Brug dit medlemskort fra Danske Seniorer

Medlemsrabat på
Nørrebro Teater

Medlemmer af Danske Seniorer får 15 % rabat på billetter til Nørrebro Teaters egne
forestillinger i sæson 2019-2020
Du må købe så mange rabat-billetter, som du har lyst til.
Rabatten gælder i salgskategori O (rk. 1-11) og A (rk. 12-19) – De bedste pladser 

Du køber rabat-billetter ved hjælp af et købslink, som sendes ud på det
elektroniske Kom Med Nyhedsbrev. Hvis du ikke har modtaget linket, kan du
kontakte kontoret i Sdr. Omme og få det tilsendt.
Telefon: 75 34 12 17

mail: medlemsservice@danske-seniorer.dk

27. september til 3. november 2019

AMERIKA
En kafkask komedie om at være fremmed i et nyt land
Oplev en højaktuel komisk klassiker iscenesat af Nikolaj Cederholm.
En svimlende Kafka-fortælling om kampen for at få lov til at høre til.
Karl skal begynde et nyt liv i
Amerika: Mulighedernes land,
hvor alle drømme kan blive til
virkelighed. Men Amerika byder
ham langt fra velkommen med
åbne arme. I stedet møder Karl
en verden befolket af
mærkværdige, uberegnelige
skabninger og en skæbne, der
med hvirvelvindens forvirrende
kraft udsætter ham for den ene
bizarre hændelse efter den
anden.
AMERIKA er baseret på Franz Kafkas absurde og tankevækkende roman. En højaktuel og grotesk
komedie om længslen efter at skabe sig et nyt liv i et fremmed land. Oplev en svimlende,
humoristisk og visuelt stærk fortælling med et drømmehold af skuespillere iscenesat af en af
Danmarks mest markante instruktører.
I hovedrollen ses stortalentet Nicolai Jørgensen, og i et utal af andre roller medvirker Molly
Egelind, Trine Pallesen, Henrik Birch, Torben Zeller, multimusikeren Thomas Hamilton og mange
flere af Danmarks bedste skuespillere.
Forestillingen spiller tirsdag-fredag kl. 20.00 og lørdag-søndag kl. 15.00

Medlemspriser med rabat
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 365 kr. på hverdage / 395 kr. i weekenden (normalpris 430 kr. / 470 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 315 kr. på hverdage / 350 kr. i weekenden (normalpris: 375 kr. / 415 kr.

29. november 2019 til 5. januar 2020

ET JULEEVENTYR

En fortryllende juleoplevelse for hele familien (fra 7 år)
Kom i solid julestemning med Charles Dickens’ elskede klassiker. Nu i en ny fortryllende version
med Mette Horn i den altoverskyggende hovedrolle som Scrooge, bakket op af
skuespillerne Andreas Jebro, Jesper Groth, Lila Nobel og Asta Kamma August. En magisk, morsom
og rørende historie om fællesskab og kærlighed, og om at det aldrig er for sent at blive et godt
menneske.
Scrooge er en mavesur gammel gnier, der
hader jul. Hvor andre mener, at julen er
hjerternes fest, tænker Scrooge kun på at tjene
penge og har ikke andet end dyb foragt tilovers
for julestemning og familiehygge. Men julenat
får Scrooge besøg af et genfærd. Som om det
ikke er nok, bliver han også hjemsøgt af tre
jule-ånder, der giver ham en ordentlig
lærestreg, da de tager ham med på en tur til
både fortiden, nutiden og fremtiden.
Forestillingen spiller tirsdag-fredag kl. 18.00 og
lørdag-søndag kl. 15.00
Medlemspriser med rabat - Voksne
1. O-pladser, rk. 1-11: Pris pr. stk.: 315 kr. på alle spilledage (normalpris 375 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19: Pris pr. stk.: 255 kr. på alle spilledage (normalpris 305 kr.)
Medlemspriser med rabat – Børn og unge under 25 år
1. O-pladser, rk. 1-11: Pris pr. stk. 230 kr. på alle spilledage (normalpris 275 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19: Pris pr. stk.: 170 kr. på alle spilledage (normalpris 205 kr.)

21. februar til 8. april 2020

MYSTERIET

NB: Udvalgte forestillinger tekstes på dansk for personer med
nedsat hørelse i samarbejde med Oticon, Oticon Fonden, Otto
Bruuns Fond og Spar Nord Fonden.

En vaskeægte revolutionskomedie
Hold fast i troen på en bedre verden sammen
med et stort kampstærkt hold af skuespillere.
Et eksplosivt og vanvittigt komisk opråb om en
verden, der er ved at gå under. Med Mikael
Birkkjær, Ole Lemmeke, Sarah Boberg, Tina
Gylling Mortensen, Josephine Park og Henrik
Lykkegaard i spidsen går jagten ind på en ny og
bedre verden. Derudover medvirker mange
flere af Danmarks bedste skuespillere.
På toppen af Nordpolen mødes en flok
mennesker. Ingen af dem kender hinanden,
men verden er ved at gå under, så der er ikke andet at gøre end at bygge en ark og sejle ud for
at finde en ny og bedre verden.
Gruppen af skæve eksistenser kommer først et smut forbi Helvede, hvor nogle af dem ryger i
svinget. Resten fortsætter mod Paradis, hvor faren for at dø af kedsomhed dog er for stor. Jagten
på det forjættede land må derfor fortsætte. Men først skal de igennem ruinerne af den gamle og
nedbrudte verden.
MYSTERIET er et vanvittigt komisk og fantasifuldt opråb om at stræbe efter en bedre verden. En
vaskeægte revolutionskomedie med et kampstærkt hold af Danmarks allerbedste skuespillere.
Forestillingen spiller tirsdag-fredag kl. 20.00 og lørdag-søndag kl. 15.00
Medlemspriser med rabat
1. O-pladser, rk. 1-11:
Pris pr. stk.: 365 kr. på hverdage / 395 kr. i weekenden (normalpris 430 kr. / 470 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 315 kr. på hverdage / 350 kr. i weekenden (normalpris: 375 kr. / 415 kr.)
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