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Læs mere om Kys Det Nu, Det Satans Liv

-

Køb billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Sæson 2017-18 åbner vanen tro med generalforsamling. Indkaldelsen vil være at læse i Stevnsbladet i den kommende uge samme dag, som sæsonbrochuren bringes som indstik også i
Stevnsbladet.
Vi afholder generalforsamling onsdag d. 30. august kl. 19.00 i Snurretoppen.
Udover formandens beretning, regnskab og valg til bestyrelsen er alle input fra vores medlemmer
og publikummer velkomne.
Kl. 20.00, efter generalforsamlingen, er der forestilling:

Teater Borderline

Kys det nu, det satans liv
En musikalsk rejse i 80 års Danmarkshistorie.
En balstyrisk og kærlig historisk-musikalsk fortælling,
om at se fortiden i øjnene, om at hjælpe hinanden
generationer imellem, om drømme og ansvar og om
at dele historier med hinanden uanset alder.
Årtiers musik og historie - 2. verdenskrig og 40'ernes
sving, 50'ernes rock, ’Hippie Love In’ Kongens Have i
i 60’ernes og protestmarcher i 70'erne - fælder sig ind
i familiens historie og vækker eftertanke.
Lene Vestergård blev indstillet til titlen som ’årets kvindelige hovedrolle’ 2015 hos CPHCulture for
sin rolle som farmor i Kys det nu, det satans liv. Thomas Knuth spiller barnebarnet Kasper.



Billetsalget er åbnet på www.stevns-teater.dk
Der er et par ændringer i forhold til de forudgående sæsoner. Vi har desværre set os nødsaget til
at måtte forlade senior-rabatten. Salget var ikke tilfredsstillende i sidste sæson, så vi må forsøge at
hente lidt økonomi hjem.
Der er to forestillinger med forhøjede billetpriser. Det gælder:
Det Kgl. Teaters Med sne, fredag d. 8. december
og
Landsteatrets Inden jeg fylder 67, onsdag d. 14. februar.
Vi håber I har forståelse for dette. Vi har stadig nogle af de laveste billetpriser, når vi sammenligner
os med andre teaterforeninger.
Vi glæder os til at dele nogle forrygende forestillinger sammen med jeg igen i denne sæson.

Velkommen i teatret

