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Det er en stor fornøjelse at kunne ønske Teaterkredsen Mariagerfjord tillykke med 50 års jubilæet.
Vi har her en jubilar, der igennem årene har sat sine tydelige spor på det kulturelle landkort – været med til 
at give kulturen her i området et løft.
Som Kommune ønsker vi så varierede kulturelle tilbud som muligt, og her har Teaterkredsen igennem årene 
været en væsentlig og betydningsfuld aktør.
Teaterkredsen har et varieret program. Der er noget for alle aldre; børn, unge og ældre, og Teaterkredsen 
formår at komme ud i alle hjørner og kroge i kommunen.
Det er et stort og flot stykke frivilligt arbejde Teaterkredsen her lægger for dagen til glæde for kommunens 
borgere.
Teaterkredsens fundament er mangfoldighed og kvalitet – et udgangspunkt der er med til at give publikum 
gode oplevelser og lyst til mere.
Endnu engang tillykke med jubilæet med håbet om at Teaterkredsen fortsat vil være med til at fremme kul-
turlivet i Mariagerfjord Kommune.

Jørgen Pontoppidan
Fmd. Kultur – Fritidsudvalget
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TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD KAN I ÅR FEJRE 50 ÅRS JUBILÆUM.  
Før kommunesammenlægningen hed den Hobro Teaterkreds.  Uanset hvad vi kal-
der den, blev teaterkredsen i dens nuværende form startet 14. september 1966, og 
har kørt videre til i dag med enkelte passive perioder.  

Men også i tidligere tider blev der arrangeret teater i Hobro. Dorthea Thomsen skri-
ver i sine ”Optegnelser om Hobro de sidste 60 år fra 1808 til 1868” om vilkårene for 
skuespillet i Hobro dengang: 

”Byen havde ikke i mange år noget, der lignede et 
teater, men man benyttede et loft, hvormed man 
i de tider hjalp sig til rette, som man bedst kunne, 
og med tagstenene som loftsdekorationer. Under 
mellemakterne sad folk i totalt mørke….; musik 

havde byen ikke på de tider”.

50 ÅRS JUBILÆUM I 
TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD

års

J U B I L Æ UM



  

avde byen ikke på de tider”. MAN SPILLEDE PÅ ET KORNLOFT
Skuespillerinden Marie Spiers skriver i sine erindringer fra 1873 om de beskedne forhold, 
hendes selskab dengang måtte optræde under, når de turnerede i provinsen: ”I Hobro 
spillede vi på et kornloft”.  Sit første rigtige teater fik Hobro i Skibsgade, hvor Borgerlig 
Haandværkerforening lejede sig ind i 1858. Her var der en rigtig scene, så man kunne 
komme i teatret under passende forhold. I tiden op til århundredskiftet trivedes teaterlivet 
i byen. Der kom besøg af omrejsende teaterselskaber, og også de lokale dilettanter kunne 
udfolde sig på teatret. Faktisk ligesom i dag. 

KOMMODESKUFFEN OG DEN NUVÆRENDE BYGNING
Men også i Skibsgade blev pladsforholdene efterhånden for trange. Så trange, at lokalerne i 
skuespillerkredse fik tilnavnet ”kommodeskuffen”.   Hobro Borger- og Haandværkerforening, 
som den nu hed, begyndte at se sig om efter en passende grund, hvor man kunne opføre sin 
egen bygning. Den nuværende bygning, som rummer Hobro Theater, blev indviet den 27. 
december 1902.  Den flotte bygning stod Borgerforeningen i 79.000 kr., hvoraf de 10.000 kr. 
blev skænket af et teaterudvalg. Nu havde man omsider et teater, hvor man kunne invitere de 
fineste teaterselskaber og kunstnere. Byens spidser fremhævede endog, at teaterbygningen 
”var et midtpunkt i arbejdet for at hæve det kulturelle niveau i by og på land”.Foto: Niels Reiter



MODERNISERING I 1925: LIGNEDE DEN EN DROMEDAR?
Man var selvfølgelig nødt til at følge med udviklingen med hensyn til indretningen. Der 
blev derfor på et tidspunkt indlagt elektrisk lys, varmesystem og moderne toiletter. Og i 
1925 blev det nødvendigt at hæve taget over scenen, for at gøre arbejdet med scenografi 
og kulisser nemmere. Det medførte spydige kommentarer ved teatrets 25 års jubilæum, 
hvor man skrev:

”Man taget har løftet et stykke
Da scenen for lavloftet var

Og nu gør det stormende lykke.
Det ligner en dromedar….” 

