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Læs om SÅ'DET

Køb billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Træt Lever og Tungt Hjerte onsdag aften i Hellested Forsamlingshus – det var poetisk og
desperat! Tom Waits i Lasse Popps hæmningsløse fordanskning blev modtaget vemodig kluklatter.
Der er stadig enkelte billetter i aften 9. marts kl. 19.30 Olsens Bar, Strøby Egede
På tirsdag d. 14. marts kl. 19:30 Café Algade, Store Heddinge UDSOLGT



For tre år siden havde vi Jacob Morild på besøg på Hårlev Kro.
Nu er det Harmonien i Rødvig, der lægger sal til denne uimodståeligt skarpe satiriker.

SÅ DET…!
Fredag d. 17. marts kl. 19.30
Jacob Morild er samfundsrevser, plastret til
med priser og Reumert-nomineringer.
Ku’ han så ikke bare slappe lidt af?!
Tydeligvis ikke.
Hans nye solo-cabaret havde premiere på
Cafe Liva d. 1. februar i år. Og publikum er
strømmet ind på Danmarks eneste faste
cabaret-scene Café Liva. Anmelderne har
været overstrømmende:
Information: "Jacob Morild er Danmarks modigste performer lige nu!"
Gregers Dirckinck-Holmfeldt - ★★★★★ "Uforskammet underholdende!"
Berlingske T: ★★★★ "Morsomt på en kuldslået, edderspændt måde!"
Politiken - ★★★★ "Vid, Bid & Hjerte!"
Frederiksborg Amts Avis - ★★★★ "Jacob Morild er en éner!"
Hvad går den så ud på, cabaretten? Jo, Jacob Morild er fyldt 50, og hvis han er rigtig uheldig, så er
han kun halvvejs i livet og stadig lige undrende over Dagens Danmark i al almindelighed og sin
egen generation og dårskab i særdeleshed.
Hold nu op!
Det går da meget godt i Danmark, så hvorfor i alverden er vi så stadig så gennemført utilfredse
med livet? Og hvorfor bliver denne utilfredshed tydeligvis stærkere med alderen?
SÅDAN ER DET BARE!! ….Så’ Deeeeeeet…..
Med sig på scenen har Jacob Morild – udover sin maskot, Pingvinen; Verdens Sjoveste Dyr – også
bassisten og komponisten, Eva Skipper, som vel nok er én af sin generations dygtigste og mest
spændende på det felt.
Teatermenu før forestillingen?
Bestil sammen med billetten på www.stevns-teater.dk
eller direkte hos Harry på Harmonien: 56 50 60 02 / info@restaurant-harmonien.dk

Velkommen i teatret

