
Himmerlands Teater gæster Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager 

Torsdag den 16. september 2021 kl. 19.30 

Med forestillingen ”Café Bernina” 

 
DETTE ER NEMLIG HISTORIEN OM HOVEDSTADENS, VEL NOK, ENESTE RIGTIGE LITTERÆRE CAFE.  

Her sad Knut Hamsun i et hjørne og skrev på ”Sult” og Gustav Wied sad i plyssofaen og lod sig inspirere til sine romaner og noveller, 
ved at iagttage livet på caféen - ikke mindst damerne. Her blev der drukket Djævlepunch, Certosa likør, Pjolter og øl i lange baner 
og der blev læst aviser som aldrig siden og alt blev diskuteret højlydt, af tidens kulturpersonligheder, journalister, digtere, 
forfattere og andet godtfolk.  

Nykomponeret musik danner rammen om dette veloplagte stykke dramatiseret danmarkshistorie, hvor man kan møde nogle af 
tidens berømte litterære koryfæer.  

Skuespiller Margrethe Manley, kapelmester og komponist Niels Søren Hansen og instruktør Susanne Sangill, der sammen også var 
holdet bag den roste 70ér forestilling ”Vil en kummefryser være noget for mig” har nu givet liv til historien om Café Bernina - denne 
vanvittige café, hvor man levede efter devisen at god mad er bedre end dårlig mad og dårligt selskab er bedre end godt selskab.  
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INSTRUKTION:  

Susanne Sangill  

 

 

 

SCENOGRAFI:  

Nick Pedersen  

TEKST OG IDÈ:  

Margrethe Manley

MARGRETHE MANLEY 

Startede sin karriere som skuespiller i Teatergruppen Dr. Dante og har derefter gennem årene været tilknyttet bl.a. Det Ny Teater, 
ABC Teatret, Aarhus Teater, Aalborg Teater og Himmerlands Teater.  

NIELS SØREN HANSEN 

Siden 1985 kapelmester, arrangør, komponist og pianist rundt om på landets teatre. Bla.:  

”Højskolesangbogen” Det Kongelige Teater. ”Teaterkoncert – København” Nørrebros Teater 

”Teaterkoncert med sange af Leonard Cohen” Aarhus Teater (Reumert vinder) 

”Nick Cave Teaterkoncert” Aarhus Teater (Reumert vinder) 

”Rent” Aalborg Teater (Reumert vinder)  

SUSANNE SANGILL 

Teaterleder, skuespiller, instruktør og dramatiker. 10 år på diverse københavnske teatre, bl.a. Bellevue Teatret og Nørrebros 
Teater. Herefter fast tilknyttet Aalborg teater i 17 år. 

Siden 2003 teaterleder på Himmerlands Teater.  


