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

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.)

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

21. februar til 8. april 2020

KIRSEBÆRHAVEN

En komedie af Anton Tjekhov
Pengene sidder løst på Madame Ranevskaya og
hendes familie, der er vant til at leve det søde liv.
Men nu klapper luksusfælden!
Familieejendommen med den smukke
kirsebærhave er nemlig belånt til op over
skorstenen og skal sælges. Løsningen kunne
være at udstykke hele molevitten til
sommerhusgrunde mens tid er. Men i stedet for
at handle og gøre noget, drukner familien deres bekymringer i rigelige mængder af champagne,
affærer og tidsfordriv, mens de klamrer sig til minderne om verden af i går.
”Det er ikke et drama, men en komedie. Nogle steder endda en farce”, skrev Anton Tjekhov om
sit sidste stykke KIRSEBÆRHAVEN. En sørgmunter fortælling om et samfund i overgang og om,
hvad der sker, når noget kendt bliver opløst og konturerne af en ny verden begynder at dukke op.
Oplev 12 fantastiske skuespillere tage livtag med Tjekhovs tragikomiske mesterværk om et
ængsteligt samfund på kanten af udsalg.
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.)

18. april til 3. maj 2020

TIL VERDENS ENDE
En familieforestilling om at rejse ud og finde hjem
TAG MED BØRNEFAVORITTEN MILLE
GORI PÅ EN FANTASIFULD OG
MUSIKALSK REJSE MED KURS MOD
VERDENS ENDE. EN FORTÆLLING I
BØRNEHØJDE OM ÆGTE VENSKAB OG
EVNEN TIL AT SIGE UNDSKYLD.
Mille og Youssef er allerbedste
venner. Men selv de bedste venner
kan blive uvenner, og en dag bliver
Mille så stiktosset, at hun beder
Youssef om at skride helt til verdens
ende.
Youssef forsvinder, men der går ikke længe, inden Mille savner ham. Hun må ud for at
finde sin bedste ven. Med sig på rejsen har hun Lawand, som kun taler med musik og
lyde, og så er det altså svært at finde verdens ende. Heldigvis møder Mille en masse,
der gerne vil hjælpe: Verdens mærkeligste GPS, en stolt peberboss, en yogaglad
krage, Lars Tyndskid og en fla germus med noget så sjældent som lavdeskræk.
TIL VERDENS ENDE er en humoristisk og poetisk familieforestilling om ægte venskab
og evnen til at sige undskyld. En fortælling i børnehøjde for hele familien. Fra 5 år.
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