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Generalforsamling - Læs mere om Kopirummet - Læs mere om Om at blive ædt

Kære medlemmer og teatergængere!

Så begynder teaterforeningens ordinære sæson. KLINT er pakket ned, sangerne er spredt for alle
vinde, regnskab og rapporter udarbejdes. Tak for opbakning og rosende ord.



Der indkaldes hermed Generalforsamling, tirsdag d. 13. september kl. 19.00 i Snurretoppen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen afvikles normalt indenfor en time.
Kl. 20 byder vi velkommen til Det Kommende Teaters komedie

Kopirummet

Vi møder en skøn og skæv blanding af karakterer, alle genkendelige fra hverdagen.
Kopirummet er stedet, hvor firmafesten ender,
sammen med det faste forhold. En komedie
fyldt med intriger, forviklinger, utroskab og
kopimusik.
Hvis titlen giver underlødige associationer, er det helt publikums eget ansvar. Velkommen i
kopirummet hos Hoffman og Co.
Entré til forestillingen 60 kr. inkl. medlemskab.
(Har man allerede købt medlemskab til sæsonen, gælder dette også som billet til forestillingen).
Efter forestillingen byder teaterforeningen på en lille bid ost, et glas vin og fortæller om sæsonen.



Sæsonens første forestilling er i børneprogrammet:
…om ikke at blive ædt

med

Grønnegade Teater
Lørdag d. 24. september kl. 11.00
4 – 10 år
Erikstruphallen

Den søde og velopdragne Rødhætte bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr, hvor hun møder ikke bare ulven, men også Hans
og Grete, Askepot og mange andre eventyrlige figurer. Magi og
fantasi folder sig ud og fortæller en historie om at blive vred og
finde modet til at tage sagen i egen hånd.
Peter Holst leger frit med eventyrenes figurer og fantasifulde
verdener – for til sidst at blive til vores helt eget eventyr, du ikke
havde set komme.
Forestillingen er ikke bare for børn, men også for nysgerrige voksne.
Varighed: ca. 40 minutter

Velkommen i teatret