(Kilde Gerhard Schoop)

HOBRO TEATERFORENING 1928
I foreningens arkiver findes en gammel protokol fra 1928-1936. Her kan man læse, at der 
søndag d. 18. november 1928 blev holdt stiftende generalforsamling for en forening ved 
navn Hobro Teaterforening. Foreningens formål var, ligesom vores formål i dag, at skaffe 
de bedste teaterforestillinger til Hobro. Formand blev boghandler A. Kibsgaard Mikkelsen. 
Kontingentet blev fastsat til 75 øre årligt, og kassereren og sekretæren skulle lønnes med 
10 % af kontingentet. I 1930 havde foreningen 369 medlemmer, hvilket godt kan vække 
nogen misundelse i den nuværende teaterkreds. I 1930 blev der arrangeret hele 10 fore-
stillinger: 3 lystspil, 4 operetter, 2 skuespil samt ”en underholdning med bal”. Medlemstal-
let steg fortsat, kontingentet blev sat ned til 50 øre. Men foreningen fik efterhånden større 
og større økonomiske problemer. I 1936 blev foreningen opløst, heldigvis med en kasse-
beholdning på 80 kr.  Og så kom der altså til at gå hele 30 år, før teaterkredsen genopstod 
i sin nuværende form. 



TO TEATERKREDSE OG EN BØRNETEATERKREDS
I mange sæsoner var der faktisk to teaterkredse i Hobro. I sæsonen 1972-1973 arrange-
rede man for eksempel 5 forestillinger i hver af de to kredse, dog med et vist overlap af 
forestillinger. Hvis man var medlem af en af kredsene, var man forpligtet til at købe billet 
til samtlige forestillinger i denne kreds. I Teaterkredsens brochure forklarede man, at det 
var nødvendigt af hensyn til planlægningen! Dog kunne man betale i 5 rater. Billetprisen i 
abonnement lå mellem 8,50 og 17 kr. og unge fik 50 % rabat. Man arrangerede på Hobro 
Theater, som dengang havde 340 pladser.

Desuden var der børneteaterkredsen, som arrangerede forestillinger for børn i alderen 
3-8 år, 8-12 år og 12-15 år. I sæsonen 1971-1972 blev der spillet 2 forestillinger i hver 
gruppe, og her kunne man slippe med 10 kr. for begge forestillinger! Børneteaterkredsen 
blev startet af Kirsten Skjødsholm, Ulla Glückstad Kristensen og Inger Matthäi, der savnede 
teaterforestillinger for børn. Det lykkedes dem at stable en prøveforestilling på benene. 
Det blev indianer- og cirkuskomedien ”Ugh-Ugh”, der blev spillet for 700 børn med meget 
stor succes.

HOBRO TEATERKREDS 1966
Den 14. september 1966 blev der således holdt stiftende generalforsamling 
for ”Hobro Teaterkreds”, som efter den senere kommunesammenlægning 
kom til at hedde Teaterkredsen Mariagerfjord. Indtil i dag har teaterkredsen 
haft 8 formænd:

1966 - 1973 :  P. Riiskjær Christensen
1973 - 1974 :  Bjarne Albrechtsen
1974 - 1993 :  Ole Nielsen
1993 - 1996 :  Anna-Aase Smedegaard 
1997 - 2004 :  Inger Ørskov
2004 - 2008 :  Lise Rosendal
2008 - 2011 :  Helle Larsen
2011 -   :  Kirsten Hjarnø Mathiassen



TEATERFORENING I HADSUND
Der var også en teaterforening i Hadsund. Den blev oprettet i 1981, og forestillingerne blev arran-
geret i Hadsund Skoles aula, i dag Hadsund KulturCenter. Foreningen måtte lukke i 1996 på grund 
af vigende publikumsinteresse, og formanden Hans Christian Aaby og den afgående bestyrelse 
udtalte, at de håbede, at det på et tidspunkt ville blive økonomisk muligt at lave en scene, hvor 
tilskuerforholdene ville være bedre end i skolens aula. Nu arrangerer Teaterkredsen Mariagerfjord 
hver sæson en eller flere forestillinger på scenen i kulturhuset, så man kan sige, at de har fået 
deres ønsker opfyldt. I sæsonen 2014-2015 var det ”I al stilhed” med Sonja Oppenhagen, og 
i sæsonen 2015-2016 var det Shakespeare-forestillingen ”Viljen til Sejr” med Lene Vestergård.

TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD ARRANGERER FORESTILLINGER I HELE 
KOMMUNEN
Som en af Danmarks 67 teaterforeninger arrangerer Teaterkredsen Mariagerfjords frivillige 
bestyrelse professionel scenekunst i alle mulige genrer rundt om i Mariagerfjord Kommu-
ne. Teaterkredsens formål har siden 2009 været dels i kommunesammenlægningens ånd 
at udbrede professionel scenekunst til alle dele af den nye storkommune, dels at øge den 
kulturelle sammenhængskraft i Mariagerfjord og endelig at give alle borgere i kommunen 
og nabokommunerne adgang til levende teater af højeste kvalitet. I sæsonen 2015-2016 

har vi arrangeret teater i Øster Hurup Multihus, Mariagerfjord Kulturskole, Julemærke-
hjemmet i Hobro, Den Gamle Biograf i Mariager, Arden Kulturhus, Hadsund Kulturcenter, 
Hobro Idrætscenter, Thulstedhus i Helberskov, samt naturligvis på Hobro Theater. 

I 2003 kom egnsteatret Himmerlands Teater til, så der i dag spilles 25-30 forskellige profes-
sionelle teaterforestillinger om året i kommunen.

HVORDAN FINDER MAN DE RIGTIGE FORESTILLINGER?
Bortset fra børneteater dækker Teaterkredsen alle genrer, så der skulle gerne være noget for 
enhver smag. Vi arrangerer klassisk teater, moderne teater, kabaret, musical, opera, danse-
forestillinger, forestillinger for konfirmander, monologer og meget mere. Selvom vi gør vo-
res bedste for at finde forestillinger, der falder i publikums smag, er det ikke altid vi rammer 
plet. Vi har forsøgt os med en brugerundersøgelse og har planlagt flere i den kommende 
sæson. At det ikke er noget nyt, har vi fundet bevis på i de gamle protokoller. I sæsonen 
1981-1982 bad man fx publikum om efter hver forestilling at aflevere deres billet i en af 
3 kasser: En kasse mærket ”dårlig”, en kasse mærket ”middel” og en kasse mærket ”god”. 
Heraf kan vi se, at forestillingen ”Indenfor Murene” af ALLE blev vurderet som god, hvori-
mod forestillingen ”Flæsk” blev vurderet som middel eller dårlig af hele 98 % af publikum. 



DE NÆSTE 50 ÅR
Bestyrelsen i Teaterkredsen Mariagerfjord håber, at vores forening vil eksistere i mange år 
fremover. Det levende teater giver ikke blot berigende underholdning, men bidrager også 
til socialt samvær, inspirerer publikum til udvikling af fantasi, kreativitet, sprogforståelse, 
kunstnerisk sans m.v. 

ØKONOMI
Med det koncept Teaterkredsen gerne vil følge: ”At spille teater der hvor folk bor”, er vi ud-
fordret på økonomien. I forsamlingshusene o.l. skal der ofte suppleres med professionelt 
lys- eller lydmateriel, tilskuerpladserne er begrænsede, selv på Hobro Theater er der nu 
kun 180 pladser, så vi er taknemmelige for den uundværlige offentlige og private støtte vi 
får. Groft regnet betaler publikum en tredjedel af prisen, Staten yder en tredjedel i støtte, 
og den sidste tredjedel dækkes lokalt af Mariagerfjord Kommune, som er vores største 
sponsor, og af mange lokale virksomheder.

Bestyrelsen



 TEATERREJSER
I løbet af sæsonen indbyder Teaterkredsen alle til et par teaterrejser

København, Malmø, Oslo, Berlin eller London er mulige rejsemål
Bliv medlem på www.tkmf.dk og få NYT fra Teaterkredsen, når det foreligger

LÆS MERE PÅ WWW.TKMF.DK
eller på          WWW.FACEBOOK.COM/TEATERKREDSENMARIAGERFJORD,   

hvor vi også gerne modtager forslag, ros eller kritik!

EKSTRA FORESTILLINGER
Teaterkredsen har mulighed for at arrangere ekstra teaterforestillinger

i samarbejde med fx en lokal forening, et forsamlingshus eller en virksomhed
Interesserede er velkomne til at kontakte os på kontakt@tkmf.dk


