Man 7/3 2022
RNN Theater
drama
kl 19.30
80min
u/p

Søn 13/3 2022
RNN Theater
Komik/Opera
kl 15
130min
m/p

Praktiske oplysninger
Fordele ved at tegne abonnement:
•
•
•
•
•

S

BONU

ILT

Dracula - en kisteglad grinebider

Et yngre kærestepar er i tvivl, om de skal have et barn
eller ej. For kan man tage klimaudfordringen seriøst og
stadig leve sit liv optimalt?
Hvad går i givet fald først i stykker? Planeten eller
parforholdet?

En usædvanlig fri gendigtning af Bram Stokers
”Dracula”
Vi banker gravrusten af gravrøsten og drager med den
unge sagfører Jonathan Harker til Grev Draculas slot
i de Transsylvanske bjerge – i en overflod af komik,
musik og gys ... og masser af hvidløg.

Producent: Teater Next · Dramatiker: Duncan Macmillan
Foto: Teater Next
Søn 3/4 2022
RNN Theater
kl 15
75min
u/p

Foto: Figaros · Producent: Figaros og Den Ny Opera

Billetrabat.
Fortrinsret ved billetbestilling.
Mulighed for billetbytte ved forfald.
Mulighed for bonusbilletter.
Tilbud om teaterrejser.

For at blive abonnent skal man købe billet til mindst 3
forestillinger, plus et abonnementsgebyr på 55.00 kr.
pr. person.
Abonnementsbilletter kan byttes til en anden forestilling, hvis det er muligt.
Bonusbillet: Har man abonnement på mindst 4 forestillinger, kan man få én gratis bonusforestilling. Vælges ved køb af sit abonnement.

Det er muligt at købe gavekort til teaterbilletter til forestillinger på Rønne Theater. Det kan købes på Rønne
Theater og hos Teaterforeningen Bornholm på vores
hjemmeside.

Den sidste turist i Europa - Sange fra 2. verdenskrig

Frk. Julie - August Strindbergs klassiker

Kørestolslift ved indgangen fra Østergade.
Rønne Theater: Teleslynge forefindes. Børnesæder
til de små er til rådighed. Theatret er røgfrit område.
Drikkevarer må ikke medtages i salen.
Abonnementssalget starter mandag den 7. juni
kl. 10.00.

Tuva Semmingsen, Signe Asmussen og Andrea Pellegrini spejler et opbrudt, men håbefuldt Europa med en
skatkiste af musikalsk arvegods.

Sonja Richter spiller adelsfrøkenen Julie, som i herregårdens køkken møder tjeneren Jean, spillet af Alban
Lendorf. Det er midsommernat, solen står lavt under
horisonten, og en erotisk og social magtkamp udspiller
sig imellem de to med Kristin som tilskuer.
Intro v/Rikke Rottensten kl. 18.00 i Cafeen. Tilmelding.
Producent: Bellevue Teatret · Foto: Robin Skjoldborg

Lør 7/5 2022
RNN Theater
Familieforest.
kl 13+15
40min
u/p

Når du skal i gang med at booke, er det en fordel:
• At have adgang til læsning af egen mail i fald du
har glemt adgangskoden.
• At have mobiltelefon i nærheden.
• At have visa/dankort til brug for betaling
• Vælg ”Abonnement” som første forestilling.
• Bestilles mere end fire forestillinger har du ret til
en bonusforestilling, men bestil først den til sidst.

Teaterrejsen 2021
Malmø Musikteater er Teaterforeningens foretrukne
teater til at opleve storslåede forestillinger. I 2021 planlægges forestillingen ”Sound of Music”, som vi lægger
billet ind på. Det er måske verdens mest berømte musical, elsket af generationer. Med sine velkendte hits
er det en historie for alle aldre. Om glæden ved musik,
om at finde vej i livet og turde stå op mod uretfærdighed.

