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SKYERNE



Alle kender kunstneren, der træder frem i rampelyset og stråler.
Men lige under overfladen lurer tvivlen, smerten, de indre kampe 
og en konstant lyst til at kunne give sit publikum mere end popu-
lærmusik og sange om ulykkelig kærlighed.

ROST TIL SKYERNE er en helt nede på jorden, hyggelig aften 
i teatret, hvor grinene ligger tæt side om side med eftertanken. 
En leg med de genrer, som du kender fra koncerter, stand-up 
shows, musicals og monologer. 

På scenen står musikeren, komponisten og Nordjyden Per Worm.
Han er uddannet klassisk guitarist fra Nordjysk Musikkonserva-
torium. Han har optrådt med de største danske sangskriverne, 
bl.a. Niels Hausgaard og Allan Olsen. Han vandt Danmarksme-
sterskabet i Comedy Slam i 2012.

Med ROST TIL SKYERNE står han nu på scenen i en lille, intim og 
hverdagsaktuel musikforestilling for det voksne publikum. 

HOLBÆK TEATER & THY TEATER



ROST TIL SKYERNE
I disse tider med politisk korrekthed og konstant frygt for at såre 
andres følelser, går en troubadour og hans guitar hårde tider i møde. 

Han prøver så godt han kan. Men det eneste han i perioder får sunget 
er, med på ventemusikken hos statsforvaltningen, når han venter på  
at få samkvemstid med sit barn.

En ur-komisk forestilling og hyggelig aften i selskab med en musiker, 
der ikke har mere at miste – og derfor tør sige alt! 

Rost til Skyerne er en leg med genrerne: koncert, comedy, musical og 
monolog. En skøn aften, hvor musikerens følelser og tanker mellem 
numrene bliver tilsat musik. En leg med form, hvor pausemusikken 
bliver til hovednummeret.

Sange og musik komponeres og fremføres af musikeren og kom-
ponisten Per Worm. 
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BOOKING
Kontakt Brian Kristensen eller 
Tina Hvarre på Holbæk Teater for 
at købe og booke ROST TIL 
SKYERNE til at spille hos jer på 
59 43 17 77 eller mail th@het.dk

TURNEPERIODE
Sæson 2018-19

VARIGHED
ca. 100 min. inkl. pause

ALDERSGRUPPE
Ung/voksen (fra 12 år)

TEKNISKE KRAV
Minimumskrav til spilleareal: 
4m bred  x 4 m dyb og 3 m høj 
Mørklægning. 
Strøm: 16 A. CEE-udtag + 230V 
ved afvikling og scene. 

PRISER
14.500,- op til 200 publikummer
18.500,- op til 400 publikummer
(alle priser er ekskl. moms)

FOR BOOKING 
VIMMELSKAFTET 27, 4300 HOLBÆK
RING 59431777 / SKRIV TIL INFO@HET.DK
FACEBOOK.COM/HOLBAEKTEATER
WWW.HOLBÆKTEATER.DK

FÅ ROST TIL SKYERNE UD TIL JER




