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Læs mere om KLINT

5. august 2016

-

KLINT på Facebook

-

Køb billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Weekenden 10-11. august udkommer teaterforeningens sæsonbrochure som indstik i Stevnsbladet; men I kan, ærede publikum,
allerede nu købe billetter på vores hjemmeside www.stevns-teater.dk
Vi glæder os meget til sæsonens forestillinger og til at dele dem med
jer.
Børneteaterbrochuren vil blive uddelt i børneinstitutioner og i skolernes
yngste klasser omkring 1. september. Man kan også købe billetter til
forestillingerne for vores yngste publikum og deres voksne på
hjemmesiden allerede nu.



Urpremieren på KLINT d. 18. august nærmer sig.
Opføres i Pyramiden i Boesdal, Boesdalsvej 9, 4673 Rødvig Stevns (1,8 km fra stationen i Rødvig)
Dirigenten herser med solister og kor, instruktøren knokler med
overblikket, komponisten finjusterer de elektroniske lyde og
lysdesigneren digter med lys og farver på det enorme tag.
Stilladset bliver rejst d. 8., lamper og højtalere sættes op d. 11.
og jernplader monteres d. 12.
Flere km lagenstrimler skal monteres, 450 korkpropper kommer
i brug, når vi sætter stole op d. 15 og de 8 lange trækasser skal
finde deres præcise placering.
Pyramiden bliver langsomt transformeret til scene for den
musikalske tolkning af kridt, kalk og meteornedslag. Og der er
nattevagter, der passer på det hele.
Følg processen her: KLINT – musikteater i Pyramiden
Der er nu solgt 175 billetter til premieren (udover 100 inviterede
til sponsorer, tilskudsgivere, frivillige og kulturministeren).
Til forestillingerne d. 19., 20. og 21. august tegner salget efterhånden også godt.
Der er stadig plads på 1. række lørdag d. 21. og søndag d. 21. Der spilles alle dage kl. 20:00
Bemærk: Man ser lige godt i de fire sektioner A, B, C og D
Billetpriser: 1. rk. 200 kr., 2.-3. rk. 180 kr., 4.-5. rk. 160 kr., 6.-7. rk. 140 kr.
Unge under 25: halv pris i alle priskategorier

Køb billet her

OBS! Billetterne til KLINT indgår ikke i teaterforeningens medlems-rabatordning.

HUSK at der altid er køligt i Pyramiden, så uanset vejret skal man have varmt tøj på.
Tag evt. tæpper og en pude med. KLINT varer ca. 80 minutter uden pause.
Picnicboxe fra Harmonien kan købes sammen med billetten - hentes i Boesdal Kalkbrud fra kl. 18.
Foreningen Boesdal står for bar i ’maskinhuset’ tæt på Pyramiden.

Velkommen i teatret

