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KÆRE ABONNENTER m.fl.  

 

Så er efterårssæsonen gået, og trods den elendige corona, er den gået godt. Vi har nu kun 

børneforestillingen tilbage. Det er Teater Next, der kommer med GOD JUL CIRKELINE. En herlig 

julet børneforestilling fra 3 år og opefter. Vi spiller lørdag d. 19.12 kl. 13 og kl. 15.  

Vi plejer, at servere æbleskiver og saftevand for børnene, mens deres medbragte forældre eller 

bedsteforælder må nøjes med kaffe. MEN, hvis vi serverer noget, så er det ikke mere teater, så 

defineres det som en anden slags begivenhed, og så må vi slet ikke afholde den.  

Vi har derfor droppet serveringen. I stedet får børnene en lille 

overraskelse, når forestillingen er færdig, og de er på vej ud. 

Det glæder vi os til, det er Teater Next og Teaterforeningen 

Bornholm, der byder.  

Der er stadig billetter. De kan købes på nettet eller i  

billetsalget på Rønne Theater man. – fre. mellem 15 og 17. 

eller på teatret lørdag ½ time før forestillingen. 

 

Vi sørger for, at alle er delt op i mindre grupper med hver sin indgang, toilet og garderobe, så ingen 

kommer for tæt på hinanden. De voksne bruger mundbind.  

Hvis situationen skifter, og Bornholm bliver lukket ned, som en stor del af landet er det nu, så 

spiller vi naturligvis ikke, og alle billetter refunderes. 

 

Hvad angår forårssæsonen, så holder vi stadig fanen højt. Vi har fået dubleret de mest populære 

forestillinger, i så høj grad, som der har været plads til det på teatret. Det drejer sig om Krigen har 

ikke et kvindeligt ansigt, De tre musketerer og Eks-mænd.  I skulle på nuværende tidspunkt 

have modtaget de nye billetter til samtlige af de forestillinger, I har bestilt.  Billetterne er lavet efter 

coronareglerne. Hvis I ikke har fået en mail, så kontakt teaterforeningenbornholm@gmail.com 

I kan også prøve at søge efter mailen – skriv PDF billetter i søgefeltet, så skulle de dukke op, hvis 

de er der.  

Hvis I giver jeres billetter videre til en anden, så husk at oplyse vedkommende om navnet på den, 

der har bestilt billetterne oprindelig, ellers kan vi ikke finde dem på listen over ændringer. 

Der er flere af vores forestillinger, der ikke er udsolgt, så I kan gå på nettet og se, om der skulle 

være billetter til et stykke, I har lyst til at se. De billetter, der ikke må sælges, er blokerede, så I skal 

ikke være nervøse for overbookning. 

 Og endelig en lille påmindelse, husk at komme i god tid, vi lukker ind i et langsomt tempo fra ½ 

time før start. Det gør det lettere at holde den rette afstand eller rette eventuelle fejl, når vi har tid til 

det. 
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Hvis du mangler en god gave til jul, har vi to forslag. 

 

 

 

1. Du kan købe et gavekort til den pris, du nu har tænk dig at give en gave for. Løssalgsprisen 

for en A billet til de dyreste forestillinger er 260, og så går det nedad - du kan finde priserne 

på hjemmesiden, når du klikker på en forestilling 

Du kan også gøre brug af vores specielle juletilbud 

2. Tilbuddet koster 355 kr. Det indeholder et abonnementsgebyr på 55 kr. samt 1 billet til 3 

selvvalgte forestillinger fra foråret 2021s repertoire - altså forudsat, at forestillingen ikke er 

udsolgt. Du kan også bestille 3 billetter til 1 forestiling. Dvs du betaler kun 100 kr pr 

teatertur, når abonnementet er betalt. Der er derudover den fordel, at hvis den glade 

modtager vil se flere forestillinger, kan vedkommende købe billetter til abonnementspris, 

hvilket er en god del under løssalgsprisen. 

 

Det må da siges, at være et slagtilbud, derfor gælder det også kun fra nu af og til 31.12.2020 

Du kan købe det hele via vores hjemmeside teaterforeningenbornholm.dk I rubrikken 

besked/kommentar skriver du juletilbud. 

Det kan også købes i Rønne Theaters billetsalg, der er åbent kl 15 -17 indtil fredag d. 18.12,  

så her skal du skynde dig. 

 

Og så er der kun tilbage at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Tak for godt og positivt samarbejde. Vi ses i 2021, forhåbentlig snart uden Corona. 

 

 
 

PS: Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, kan du skrive til kirsten.nordskovvej@gmail.com. 

Kender du nogen, der ønsker at modtage nyhedsbrevet, eller vil du gerne afmelde nyhedsbrevet, så 

skriv til teaterforeningenbornholm@gmail.com 

 

Kirsten Mortensen/13.12. 2020     
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