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Kære medlemmer og teatergængere!

Vi har fundet en erstatning for den aflyste Udspring.
Fortællingens grand old lady Vigga Bro har en ny forestilling
klar sammen med de to fantastiske musikere Birgit Løkke
og Ida Bach Jensen.
De kommer onsdag d. 24. januar kl. 19.30 i Snurretoppen
Vigga siger, det måske bliver hendes sidste større
fortælleforestilling. Vigga fylder 80 her i oktober.
Forestillingen har fået titlen

SNE

Historier der fortæller dig om alt det, der gemmer sig nedenunder.
Og mens man vandrer med fortællingerne, får man hår så hvidt som sne.
Og man tænker: Hvor er der meget, der gemmer sig under overfladen.
Og så bliver man så nysgerrig…



I tirsdags havde vi den dejligste aften i selskab med to unge
dansere fra Next Zone. De overvandt adskillige naturlove i
deres heftige kraftudfoldelser og svævende ynde. Sammen
med det flotte lys fortalte de om kamp, overlevelse og
afhængigheden af hinanden i den barske natur.
Vi var 75 i salen med stor aldersspredning. Varme klapsalver
og stor begejstring strømmede op til danserne Hocine Khiar
og Mehdi Belkabir og til koreografen Lene Boel.



Og så minder vi lige om forestillingen for alle over 4 år
Det lilleTurnéteater

Grev Gris
Lørdag d. 28. oktober kl. 11.00
Hårlev Bibliotek
Prins Knud falder som ung for grisen og dens basale mudderpølbegejstring og som konge udnævner han grisen til greve og så
snart grisen bliver trukket med op til hoffet, går det galt. 'Kan du
stå, kan du også gå', siger de, og derfra går det slag i slag med at
få skolet Grev Gris til at blive en fin og fornem greve i skinnende
laksko og silkebukser.

Velkommen i teatret

