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Lillys Danmarkshistorie - I Begyndelsen Var Begyndelsen - Koncert Copenhagen Phil

Kære medlemmer og teatergængere!

Godt 100 så Viljen til Sejr i løbet af de to dage vi – i dette tilfælde Deres nyhedsbrevsredaktør spillede i Snurretoppen. Tak for mange, mange dejlige tilbagemeldinger.



Folketeatret i samarbejde med Teatret Fair Play præsenterer

Lillys Danmarkshistorie
Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30
i Erikstruphallen
En sprudlende familiekrønike om 3 generationer af
kvinder, der skabte det Danmark, vi kender i dag.
Om rejsen fra land til by; fra det fysisk hårde liv på
landet og i arbejderklassen, over middelklassens velfærdsproblemer til rejsen ender hos historiens
fortæller.
Seks kvinder på scenen giver billeder af tiden og livet. Kendte sange fra revy, film og danskpop
akkompagnerer, når den vesterbros‘ke arbejderklasse møder bønderne fra Vestjylland.
Forestilingen tager afsæt i Pia Fris Laneths roman fra 2006 om livet, som det var for kvinderne i
hendes egen familie.
Medvirkende: Birgitte Raaberg, Pia Rosenbaum, Christiane Bjørg Nielsen, Tanya Lund Andersen,
Henriette Rosenbeck.
Varighed: ca. 2 timer og 15 minutter med pause



Og mest for børn…

Teatret De Røde Heste
I begyndelsen var begyndelsen
4 - 8 år og voksne
Lørdag d. 24. oktober kl. 11.00
Erikstruphallen
Først var ordet … ”Hov!” En stjernehimmel, en planet. Lys,
mørke og en papkasse. Noget der vokser. En kat der mjaver
for højt. Kan man skrue ned for lyden ved at tegne katten
mindre? Kan man få vand ud af en hane af pap?
Måske.
Claus Mandøe fortæller så børnene lyser af begejstring –
for hvad er det næste, der bliver til?



Husk: Torsdag d. 26. november kl. 19.30
Koncert med Copenhagen Phil - hele Sjællands symfoniorkester
OBS! Hårlevhallen
Koncerten med Copenhagen Phil indgår ikke i teaterforeningens medlemsrabat-ordning.
Billetter:
120 kr.
90 kr. for seniorer
60 kr. for unge under 25 år


Skriv om det du oplever i Stevns Teaterforening på facebook

Velkommen i teatret

