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BØRNE- & UNGDOMS TEATER
BØRNE- & UNGDOMS TEATER
BØRNE- & UNGDOMS TEATERAllerede fra 3-års alderen kan børn få undervisning gennem teaterlege af vores 

dygtige instruktører. Vi har tre børnehold opdelt efter alder. Ungdomsholdet er for unge 14 - 20 år. Efter nogle øvegange finder holdet sammen 

med instruktøren ud af, hvilket stykke man vil sætte op, og så går øveforløbet for 

alvor i gang. 

På alle vores hold er der fest og farver, kyndig undervisning og konstant udvikling! 

Så hvis du er frisk på at være med, så gå ind på www.7-kanten.dk og læs mere.

KOSTUMEUDLEJNING
Hos 7-kanten kan du leje kostumer 
til temafester, forestillinger, byfester 
og meget andet. I vores lokaler finder 
du tusindvis af fantastiske og kreative 
kostumer, der spænder helt fra historiske 
kostumer til tegneseriefigurer.

ÅBNINGSTID
Onsdage kl 18.30 - 21.00. 
Vi holder lukket på skolefridage
Du finder vores udlejningslokaler hos 
7-kanten, Vesterled 52, 6851 Janderup

Ring og tag en snak med os:
Tirsdage og onsdage fra kl. 11.00 - 14.00 
samt onsdag aften kl. 18.30 - 21.00 på
tlf. 21 76 68 51 

Skal du leje kostumer til en hel 
forestilling? Ring til os og lav en aftale.

kæmpe kæmpe 



SÅ MANGE HAR SET MED
1978 Jomfruburet .......................................6.000
1979 Champagnegaloppen ................6.000
1980 Farinelli.................................................8.000
1981 Annie Get Your Gun ..................21.000 
1982 Show Boat .......................................27.000
1983 Oliver ...................................................19.000
1984 Landmandsliv ...............................25.000
1985 Sommer i Tyril ..............................32.000
1986 Syv Brude til Syv Brødre ....... 32.200
1987 My Fair Lady ................................. 35.300
1988 Jesus Christ Superstar ............. 20.100
1989 Flagermusen..................................29.550
1990 Guys and Dolls ............................24.700
1991 Den Glade Enke ......................... 32.500
1992 The Sound of Music .................42.800
1993 Jomfruburet .....................................31.500
1994 The King and I ...............................27.625
1995 Farinelli...............................................33.100
1996 Frøken Nitouche .........................33.000
1997 Show Boat .......................................31.000
1998 South Pacific ..................................27.000
1999 Grevinde Maritza ........................22.000
2000 Oliver ..................................................23.000
2001 Mød Mig på Cassiopeia ..........27.000
2002 Les Misérables ............................. 27.200
2003 Sommer i Tyrol .............................29.400
2004 Spillemand på en Tagryg ......24.500
2005 Annie Get Your Gun ..................27.850
2006 Evita .....................................................27.345
2007 Midt om Natten ............................31.882
2008 The Sound of Music .................33.434
2009 Skønheden og Udyret .............36.479
2010 The Producers ...............................27.705
2011 Syv Brude til Syv Brødre ........28.023
2012 My Fair Lady ..................................29.382
2013 Den Eneste Ene...........................30.005
2014 Byens Bedste Horehus ...........26.500
2015 Shrek the Musical ......................28.500
2016 Zorro the Musical ........................ 20.192
2017 Midt om Natten ...........................30.848
2018  Chaplin the Musical ................... 20.103
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LIDT AF HVERT
”Lidt af Hvert” er vores fantastiske underholdningsgruppe, der stiller op med underholdning, sang og sjove 
sketches, så lattermusklerne kommer i spil til dit arrangement. Det bliver en fest, og alle forestillinger tilpasses 
det specifikke arrangement. Kontakt Halfdan Andersen på halfdan.a@esenet.dk og hør nærmere.

