Brug dit medlemskort fra Danske Seniorer

Medlemsrabat på
Nørrebro Teater 2020-2021
Medlemmer af Danske Seniorer får 15 % rabat på billetter til Nørrebro Teaters egne
forestillinger i sæson 2020-2021
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 Danske
Seniorers elektroniske 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

24. september til 24. oktober 2020

ALLE GODE TING

En komedie- Trods alt
Få en overraskende teateroplevelse der med gribende humor husker os på det
vidunderlige ved livet.
Is, at forelske sig, hængekøjer, lugten
af gamle bøger, fuglesang, mig!
Sådan lyder nogle af tingene på den
liste, en ung dreng begynder at lave
til sin mor. Listen over alle gode ting.
Han efterlader sedlen på hendes
hovedpude, efter hun endnu en gang
har været indlagt med depression.
Som voksen fortæller han os, hvordan
listen har fået sit eget omfattende liv.
ALLE GODE TING er en humoristisk
forestilling om noget så umorsomt
som depression og selvmord. Oplev
skuespiller Frank Thiel, når han bogstaveligt talt sammen med publikum gør hver
aften til en enestående oplevelse.
NB: På udvalgte dage udvides forestillingen med en 2. del. Under navnet EN EKSTRA
GOD TING kan du opleve komponist og musiker Frans Bak, når han med udgangspunkt
i projektet ”Sange til min mor” synger med publikum og inviterer gæster til samtale
og sang. Du kan også opleve organisationen Børn, Unge & Sorg eller forfattere fra
forlaget Gyldendal dele deres viden på området. Alt sammen med det formål at
nedbryde den tavshed og de tabuer, der ofte er forbundet med selvmord og psykisk
sygdom.
Medlemspriser med rabat
NB: Ikke nummererede pladser.
Pris pr. stk.: 195 kr. alle spilledage (normalpris 235 kr.)
Pris pr. stk. (med EN EKSTRA GOD TING): 240 kr. alle spilledage (normalpris: 285 kr.)
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19. november 2019 til 20. december 2020

ET JULEEVENTYR

En fortryllende juleoplevelse for hele familien (fra 7 år)
Vi gentager succesen og bidrager til juletraditionerne, når vi genopsætter Charles
Dickens’ elskede klassiker. En magisk og eventyrlig julefortælling med Mette Horn i
hovedrollen som Scrooge.
Scrooge er en mavesur gammel gnier,
der hader jul. Hvor andr e 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.
ET JULEEVENTYR er en af Charles Dickens’ mest elskede klassikere. Nu i en ny
fortryllende, poetisk, lidt uhyggelig og fremfor alt hylende m orsom version med Mette
Horn i den altoverskyggende hovedrolle som Scrooge. En magisk og rørende historie
om fællesskab og kærlighed, og om at det aldrig er for sent at blive et godt
menneske.
Medlemspriser med rabat - Voksne
1. O-pladser, rk. 1-11: Pris pr. stk.: 310 kr. på alle spilledage (normalpris 365 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19: Pris pr. stk.: 250 kr. på alle spilledage (normalpris 295 kr.)
Medlemspriser med rabat – Børn og unge under 25 år
1. O-pladser, rk. 1-11: Pris pr. stk. 225 kr. på alle spilledage (normalpris 265 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19: Pris pr. stk.: 165 kr. på alle spilledage (normalpris 195 kr.)
NB: Forestillingen tekstes på dansk hver lørdag kl. 12.00 for personer med nedsat hørelse.

11. februar til 27. marts 2021

STALINS DØD

En politisk satire om magt og hykleri
En kulsort og komisk satire om, hvad der sker, når magtliderlighed spiller fandango
med medmenneskeligheden.
Josef Stalin dør, og den attraktive post
som Sovjetunionens landsfader er ledig.
Men hvem skal have magten? Svaret
findes i kommunistpartiets øverste top,
hvor alle dog har mere travlt med sig selv
end med landets ve og vel. Et
hæsblæsende magtspil med de mest
udspekulerede bagholdsangreb begynder.
Reglerne er enkle: Der er ingen!
Med STALINS DØD tager Nørrebro Teater
tråden op fra DIKTATOREN og viser
underholdende teater om, hvad der sker,
når sandheden bøjes, og fakta bliver en ligegyldighed.
Oplev ni fantastiske skuespillere i verdenspremieren på teaterversionen af STALINS
DØD. Forestillingen er baseret på Thierry Robins og Fabien Nurys tegneserie La Mort
de Staline og Armando Iannuccis prisbelønnede film The Death of Stalin.
Medlemspriser med rabat
1. O-pladser, rk. 1-11:
Pris pr. stk.: 310 kr. på hverdage / 340 kr. i weekenden (normalpris 365 kr. / 405 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 280 kr. på hverdage / 315 kr. i weekenden (normalpris: 335 kr. / 375 kr.)