Nu kan vi løfte sløret for alle de mange forestillinger, I kan opleve i den
nye sæson.  Det glæder vi os utroligt meget til. Brochuren i år har fået et
nyt format, som vi glæder os over, og som vi håber vækker jeres nysgerrighed.
Fra mandag den 7. juni kl. 10 kan I købe abonnementsbilletter på vores
hjemmeside www.teaterforeningenbornholm.dk
Vi står også klar med assistance på Rønne Theater mandag den 7. og
tirsdag den 8. juni kl. 15 – 17. Kom meget gerne.
Vi glæder os til at ses i teatret. Med venlig hilsen Teaterforeningen Bornholm.

Turen planlægges til en søndag i september med
udrejse søndag formiddag og hjemrejse samme aften.
Hold jer opdateret på vores hjemmeside www.teaterforeningenbornholm.dk
Farven ved prisgrupperne svarer til farven i trekanten
ved forestillingerne.

Billetpriser (inkl. billetgebyr)

Ung: Ikke fyldt 25 år. Barn: Ikke fyldt 13 år.
PRISGRUPPE 1:
Kategori
		 A		
		 B		
		 C		

Løssalg
260
200
155

Abonnement
200
155
120

Ung
125
100
80

Abonnement
175
135
105

Ung
110
85
75

Abonnement
155
120
100

Ung
100
80
75

Abonnement
130
100
80

Ung
85
75
75

Abonnement
110
85
75

Ung
75
75
75

PRISGRUPPE 2:

Cirkelines Museskole - For børn fra 3 år og op

Gadeteater - Bornholms Int. Gadeteaterfestival 2021

Cirkeline har lavet en skole for musevennerne, Ingolf
og Frederik, så de kan lære om alfabetet og bogstaverne, hvordan de ser ud, hvilke lyde de siger, og hvad
der rimer på dem.

22. - 25. juli. Vi fik ikke fejret festivalens 10-års jubilæum i 2020,
men i år tror vi på den kan gennemføres. Som i 2019 afvikles
forestillingerne i Hasle og Rønne med en enkelt afstikker til
Gudhjem. Vi åbner med den traditionelle kabaret på Hasle Havn
torsdag 22. juli kl. 20. Herefter går det løs hele weekenden med
8 forskellige teatergrupper, heraf 4 udenlandske. Gratis adgang
til alle forestillinger. Læs mere om festivalen på teaterforeningens hjemmeside og på festivalens hjemmeside www.bigf.dk.

Producent: Teater Next – Årets Børne-Unge/Familieteater 2020
Tegning: Teater Next

Køb af billetter på nettet:

Teaterforeningen
Bornholm ‘21-’22
Kære publikum

Gavekort

Billetkøb: Man skal selv booke sine billetter via vores
hjemmeside: www.teaterforeningenbornholm.dk
Hjælp til at købe billetter: Vi tilbyder hjælp til bookning. Nærmere oplysninger om dette, se forsiden og
hjemmesiden.

Producent: Andrea Pellegrini/musikforestilling
Musik: Nikolaj Bentzon m.fl. · Foto: Robin Skjoldborg

Hvis du ønsker at få leveret brochuren fra Teaterforeningen i din brevkasse, skal du blot give os besked
om dit navn og adresse. Kan afleveres i Billetsalget på
Rønne Theater eller sendes på mail: teaterforeningenbornholm@gmail.com

Abonnement

Lør 9/4 2022
RNN Theater
Drama
kl 15
2x45m
m/p

O
INTR 00
.
KL 18

Brochure til døren

Rønne Theaters Billetsalg er åbent på hverdage kl. 15
– 17. Telefon 56 95 07 32. Samt en time før forestillingens start.
Billetter kan også købes i Velkomstcentret, Kulturbutikken St. Torv, Musikeksperten i Rønne og på Svanekegaarden.
Løssalg starter søndag den 1. august.
Kom til Generalforsamling
Mandag den 27. september 2021 kl. 19.00
I Rønne Theaters Café
Alle er velkomne.

