Rabataftale vedrørende Parkteatrets Julerevy 2018
Danske Seniorer og Parkteatret Frederikssund
Ved køb af en normal revybillet til alle julerevyens forestillinger til 249kr. følger der gratis gløgg og
æbleskiver ved fremvisning af medlemskort for Danske Seniorer, ved ankomst til julerevyen.
(Normalpris for revy + gløgg og æbleskiver: 289kr. pr. billet. – For Danske Seniorer: 249kr. pr.
billet. + gløgg og æbleskiver.)
Link til køb af normal revybillet ved alle forestillinger:
http://www.parkteatret.dk/teater/
På søndagsforestillingerne er der 15% rabat + gløgg og æbleskiver kun ved medlemskab af Danske
Seniorer. Ved at bestille en rabatbillet skal man kontakte Parkteatret på tlf. 47 38 34 35 og reservere
en billet. Man betaler for rabatbilletten ved ankomst til julerevyen. (Normalpris: 249kr. pr. billet. –
Rabatbilletpris for Danske Seniorer: 210kr. pr. billet.)
Link til søndagsforestillingerne:
http://bestilling.ebillet.dk/?organizer=174&showtime=25634&background=transparent
http://bestilling.ebillet.dk/?organizer=174&showtime=25640&background=transparent
Der er mulighed for at købe en billet til julerevyen, der også indeholder en dejlig Julebuffet fra
restaurant Kalvø i Frederikssund. Her køber man billetten ved at klikke på billetvalget, der hedder:
”Billet inkl. Klassisk julebuffet” til 450kr. Her får man som medlem af Danske Seniorer også
mulighed for at få gratis Gløgg og æbleskiver, ved fremvisning af medlemskort for Danske Seniorer,
ved ankomst til julerevyen. (NB! Om fredagen er det en luksus julebuffet og derved er prisen også
dyrere.)
(Normalpris for julerevy + julebuffet + gløgg og æbleskiver: 490kr. pr. billet. – For Danske Seniorer:
450kr. pr billet inkl. julebuffet + gløgg og æbleskiver.)

Information skrev bl.a. under overskriften ”Teaterhåb i Frederikssund” at det var ”fin og ny
satire” ”med fire yderst forskellige performere, der skaber et overraskende godt ensemble.”
Frederiksborg Amtsavis var glade for holdet: ”Karen Nielsen fra teatertasken er i selskab med tre
kapable solistvenner og de supplerer hinanden godt og opnår et samspil efter kammermusikalsk
tradition”
Det bliver sjovt, hyggeligt, gakket, skørt, aktuelt, vanvittigt og helt igennem julehyggeligt, og vi
glæder os til at se jer igen!
De kærligste julehilsener fra Parkteatret og revyholdet.
Revyholdet:
Instruktør: Lene Poulsen.
Kapelmester: Allan Andersen.
Skuespillere: Andreas Hermansen, Klara Witt,
Karen Nielsen & Kristian Høgh Jeppesen.
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