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I Danmark vokser ca. 120.000 danske 
børn og unge op i familier med alko-
holproblemer, og hver tredje dansker 
har et menneske med et alkoholpro-
blem i familien – enten i kernefamilien 
eller blandt andre familiemedlemmer.

Jeg tømte mine egne børns sparebøsser og hævede deres børneopsparin-
ger. Jeg kunne ikke engang glæde mig sammen med mine børn juleaften. 
Det eneste, jeg gik op i, var at komme på lokum og tage en bane kokain.

Sprut, stoffer og svigt... 
Dette er ikke fiktion.
Dette er den usminkede 
virkelighed. 

  BONUSINFO  
I 2019 spiller Ultimatum sin forestilling nr. 100. De har turneret i hele Danmark samt 
i Norge og Grønland siden premieren i 2013. Og de fortsætter: Fordi de gør en 
forskel! Hør, hvad Henrik og Julie selv siger om Ultimatum efter så mange år i dette 
interview: https://youtu.be/9DkyThdhleQ

  SE OGSÅ KLIP OM ULTIMATUM I TV  
Indslag i TV2 Go' Morgen: http://youtu.be/kLRHPTWbNf4
Indslag fra premieren i 2013 på TV2ØST: http://youtu.be/2EPaiGwAhLE

  FØLG ULTIMATUM PÅ FACEBOOK  
f /ultimatumteater



TEATERDOKUMENTAREN
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Det er nu mere end femten år siden, at Henrik Halby stoppede sit misbrug. 
Han var afhængig af alkohol og hårde stoffer. En afhængighed der ødelagde, 
ikke bare en voksen mand, men en familie og relationer til venner og kolle-
gaer. Med flere selvmordsforsøg kunne historien være endt brat, hvis ikke 
det var for et brev. Et brev fra hans egen datter.

I Ultimatum står far og datter på scenen sammen for at fortælle den hudløst 
ærlige beretning om et liv og en familie, der gik i stykker. Men også en 
familie, der har fundet livet og hinanden igen – på grund af et ultimatum...

En teaterdokumentar om den usminkede virkelighed.
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BOOKING
Kontakt Tina Hvarre på Holbæk Teater 
for at købe og booke ULTIMATUM til at 
spille hos jer på 59 43 17 77 eller 
mail til th@het.dk

VARIGHED
ca. 60 min. + 10-15 min. spørgetid (der 
er ikke mulighed for at indlægge pause)

ALDERSGRUPPE
Ung/Voksen  
- fra 12 år i følge med en voksen. 
(Sælges ikke som skoleforestilling)

TEKNISKE KRAV
Minimumskrav til spilleareal: 
6 m bredde x 6 m dybde samt 3 m højde. 
Mørklægning. 
Strøm: 16 A. CEE-udtag + 230V ved 
afvikling og scene. 

PRISER
op til 200 tilskuere 21.000 kr. 
over 200 tilskuere 26.000 kr. 
(Alle priser er ekskl. moms)
OBS. Deltagerbegrænsning på 300 
tilskuere pr. forestilling.

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

FÅ TEATERDOKUMENTAREN  
ULTIMATUM UD TIL JER

"Kære far,
Du må forstå, at 
jeg hader dig, når 
du er fuld."