Kategori
		 A		
		 B		
		 C		

Løssalg
230
175
135

PRISGRUPPE 3:
Kategori
		 A		
		 B		
		 C		

Løssalg
200
155
120

PRISGRUPPE 4:
Kategori
		 A		
		 B		
		 C		

Løssalg
170
130
100

PRISGRUPPE 5:
Kategori
		 A		
		 B		
		 C		

Løssalg
140
110
85

Grupperabat kan opnås for grupper på mindst 20 pers. og efter aftale med Teaterforeningen Bornholm.

Teaterforeningen Bornholm
Teaterstræde 2, 3700 Rønne
Telefon: 51 50 52 95. Billetsalg: 56 95 07 32
Email: teaterforeningenbornholm@gmail.com
Hjemmeside: www.teaterforeningenbornholm.dk

Facebook: Teaterforeningen Bornholm
Bestyrelsen: Formand: Jette Glavind Pedersen,
Lærkeløkken 7, 3770 Allinge. Tlf. 51 50 52 95.
Lene Koefoed (næstformand), Kirsten Mortensen
(sekretær), Bjarne Olesen, Peter Kjøller,

Eva Sort, Johan Sørensen, Sanne Prag, Lis Bech,
Pernille Koch Lauersen. Kasserer: Erik Hansen.
Tryk: Absalon Design, Rønnevej 114, Nylars.
Oplag: 2.800 eksemplarer.

Tirs 24/8 2021
Musikforest.
RNN Theater
19.30

Man 6/9 2021
Gudhj. Museum
16+19.30
80min
u/p

Søn 17/10 2021
RNN Theater
Monolog
kl 15
90min
u/p

Ons 20/10 2021
RNN Theater
Musik/komedie

kl 19.30
125min
m/p

Ons 9/2 2022
Nycirkus
RNN Theater
19.30
60min
u/p

S

Tirs 15/02 2022
RNN Theater
Mod. klassiker

kl 19.30
125min
m/p

S

BONU

BONU

For billetpriser til denne forestilling, se hjemmesiden

Fisk 2. del af Bornholmerkrøniken

Valkyriens kamp

Mine forældres ting

Småt brændbart

BOHR

Bedrag - Harold Pinters trekantsdrama

Forestillingen handler om fiskerikrisen i 1990’erne og
følger en gruppe kvinder og deres kamp for at finde sig
til rette i den nye situation.
En historie om at tro på sig selv og hinanden fortalt med
tidstypisk musik og en sjat galgenhumor.
Kan man ikke andet, kan man vel stadig synge?

- ny dansk musikforestilling om Thit Jensen

Lad os tage dig med ind i Thit Jensens stridbare verden. Her smelter et tumultarisk privatliv og en visionær
kønspolitisk kamp sammen i et kompromisløst kunstnerisk virke.

Hvor svært er det at give slip på genstande, vi føler noget for?
Der er kort mellem latter og gråd, fortvivlelse og håb,
mellem glæden ved livet og sorgen over tabet af tid og
familie. Anja Owe spiller kvinden, der skal tømme forældrenes hus.

To bedstevenner har rundet de 40. Karriererne kører på
skinner, familierne er harmoniske, og alt er på plads til
den perfekte statusopdatering.
Men de føler sig som Småt Brændbart.
Vicki Berlin og Rasmus Krogsgaard rydder op i de indre
rodekasser.

I 2022 er det 100 år siden, Niels Bohr modtog nobelprisen. GLiMT hylder den ikoniske mand og hans heftige
livshistorie med en forestilling, der udfordrer fysikkens
love.

Nettet af løgne er vævet tæt omkring de tre venner og
elskende, spillet af Anette Støvelbæk, Niels Ellegaard
og Henrik Lykkegaard. Emma er lykkeligt gift med
Robert. Robert og Jerry er bedste venner. Jerry og
Emma har haft en affære. Er alt, som det ser ud, og
hvem har vidst hvad og hvornår?

