MedlemsRabat: Nørrebro Teater sæson 2018-2019
Danske Seniorer har lavet en rabataftale med Nørrebro Teater, så medlemmer får
15% rabat på hele teatersæsonen 2018-2019.
Du køber billet ved at kontakte kontoret i Sdr. Omme og få
tilsendt rabatlink på mail.
Du må købe så mange billetter, du vil.

Til verdens ende (forestilling for børn og børnebørn)

Danske Seniorers
kontor i Sdr. Omme
Telefon: 7534 1217
Mail: medlemsservice@danske-seniorer.dk

1-22. december 2018
En familieforestilling om at rejse ud og finde hjem
Tag med Mille på en fantasifuld og musikalsk rejse, der sætter kurs om
verdens ende.
Hvor langt er der til verdens ende? Ligger den lige rundt om hjørnet eller
meget langt væk? Og skal man rejse helt dertil for at kunne finde hjem
igen? Mille har bestemt sig for at få svar på, hvor verdens ende ligger.
Hendes bedste ven er nemlig forsvundet, og måske er han taget til
verdens ende. Derfor pakker hun kufferterne og rejser helt op i den
syvende himmel og helt derud, hvor peberet gror, kragerne vender, og
tiden går baglæns. Hun kommer vidt omkring, og på sin vej møder hun
bl.a. Viceværten, Peberbossen, Rummanden og Lars Tyndskid. Men finder
Mille sin bedste ven? Og finder hun sig selv?
TIL VERDENS ENDE er en sjov og poetisk forestilling om ægte venskab for hele familien fra 5-99 år.
Medvirkende: Mille Gori, Youssef Wayne Hvidtfeldt og DJ Turkman Souljah
Pris rk. 1-11: 255 kr. for voksen (over 24 år)/ 170 kr. for børn og unge (under 25 år)
(normalpris 305 kr./ 205 kr.)
Pris rk. 12-19: 215 kr. for voksen (over 24 år)/ 130 kr. for børn og unge (under 25 år)
(normalpris 255 kr./ 155 kr.)

Jeg er sgu min egen
28. februar til 13. april 2019
En musikforestilling om at sætte sin hat som
man vil
Et eksklusivt hold af skuespillere og musikere rykker
ind på Nørrebro Teater Og sender Bent FabriciusBjerres og Klaus Rifbjergs uforglemmelige hits ind i en
ny tid.
Den fandenivoldske Annie har det svært med regler,
kasser og etiketter. Hun vil sætte sin hat, som hun vil
og møde verden med godt humør. For hvis man aldrig
prøver noget, så sker der ingenting. Men sådan er
samfundet ikke indrettet! Faktisk gør det alt for at få
Annie til at passe ind, makke ret og slå sig ned. JEG
ER SGU MIN EGEN er en sprudlende folkekomedie om at ville leve sit liv uden færdig opskrift og fastlagte mål.
Et musikalsk drømmespil om at kæmpe med en virkelighed, der er bedre til at stramme grebet end til at sætte
humøret frit. Glæd dig til nye fortolkninger af store hits som Jeg sætter min hat som jeg vil, Duerne flyver og
Stilleleg for voksne.
MEDVIRKENDE Mathilde Passer, Tom Jensen, Anne Sofie Espersen, Marie Askehave, Morten Hemmingsen og
Nicolai Jandorf. MUSIKERE Søren Graversen (kapelmester), Anders Birk, Stefan Grabowski og Rene Damsbak
Pris rk. 1-11: 340 kr. på hverdage/ 375 kr. i weekenden (normalpris 405 kr./ 445 kr.)
Pris rk. 12-19: 315 kr. på hverdage/ 350 kr. i weekenden (normalpris 375 kr./ 415 kr.)

