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Læs om The Einstein of Sex - Køb billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Så er sæson 2016 -17 i gang! Kom og se den stærkt roste forestilling:

THE EINSTEIN OF SEX - en forestilling om retten til at elske den, man vil
- med Livingstones

Kabinet

I 1897 grundlægges ’Institut Für Seksualwissenschaft’ i Berlin. I 1930’erne smadrer nazisterne
instituttet og forskningen i seksuel diversitet. The Einstein of Sex fortæller historien og fejrer den
seksuelle mangfoldighed i en fabulerende og sort-humoristisk iscenesættelse, der blander genrer
og stil på vildeste vis. Den legendariske vokalgruppe Schwanzen Sänger Knaben medvirker med
musikalitet lethed og ekvilibrisme.
Vi giver ordet til pressen:
Information
"The Einstein of Sex er noget af det mest helstøbte Livingstones Kabinet nogensinde har skabt –
en forestilling på højeste og mest finurlige, internationale niveau" (Anne Middelboe)
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Politiken
“ Episk… en perle... ikke bare en alternativ teaterkoncert, som kombinerer dokumentarisme med
underholdning, frækhed med seriøsitet. Det er også et dybt personligt og aktivistisk indspark i den
aktuelle kamp for seksuelle minoriteters ret til at elske den eller dem, man vil.”
★★★★★ CphCulture
”En sejr… En begavet, vittig og bandsat musikalsk teatermutation.”
★★★★ Jyllands Posten
“Sindrigt tages vi ved hånden, når der synges flerstemmigt til Pete Livingstones strømmende musik. En sjov
og charmerende forestilling, der gør publikum klogere på et vigtigt kapitel i seksual-forskningens historie.
★★★★★ Kulturkongen
“Et hamrende godt skrevet stykke med et aktuelt og menneskekærligt budskab, om en mand som turde trodse
sin samtid for det han troede på. Se det!”



Vi holdt generalforsamling d. 13. september, - en hyggelig aften. Vi fik et nyt medlem i
bestyrelsen, nemlig Søren Romer. Søren har lang erfaring som teatertekniker og produktionsleder.
Vi gælder os til at trække på hans store viden om alle teatrets elementer.
Allerede på generalforsamlingen bidrog Søren i gennemgangen af den kommende sæson. Bl.a.
med en varm anbefaling af The Einstein of Sex. Velkommen til Søren.
Der var en lille ændring i vedtægterne omkring stemmeret på generalforsamlingen. Tidligere har
det været medlemmer fra forgangne sæson der havde stemmeret. For fremtiden bliver det de der
melder sig ind op til og på generalforsamlingen, der kan stemme.
Dette skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling. Den holdes på St. Heddinge Skole
d. 4. oktober kl. 18.30 (før forestillingen The Einstein of Sex)

Velkommen i teatret

