Stevns Teaterforening
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20. marts 2016

Læs om Det Forsømte Forår - Læs om Et ord er et ord - Køb billetter her - Link til Sorte Hest

Kære medlemmer og teatergængere!

Ildfuglen med Dansk Danseteater var smuk, smuk. Danserne var virkelig glæde for den varme
modtagelse de fik af mere end 100 tilskuere. Igen en af de aftener der gør det værd at sidde i
teaterforeningens bestyrelse.



I seneste nyhedsbrev fortalte vi om vores bidrag til fejringen af Snurretoppens 30 år jubilæum
Det forsømte forår der spilles tirsdag 12. april kl. 19.30 - selvfølgelig i Snurretoppen
Det bliver den sidste forestilling i en vellykket sæson 2015 - 16
Vi har fået forespørgsler om billetpriserne. De følger her:
Voksen: 120 kr.

Senior: 90 kr.

Unge: 60 kr.

I anledningen af jubilæet har vi besluttet,
at billetterne koster det samme for medlemmer som for ikke-medlemmer.
Om Anders Ahnfeldt-Rønnes soloforestilling har pressen skrevet:
”Underspillet komik og fuldkommen scenisk nærvær”
”Fortællerens magiske nådegave”
”Intenst, smidigt, skarpt og diskret”
”Det er meget meget morsomt”



Vi er også nået til sæsonens sidste forestilling for børn:
Teatret Fair Play

Et ord er et ord
Lørdag d. 2. april kl. 11.00
Erikstruphallen
Står du og mangler et ord, så kom og køb lige præcis det du
har brug for! Butikken er åben og har masser ord på lager.
Gode ord. Rare ord. Legeord. Frække ord. Korte ord.
Og vrede ord ligger i vredekassen. De må ikke lukkes ud!
Ord som rimer. Ord som kan sættes sammen og pilles fra
hinanden. Dyre ord, som koster mange penge.
Det dyreste ord er så dyrt, at ingen har råd til at købe det. Det dyreste ord er så dyrt, at man kun
kan forære det væk.
En humoristisk og filosofisk forestilling om ord og ordenes kraft – for alle børn over 3 år.



Og en lille servicemeddelelse…
Flere medlemmer har spurgt, hvornår forestillingen Viljen til Sejr med Lene Vestergård spilles
på Teatret ved Sorte Hest, Vesterbrogade, København. Det er snart: 29. marts – 9. april.
Link til Sorte Hest

Velkommen i teatret

