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Kære medlemmer og teatergængere!

Generalforsamlingen var en lovende start på sæsonen. Fremmødet var så stort, at Snurretoppens
foyer var fyldt til bristepunktet. Formandens beretning og regnskab blev godkendt med applaus.
To ny bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Cæcilie Telling og Pernille Andersen. Bestyrelsen byder
begge varmt velkommen og konstaterer med glæde, at de bringer gennemsnitsalderen betragteligt
ned.
Den gode stemning steg yderligere et par grader, under Kys det nu, det satans liv, og dramatiker
Lise Jørgensen fik mange roser for sit manuskript under det efterfølgende teatersnak.
Sæson 2017/18 er i gang…



Teatret Rio Rose
Udspring – en varieté-kabaret
Onsdag 20. september kl. 19.30
Snurretoppen

Tilbud - UNGDOMSBILLETTER TIL ALLE: 60 kr.

Tre ulastelige værtinder byder velkommen til en aften,
der overrasker med det ene mageløse nummer efter det
andet.
Publikum vil opleve numre af stor farlighed, der afslører
unikke talenter, som verden ikke vidste fandtes. De dedikerede artister, Anette Katzmann, Tove Bornhøft og
Petrine Agger, udfører indøvede numre med livet som
indsats. Tragikkomikken lurer lige om hjørnet - en spejling af hverdagens cirkus, hvor vi optræder for at blive holdt af og for at vise, hvor dygtige vi er.
Festmusikanten, Carsten Skov binder aftenen sammen med sange, der går lige i hjertet, og hvor
alle kan synge med. Her søges det smukke i det folkelige – i en hyldest til dem, der sætter alt på
spil i det store Udspring.
Teater Rio Rose har tidligere besøgt os med deres skæve blik på, hvad der udspiller sig under den
mest belyste del af kulturlivet.


Og især for børn:

Teatergrad Verdens Historier

Lørdag d. 23. september kl. 11.00
OBS! Store Heddinge Bibliotek
For 2½ til 5 årige og voksne
Soleima er biblioteks-alf og meget nysgerrig. Hun går på opdagelse
i bøgerne og kommer langt omkring.

Velkommen i teatret

