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KÆRE ABONNENTER m.fl.

” Det sku vær så godt, og så det faktisk skidt” (Keld Abell: Melodien der blev væk)
Ja sådan gik det med Bornholms Internationale Gadeteaterfestival 2020. Vores 10 års jubilæum! Den blev
væk, Øv.
Vi forsøgte i lang tid at holde fast i håbet om, at tingene ændrede sig, men til sidst måtte vi nødtvungent
erkende, at det hele var for usikkert. En gadeteaterfestival skal være fuld af fest og ballade, spontane
indslag og samspil mellem artister og publikum – og det er godt nok svært, når man skal holde mindst en
meters afstand og ikke må puste og svede og skubbe til hinanden.
Men vi kommer stærkt igen i 2021. Alle de fonde, der har støttet os, har været super forstående, og fra
langt de fleste overføres beløbet bare til 2021, og de, der ikke overfører det, har lovet, at de vil se meget
velvilligt på en genoptagelse af ansøgningen.
Så op på hesten igen, vi kommer stærkt tilbage med vores Internationale Gadeteaterfestival i 2021. Følg
med på facebook og på Teaterforeningens Hjemmeside.

SÅ KOMMER NÆSTE SNUBLETRÅD
Turen til Malmø Musikteater søndag d. 20. september har da også sine udfordringer. Det er ikke stykket,
der er noget galt med, FUNNY GIRL er stadig på programmet, men de officielle rejseregler spænder
unægtelig lidt ben for os.
Vi har fået en aftale med Malmø Musikteater, om at vi kan udsætte betalingen af billetterne foreløbig en
måned. Vi kan derfor udsætte tilmeldingsfristen til 1. august, og så se, hvordan tingene har udviklet sig. Der
er indtil nu 30, der har meldt sig til, og de kan roligt afvente begivenhedernes gang. Hvis du ikke har meldt
dig til endnu, men gerne vil med på turen, kan du gøre det helt op til 1. august. Det koster dig ikke noget,
men det giver os et overblik over, hvor mange vi bliver. Der kan ske meget med rejsereglerne indtil da, så vi
må bare vente og håbe på det bedste. Send tilmelding til teaterforeningenbornholm@gmail.com
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HUSK GENERALFORSAMLINGEN
Mandag d. 21. september kl. 19 afholder Teaterforeningen Bornholm Generalforsamling på Rønne Theater.
Det er vigtigt, at I som abonnenter møder op, for det er her, I får en chance for at foreslå ændringer i
repertoirevalget. Her kan I komme med ønsker om arrangementer i forbindelse med forestillingerne så som
introduktioner til stykkerne. Ønske jer bedre muligheder for at mødes med vennerne tidligt og få en drink
eller en kop kaffe inden forestillingen. I det hele taget komme med kreative idéer. Vi vil også gerne høre om
jeres oplevelser i forbindelse med vores nye bookingprocedure. Hvad kan der gøres bedre etc.
Der er dagsorden i flg vedtægterne. Jette Glavind Pedersen, Hans-Jørn Karlsen, Kirsten Mortensen og Johan
Sørensen er på valg.
Teaterforeningen er vært ved en kop kaffe eller et glas vin/øl eller vand. Måske bliver der også råd til en
enkelt småkage.
BEMÆRK
Vores første forestilling Annas Verden spiller ikke på Rønne Theater men på Gudhjem Museum og starter
allerede kl. 14. Pt er der udsolgt, og det er jo flot for os at starte med en udsolgt forestilling, men ærgerligt,
at vi ikke kan huse alle. Vi arbejder på, at få gruppen til at spille to forestillinger på samme dag. Hvis det
lykkes, skriver vi straks ud om det.
ENDNU EN ÆRGERLIG TING
Der har desværre sneget sig nogle grumme fejl ind i årets brochure. Fejlene er rettet på hjemmesiden og
dermed også på billetnet, så I har ikke bestilt noget forkert, men alligevel - øv.


Forestillingen Et Dukkehjem er produceret af Det Kongelige Teater. De medvirkende er Sicilia
Gadborg Høegh, Peter Christoffersen, Ida Cæcilie Rasmussen, Mikkel Arndt og Lise Lauenblad.
Instruktør Anna Balslev.



Forestillingen God Jul Cirkeline spiller på Rønne Theater.



Forestillingen PUNK spiller tirsdag d. 23. marts.



Forestillingen Eks-Mænd spiller godt nok 2 timer og 20 minutter men det er MED pause.

Slut på det mest ærgerlige Nyhedsbrev jeg har skrevet til dato – beklager Kirsten Mortensen
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