
”The Best Little Whorehouse in Texas” er en musical baseret på ”The Best Little Whorehouse in Texas” er en musical baseret på 
den sande historie om bordellet ”The Chicken Ranch” i Texas. den sande historie om bordellet ”The Chicken Ranch” i Texas. 

I musicalen møder vi bordelejer Miss Mona, der driver bordellet i fred og I musicalen møder vi bordelejer Miss Mona, der driver bordellet i fred og 
fordragelighed med borgerne i den lille by Gilbert. Den store tv-kanon fordragelighed med borgerne i den lille by Gilbert. Den store tv-kanon 
Melvin P. Thorpe opsnuser en mulig historie om korruption, Melvin P. Thorpe opsnuser en mulig historie om korruption, 
bestikkelse og politiske ulovligheder, og sætter sig for at bestikkelse og politiske ulovligheder, og sætter sig for at 
afsløre horehuset. Det går dog ikke stille for sig, for han afsløre horehuset. Det går dog ikke stille for sig, for han 
skal først forbi den temperamentsfulde sherif Ed Earl, der skal først forbi den temperamentsfulde sherif Ed Earl, der 
igennem mange år har haft en relation til Miss Mona.igennem mange år har haft en relation til Miss Mona.

Musicalen er sprængfyldt med Musicalen er sprængfyldt med 
humor, store flotte dansenumre, humor, store flotte dansenumre, 
letpålædte kvinder og lækker musik herunder letpålædte kvinder og lækker musik herunder 
kæmpehittet ”I Will Always Love You” fra kæmpehittet ”I Will Always Love You” fra 
filmudgaven af musicalen. filmudgaven af musicalen. 

Der kommer fart over feltet når politikere ogDer kommer fart over feltet når politikere og
 tv-kanoner krydser klinger med den vante gang i  tv-kanoner krydser klinger med den vante gang i 
det lille lokalsamfund. det lille lokalsamfund. 

ELVERFOLKET PRÆSENTERER

Dolly Parton 
spillede rollen 

som Miss Mona i 
filmen fra 1982.

 I Elverfolkets opsætning 
spilles rollen af Lone Terp.

I Elverfolkets 
opsætning spiller 
Birk Blauner rollen 
som sheriffen Ed Earl. 
En rolle der i filmen blev spillet af 
Burt Reynolds.

Fredag d. 22. April 2022 kl. 19:30
Lørdag d. 23. April 2022 kl. 19:30
Søndag d. 24. April 2022 kl. 15:00

Onsdag d. 27. April 2022 kl. 19:30
Torsdag d. 28. April 2022 kl. 19:30
Fredag d. 29. April 2022 kl. 19:30
Lørdag d. 30 April 2022 kl. 15:00 
og kl. 19:30

Billetter købes på www.billetter.elverfolket.dk

PREMIERE TORSDAG 21. APRIL 2022 KL. 19:30 
PÅ KULTURKASERNEN


