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KLINT på Facebook

-

Køb billetter her

Kære medlemmer og teatergængere!

Nyt om KLINT.
Så vidt vi ved, er det første gang, Stevns Teaterforening står for en urpremiere.
For de, der ikke fik læst sidste nyhedsbrev:

KLINT – en musikdramatisk forestilling om kalk, kridt og meteornedslag
18. august kl.20.00 i Pyramiden i Boesdal Kalkbrud.

Kulturministeren har meldt sin ankomst til premieren. Med familie.
Det er også første gang teaterforeningen har besøg af en kulturminister.
Vi er selvfølgelig rigtig glade for at kunne byde ham velkommen.
KLINT spilles også 19., 20. og 21. august. Alle dage kl. 20.00. Køb billetter her



KLINT efterlyste for snart længe siden kridt-save. Der er mange, der har henvendt sig med tilbud
om at udlåne deres gamle kridt-save. De fleste manglede træhåndtagene. Nogle var
gennemtærede af rust, eller beslagene til håndtag var knækket af. Men de bedste blev valgt ud, og
nu har Per Kanneworff repareret savene. Se bare



Der skal også bruges lagenstrimler, ca. en kilometer lagenstrimler. Ud over de lagner, private har
doneret, har Dampvaskeriet samlet sækkevis af slidte lagner. På Horisonten STU i St. Heddinge er
de unge mennesker gået i gang med at strimle lagner.
For de, der vil give en hånd med, inviteres der til ’Rivegilde’ i Lene Vestergårds have:
Onsdag d. 1. juni kl. 15 – 17
Skørpingevej 53
4673 Rødvig
Lene vil fortælle om, hvordan lagenstrimlerne skal bruges, og der vil være kaffe, te og lidt sødt.
Af hensyn til kaffebrygning bedes man melde sin ankomst til Lene på lene.v@leneogleif.dk



Da Lene og komponisten Birgit Løkke for godt 1½ år siden henvendte sig til Tove Damholt om
ideerne til KLINT, bakkede hun straks op.
Tove Damholt har skrevet en artikel til KLINTs program. Heri skriver hun bl.a.:
” Under arbejdet med at få Stevns Klint optaget på verdensarvslisten har det været min drøm, at
verdensarven ville inspirere andre til at forsøge nye måder at angribe fortællingerne på - på en
måde, som respekterer verdensarven. Og det er præcis, hvad KLINT gør.”
Vi håber, alle vil være med til at slå på tromme for KLINT, så vi kan få mange til Stevns og høre om
verdensarven også på denne måde.

Velkommen i teatret

