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Læs mere om Elle Belle Bolle

-

Bestil 60 kr.-billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Maj på Stevns er for dejlig til teater!
Vi er nået til sæsonens sidste forestilling. Vi tog en chance med en sen dato for overhovedet at få
Elle Belle Bolle. Og det har vist sig, at I, ærede publikum, har travlt med at nyde foråret udenfor
teatersalen.
Derfor sælger vi billetterne til prisen for unge u/25 år - 60
Få forårsfornemmelser - bestil ”ungdoms”billetter her

kr. pr. stk. til alle.

Anmeldere og publikum er enige: Det her er sjovt!

Mungo Park Kolding

Elle Belle Bolle
Tirsdag d.19. maj kl. 19.30
Erikstruphallen
En kærlig komedie om knas i dobbeltsengen
inspireret af Elle-Belle-Bolle Bogen fra 1973.
Mungo Park leverer en kærlig komedie til de voksne, som har glemt, hvad det hele går ud på.
”Hvordan”, ”hvorfor” og ikke mindst ”hvornår” har kompliceret Elle Belle Bolle-legens ellers så
simple regler og nutidens sammenstød mellem nypuritanisme og pornoficering har gjort
forvirringen total.
Om handlingen: Søren kan lide Mette. Mette kan lide Søren. Men vejen til soveværelset har været
lang - længe. De er for trætte, for travle og forvirrede. For at redde parforholdet tager Søren og
Mette og Søren og Mette på tur i skoven. Rundt om lejrbålet indrømmer de fire venner, at der er
knas med det perfekte (sex)liv.
Med Elle Belle Bolle sætter Mungo Park Kolding komikkens lup over de vildfarelser, der opstår, når
det moderne menneske forsøger at finde tilbage til naturligheden. De har høstet mange anmelderog publikumsroser for forestillingen.
Publikumskommentar: ”Jeg frygtede, jeg skulle se skuespillerne nøgne, men blev glædeligt
overrasket over den intelligente og humoristiske måde, de fik fortalt Elle Belle Bolle bogen med tøj
på. Det er høj klasse. Jeg grinede højlydt flere gange under stykket. Der var kant, humor og alvor.”



Og så varer det ikke længe før vi kan offentliggøre næste sæsons repertoire…

Velkommen i teatret

