TEATERFORENINGEN BORNHOLM
Nyhedsbrev nr. 4. Juni 2018
Kære Abonnent.
På nuværende tidspunkt skulle du meget gerne have modtaget Teaterforeningens nye brochure for
sæsonen efterår 2018 og forår 2019. Hvis ej, så send en mail til teaterforeningenbornholm@gmail.com
så vil du blive kontaktet af Finn Jakobsen, der står for medlemskartoteket.
Det vil blive undersøgt, hvorfor du ikke har fået brochuren, og fejlen vil blive rettet. Hvis du gerne vil have
brochuren i hånden med det samme, så kan du finde den på Rønne Theater, på biblioteket, i kulturbutikken
på store Torv i Rønne og på turistbureauerne. Nogle brugser har den også liggende. Ellers ligger den på
vores hjemmeside.
Sidste nyt i forbindelse med efterårets repertoire er, at Ina-Miriam Rosenbaum netop har modtaget årets
Reumert pris for bedste kvindelige hovedrolle for forestillingen JOB et enkelt menneske, som vi spiller på
Rønne Theater søndag d. 7. oktober kl. 16.00.

Lidt om turen til Malmø Musikteater.
Søndag d. 22. april have vi en dejlig tur til Malmø Musikteater,
hvor vi hørte og så Verdis Rigoletto i Kasper Holtens
fremragende opsætning.
Nu er dette jo ikke nogen nyhed, så egentlig hører det ikke til i
et nyhedsbrev. Når det alligevel kommer med, er det for at
lægge op til det næste rejseprojekt, som Teaterforeningen
Bornholm står for.
Malmø Musikteater.

Søndag d. 16. september
Drager vi atter til Malmø Musikteater, forhåbentlig med en stor gruppe abonnenter. Der var i hvert fald
adskillige af Rigoletto folket, der straks ville melde sig til næste forestilling, nemlig Leonard Bernsteins
dejlige musical West Side Story.
Man kan læse meget mere om forestillingen og arrangementet i Teaterforeningens nys udkomne brochure
for den kommende sæson. Her vil jeg bare minde om, at der er en meget kort tilmeldingsfrist. Faktisk er 1.
juli sidste chance for at melde sig til. Det er det længste, vi kan holde billetterne til. Hvis ikke vi har givet
Musikteatret endelig besked pr. den dato, mister vi billetterne.
Der er tilmelding via teaterforeningens brochure, hjemmesiden
www.teaterforeningenbornholm.dk eller via mail til
teaterforeningenbornholm@gmail.com
Vi har 70 billetter, og de fordeles efter først til mølle princippet, og
abonnenter går forud for ikke abonnenter. Når tilmeldingsfristen er
udløbet, bliver der udsendt en mail til alle deltagerne med en detaljeret
plan. Her er dog enkelte facts: Afgang søndag d. 16.9 fra Rønne havn kl.
10.30 mødetid 9.50. Hjemkomst 19.50. Pris 1050 danske kroner.

Bornholms Internationale Gadeteaterfestival.
Bortset fra den hyggelige aften, hvor I sidder og pusler alene eller sammen med nogle gode teatervenner
med at bestille billetter til alle de skønne forestillinger, som Teaterforeningen Bornholm byder på i
sæsonen 2018 – 2019, så er den næste begivenhed Gadeteaterfestivalen, der finder sted fra torsdag d. 26.
til søndag den 29. juli. Det dejlige ved sådan en festival er, at den skaber glæde og godt humør, og med sin
så godt som ordløse facon, kan den kontakte alle grupper, aldre og nationaliteter. Lige et tiltag der er god
brug for i turistsæsonen.
I år forsøger arrangementskomiteen at koncentrere begivenhederne lidt mere end i de forrige år. Vi har
givet køb på den geografiske spredning, men bestemt ikke på kvaliteten. Der kommer til at være
forestillinger rundt omkring i Rønne, masser af steder i Gudhjem og en afstikker til Christians Ø, der aldrig
har haft besøg af festivalen før, det bliver spændende. Der kommer syv meget forskellige men lige
fantastiske grupper, der tilsammen spiller 24 forestillinger i perioden. Det starter torsdag aften kl. 20 med
en galla-kabaret på Gudhjem havn for samtlige grupper. Scala Gudhjem kommer til at fungere for
samlingssted for de medvirkende og som informationssted.

Lene Koefoed, Maria Sita, Jette G. Pedersen, Niels Peter Kløft,
Jette G. Pedersen og Niels Peter Kløft med husdyr.

En del af arrangementsgruppen holdt pressemøde på Scala Gudhjem d. 11.5. hvor planerne blev rullet ud
og en zebra skabte furore i Gudhjemsgader.
Der er gensyn med den danske gruppe Rakkerpak, som er blandt arrangørerne af løjerne, og som i år
kommer bl.a. som de skøre strømere. Der bliver vild, voldsom og poetisk dans med Hurycan, Ny cirkus med
Tin Can Company og vi møder endnu 4 grupper.
Om Zebraen NPK også kommer denne gang skal være en overraskelse. Det færdige program kommer
snarest op på både www.bigf.dk og Teaterforeningen Bornholms hjemmeside.
Endelig bliver der også i år foranstaltet en workshop med elever fra Bornholms Dramaskole v. Pernille og

Steen Nedergaard Hansen sammen med Dramaskolens leder Jon Schmidt. Workshoppen munder ud i en
forestilling, som vil blive vist sidst på festivalen.

Lidt info.
Hold øje med Bækkelund, et refugium for internationale kunstnere med dans og performance. Det ligger
skønt i Torpe bakker Bolbyvej 7 3782 Klemensker, og dukker ind imellem frem med nogle spændende
tilbud. Se www.birca.org
susanne@birca.org.