HATTEN PÅ KANTEN
Kendt fra TV i programmer som ”Så Hatten Passer” og ”Rundt på Gulvet,” stiller 7-kanten op med deres eget 
improvisationsteater, som underholdning til din næste fest. Publikum sætter præmisserne, og skuespillerne 
improviserer et hylende skægt show. Kontakt Henrik Thygesen på henrik.nbbb@gmail.com og hør nærmere.

SÅ LÆNGE MIT HJERTE SLÅR: EN NAT MED JOHN MOGENSEN | 2. - 10. november 2018
30 af de mest elskede John Mogensen sange er hovedingrediensen showet. Fortællingen handler om de 
mennesker og det miljø John Mogensen levede med og i. Det var på grænsen til delirium i et hårdt værtshusliv, 
at han fandt inspiration til sine sange. Vi stiller op i bodega-stil med caféborde og tilkøb af snitter og øl. 

FOLK OG RØVERE I KARDEMOMMEBY | 1. - 8. december 2018
Kom og oplev årets juleforestilling i Smedeværkstedet i Varde, når vi spiller den klassiske fortælling om 
Kasper og Jesper og Jonathan, med de kendte sange, ”Papegøjen fra Amerika” og ”Røvervisen.” Det bliver en 
fest med sjov og ballade for hele familien. 

MISSING MARPLES | 23. januar - 26. januar
Missing Marples er en vanvittig krimikomedie, om en tragedie på Mr. Peacocks hotel og et mysterium der 
skal løses. Gå ikke glip af de mange komiske indfald og se om du kan opklare mysteriet før amatørdetektiven 
Missing Marples gør det. Stykket spiller i Janderup hos 7-kanten. 

VINTERSPILLET 2019: CHICAGO | 13. -17. februar 2019
I de glade 1920’ere slår korsangerinde Roxie Hart en troløs elsker ihjel og bliver sendt på dødsgangen. Roxie får 
øjnene op for at udnytte spotlightet på dødsgangen ved hjælp af pressen i hendes søgen efter berømmelse, 
rigdom og frikendelse. Kom og oplev blændende dans og musik i Musikhuset Esbjerg. 
Køb dine billetter på www.mhe.dk.

ALT FUGLELIVET | 23. - 29. marts 2019
En énakter for voksne om en sømand, der har sejlet i mange år og sendt penge hjem til sin kone, der brugte 
dem på at drikke sig ihjel. Da han kommer hjem og ser, at han er helt alene, bliver han knust. Ingen hjælp 
kunne han få, og måtte derfor finde sin egen. Det blev fuglene. Fornuften overvinder bitterheden og han ser 
at jorden ikke er en væltet krukke

DE BETALER IKKE? VI BETALER IKKE! | 9. - 16. marts 2019
En satirisk farce af Dario Fo. På grund af forskellige omstændigheder skrues priserne på dagligvarer i vejret. 
Kvinderne  tager sagen - og varerne - i egen hånd, men politiet kommer på sporet af de varme varer.  Pludselig 
går alle kvarterets kvinder rundt med ’gravide’ maver. Dario Fo i et mix af absurd komik og politiske satire.

BØRNETEATERFESTIVAL | 6.-7. april 2019
Det bliver en fest, når Børneteaterfestivallen 2019 byder på forestillinger fra 7-kantens fem børnehold. 7-kanten 
vil være fyldt med fisk, drager, gulerødder og mange andre figurer, og der vil være stor nåårh-faktor ved de 
små og garanti for grin og begejstring for alle hold.

VARDE SOMMERSPIL 2019: ANNIE GET YOUR GUN | 27. juni - 13. juli 2019
I 2019 indtager vi Arnbjerg Parkens friluftsscenen i Varde når vi spiller den klassiske musical om Annie
Oakly og Frank Butler, der finder sammen som et umage par om en fælles interesse for skydning. Vi spiller
op med alle de kendte sange til et brag af en forestilling, så kom og syng med, når det går løs igen til sommer.

2018/2019 FRA DANMARKS VESTJYSKE AMATØRTEATER!
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