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Læs om Faldet

12. oktober 2016

-

Køb billetter her

-

Læs om operaen Askepot

Kære medlemmer og teatergængere!

Sæsonens koncert med Copenhagen Phil var… anderledes. 12 elever fra Stevns Musikskole og
Køge Skoleorkester spillede med i Händels Water Music. De sad midt i det professionelle orkester
og klarede sig fint. Det var resultatet af et godt samarbejde mellem symfoniorkestret, musikskolen
og teaterforeningen.
Koncerten blev indledt med Mariehønen Evigglad arrangeret for symfoniorkester og børnesang.
50 - 60 børn i 6-8 års alderen gav den gas med fuldt orkester. De mange sangere og deres små
søskende satte deres præg på hele koncerten – det ER svært at sidde stille i 5 kvarter. Der var helt
sikkert mange, der var til klassisk koncert for første gang og det glæder vi os over.
Alligevel tror jeg, vi vil holde os til musikskole-elevernes medvirken næste gang vi tager dette
samarbejde op.



Næste forestilling:

FALDET
af Albert Camus
Forestil dig…
- et skæbnesvangert valg
du ikke kan gøre om.
Albert Camus’ berømte roman
udfolder en foruroligende
fortælling om godhed og
skyld. Den skarptslebne
satire angår os alle, for hvad
ville vi selv have gjort den
aften på broen?

Tirsdag d. 25. okt. kl. 19.30
Snurretoppen

Jacque Lauritsen har spillet sin stærkt roste udgave af Faldet for fulde huse i flere runder i Kbh.
JP: Jacque Lauritsen er glimrende som selvironiske dommer.
Kristligt dagblad: Mesterlig monolog. Flot scenekunst der repræsenterer en sjældent set tiltro til
tekstens kvalitet.


Næste forestilling for børn:

OpdagElse

med Teater Hund

Lørdag d. 5. november kl. 11.00
Hårlev Bibliotek
For de 2 til 5 årige

Else undren over hvad der er muligt er charmerende komik



Og en servicemeddelelse fra vores søsterforening Teaterforeningen Bøgestrømmen:
Den Jyske Opera er efter flere års pause tilbage på turné til Vordingborg.
Lørdag d. 12. november kl. 19.30 spilles Rossinis Askepot
Læs mere her
Stevns Teaterforening er ikke med i operasamarbejdet. Medlemskab hos os giver ikke rabat.

Velkommen i teatret

