
DILETTANT 2019  
 

 

Kom og oplev: Lis Kragh, Peder Kristiansen, Iver Ravn, Anita Olling Horshauge, 

Inge Jensen,  Marlene Gammelgaard, Randi Jensen, Tenna Nielsen i: 

ET SVIPS MED ET KNIPS 

Er det mon muligt at have en ukendt bror, når ens mor kan føre bevis 

for, at hun aldrig har født ham ? 

Det spørgsmål må Otto stille sig selv, da det en dag banker på døren, 

og Heinrich præsenterer sig som den ukendte bror, der har levet et 

succesfuldt liv i Amerika. 

Sandheden er en anden... Heinrich hedder Alf og er altid på spanden, 

men har nu taget et brevkursus i hypnose, som han bruger på Otto og 

hans kone Jette. Alf har nemlig på den lokale bodega Kahytten  hørt 

Titter fortælle, at Otto har vundet i lotto, og nu ser Alf sit snit til at 

narre gevinsten ud af dem. 

Problemet er blot det, at Titter sjældent løber rundt med brevene, men 

konstant render med en halv vind, og det skal hurtigt vise sig, at det 

slet ikke kommer til at gå så let! Helt galt går det, da Titter kommer til 

at læse et halvt brevkursus i hypnose. 

Der er garanteret latter og galskab på et højt plan i denne vanvittige 

farce. 

Instrueret af Trine Rosenlund Vestergaard, assisteret af 

Anne Blomgren Thygesen. 
 

  

Vi ses  i Hyrup Forsamlingshus 

Øsby Næsvej 154. 6100 Haderslev. 

Arrangeret af: Hyrup Forsamlingshus.  

 Fredag den 1. marts   

kl. 19:30                  

Levende musik samt 

en lille teatermenu: 

Rejemad,1 glas vin 

samt kaffe 120,-               

Skal forudbestilles 

senest søndag d. 24. 

februar.                   

Entre alene 40 kr.     

 

Lørdag den 2. marts 

kl. 14:00                        

Kage og kaffe mm. 

kan købes.                         

40 kr. kaffe m. kage.    

40 kr. entre.       

       

Lørdag den 2. marts 

kl. 18:30        

HYGGEAFTEN   

Pizza ta´ selv bord,  

1 glas rødvin, kaffe + 

snacks 140 kr. 

Skal forudbestilles 

senest d. 24. februar 

Entre alene 40 kr.  
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 Børn under 15 år 

entre gratis! 
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BESTILLING AF 

BILETTER: 

cbravn55@gmail.com 

Eller til Chr. Ravn                

24 27 31 29 

Konto til betaling 

oplyses ved tilmelding. 

 

 


