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Kære Abonnenter m.fl. 
 

Den nye brochure 2019 – 2020 

 

Så er den nye brochure på gaden. Alle abonnenter skulle have fået den i deres 

postkasse, så hvis du ikke har fået din, kan du skrive til os, så vi kan finde ud af 

hvorfor. Måske har vi en gal adresse, måske er du flyttet, vi vil gerne vide det, så vi 

kan rette det til næste gang. 

Brochuren kan hentes på biblioteket, nogle i brugser, på destinationen, eller rundt 

omkring, hvor venlige mennesker gerne vil have den liggende. 

Det er nu, abonnenterne har deres fordelsret. Indtil 1. august, er der nemlig lukket for 

salg til ikke abonnenter. Første omgang bestillinger er fordelt, og i løbet af juli 

fordeler vi julis bestillinger på den mest retfærdige måde. Derefter er der åbent for 

alle til at bestille på nettet 

 

 

Skønheden og Udyret på Malmø Musikteater.  
 

Det skal nok blive en dejlig oplevelse. Det er en musical, der oprindeligt blev opsat 

på Broadway, og derefter har den gået verden rundt med kæmpe succes overalt. Den 

romantiske historie, hvor alle går så grueligt meget ondt igennem, men som selvfølge 

lig ender godt. Alt er pakket ind i dejlig musik, som de fleste af os nok kan nynne 

med på.  

Vi laver en hyggelig tur ud af det, med afgang søndag d. 20 oktober med færgen kl 

10.30, så man ikke skal så voldsomt tidligt op. Vi kører til Hotel Mossbylund og får 

deres overdådige buffet og så videre til Musikteatret.  

Læs mere om hele turen i vores brochure, eller på hjemmesiden og bemærk 

TILMELDING ER SENEST d. 24.7. og prisen er klemt ned til 995 d. kr. for det 

hele. 

Når tilmeldingerne er på plads og alt forhåbentlig er udsolgt, får de heldige tilsendt et 

udførligt program over det hele samt en opkrævning på beløbet. 

 

 



 

 Fest for hjælperne. 

 

Den 12.6. fejrede vi vores trofaste 

hjælpere. Det gælder både de, der 

slæber kulisser op og ned til 

forestillingerne, billetsælgerne og de, 

der kører øen tyndt med brochure m.m. 

    Der blev som sædvanlig serveret   

    højtbelagt smørrebrød og den   

    uundværlige svesketærte. Det plejer at  

    være super hyggeligt, det er godt nok   

    en flok seje mennesker.     

 

 

 

Henry Bech, der for ca. 20 år siden fødte idéen med faste scenehjælpere, og som selv 

stadig hjælper til, er lige fyldt 80, og Johan Sørensen, der styrer logistikken nu, er 

lige fyldt 75. Stort tillykke til de to, hvad skulle dette land dog gøre, hvis det grå guld 

ikke støttede kulturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bornholms Internationale Gadeteaterfestival. 

 

Selv om Turné teatrene i det store og hele ligger stille indtil september, skal alle I 

teaterglade mennesker ikke fortvivle. Fra den 25. til d. 28. juli er der masser af 

gadeteater. Teaterforeningen Bornholms bestyrelse er i fuld med arrangementerne. 

Der bliver spillet 21 forestillinger foruden den store kabaret ved Hasle havn torsdag 

d. 25. kl. 20, hvor alle de 8 grupper præsenterer et lille udsnit af deres forestillinger.  

Hasle er centrum for festivalen, og vi vil forsøge at få gang i en rigtig 

festivalstemning, hvor man kan lære hinanden lidt at kende, og hygge sig ved 

caféerne og havne grillen, lave selfies med artisterne,  besøge  Grønbechs: gårds 

udstillinger, eller lade børnene hoppe på trampolin ved campingpladsen. 

Der er også nogle forestillinger i Rønne og et par stykker i Gudhjem, så festen kan 

sprede sig. Kik efter folderen, som vil være på gaden senest 1. juli.  

https://pixabay.com/da/illustrations/flag-danmark-2292668/


Find flere oplysninger, efterhånden som de kommer på plads på www.bigf.dk  

www.teaterforeningenbornholm.dk og på facebook, hvor vi også huserer. 

Jeg vil ikke undlade her at gøre opmærksom på, at det er en dyr affære at lave 

gadeteaterfestival al den stund, at der jo ikke er nogen entré indtægter. Derfor takker 

vi: 

Statens Kunstfond, Bornholms Teaterråd, Bornholms Regionskommune, 

Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand, Nordea og Oak House Invest 

ApS v/Philip Marker for støtte til finansieringen og Rønne Bibliotek for deres 

køb af forestillinger. 

 

Revy i Skoven. 

Og mens vi er ved sommerfornøjelserne, så minder vi lige om, at der er revy i 

Kyllingemoderen med premiere d. 26.6. og spilletid helt til d. 1.8.  

Det bliver med mulighed for at bestille mad fra Christianshøj Kroen til servering i 

Kyllingemoderen fra kl. 18, eller medbringe sin egen picnickurv, som kan nydes ude 

i det grønne. 

Forestillingen begynder kl. 20 og serveres af Søren Hauch Fausbøll, Gunvor 

Reynberg, der har været med tidligere og den unge, populære musicalstjerne her fra 

øen, Joakim Lind Trandberg. Alice Carreri er kapelmester og sanger og Lars 

Knutzon, som  også er kendt fra mange tidligere revyer på her Bornholm, sætter i 

scene. Endnu en bornholmer, Rikke Juellund, har tryllet en fin scene frem, så 

Kyllingmoderen  pludselig fungerer som et sjovt og hyggeligt spillested. 

Der er åbent for billetsalget på nettet,  i kulturbutikken på store torv i Rønne samt 

flere steder rundt om på øen. 

 

Generalforsamling den 9. september 2019 kl 19.00 

Bemærk, at generalforsamlingen i år ligger lidt tidligere end sædvanligt. 

Den afholdes i Rønne Theaters Café og foreningen er vært ved en kop kaffe eller en 

drink. Mød op og giv din mening til kende, kom med gode idéer eller kritik. 

Det bliver sjovere jo flere, der kommer, og vi kan alle blive klogere af at lytte til 

hinanden. 

Vi kan altid bruge flere abonnenter, så hvis du kender nogen, der kunne have lyst til 

at gå i teatret, så giv dem en brochure, eller vis dem din. Der er også mulighed for at 

komme med på turen til Malmø, selv om man ikke er abonnent. 

Husk at gemme brochuren, der står masser af nyttige oplysninger i den både om vores 

forestillinger og om en masse andre kulturtilbud i løbet af vinteren. 

 

         Ansvarlig for Nyhedsbrevet Kirsten Mortensen 

http://www.bigf.dk/
http://www.teaterforeningenbornholm.dk/