Producent: Bornholms Teater · Foto: Martin Thaulow

Producent: Det flydende teater

Producent: Fifty-Fifty-Fifty ApS · Foto: Thomas Howalt/Isak Owe

Producent, Foto og grafik: Krogsgaard Production

Man 13/9 2021
Musikhuzet
drama
19.30
65min
u/p

Lør 2/10 2021
RNN Theater
Musik/krimi
15.00
80min
u/p

Søn 24/10 2021
Gudhj. Museeum

Tir 26/10 2021
RNN Theater

Man 21/2 2022
RNN Theater

Lør 26/2 2022
RNN Theater

Danseforestill.

Drama

Satire

Komedie

kl 13 + 15
25min

kl 19.30
100min
u/p

kl 19.30
90min
m/p

kl 15
2x45
min

Forrædder

Driving Miles

Ego Trip

Det fortrolige rum

Hjælp vi er gift

Eventyrtrang, idealisme og rastløshed får vennerne
Karl og Mikkel til at melde sig under tyskernes faner til
det, de tror, vil være en kortvarig udflugt fuld af sejre og
opmærksomhed fra unge damer, der ikke kan stå for en
flot uniform.En forestilling om forførelse, krig, venskab –
og det ultimative forræderi.

Henning Mankell var den verdensberømte forfatter til
Wallanderbøgerne, og han elskede Miles Davis ́ musik.
Skrothandleren Steiner fortæller om chaufføren fra Molde i Norge, Svein Åge, der kører Miles rundt til koncerter i Europa. Fire jazzmusikere og en skuespiller folder
det ud på scenen.

Oplev en rå og intim danseforestilling, som er skabt til
det rum, hvor den foregår.
Forestillingen er et pilotprojekt ”Dans på Museer”, der
præsenterer dans og koreografi i rum på kunstmuseer.

Tour de chambre - Efter roman af Tine Høeg

En kafkask komedie om Christiansborgs mørklagte
gange, offentlighedsloven og en mands kamp for at få
indsigt.

Parterapeuterne Anne-Lene og Torben turnerer rundt
med deres foredrag ”Hjælp, vi er gift”, men de er løbet
ind i problemer forud for dagens optræden.
Alle forsøg på at skjule uenighederne for publikum
falder til jorden i takt med, at skeletterne vælter ud af
(ægte)skabet.

Producent: Randers Teater · Foto: Martin Gundesen

Producent: Parkteatret · Foto: Parkteatret

Tirs 5/10 2021
RNN Theater
Dans
19.30
60 min

Fre 8/10 2021
RNN Theater
Komedie
19.30
90min
u/p

Grafik: Lars Lindegaard Gregersen · Producent: GLiMT

Producent: Folketeatret

S

BONU

Producent, danser og koreograf: Mathias Theisen
Foto: Søren Meisner

Lør 11/12 2021
RNN Theater
Familieforest.
kl 13
60min

Asta skriver på sin anden roman. Igennem skriften og
erindringen, føres vi frem og tilbage mellem Astas spæde
ungdom og hendes tredje ungdom i 30erne, hvor hun
forsøger at finde sig til rette i en verden af voksne.
Producent: Det Kongelige Teater · Foto: Klaus Vedfelt

Producent: Off Off/Produktion, Teatret Svalegangen
Foto/grafik:

Producent: Det skumle pladeselskab · Foto: Thomas Knoob
Man 13/12 2021
RNN Theater

Tir 1/3 2022
RNN Theater

Fre 4/3 2022
RNN Theater

Julecabaret

Cabaret

Mozart

kl 19.30
110min
m/p

kl 19.30
95min
m/p

kl 19.30
120min
m/p

O
INTR 15
.
KL 18

Two Lions and a Castle
Skæve eksistenser, en havfrue, kvinder i slowmotion-galop og skøre sange tegner et potpourri af små
satiriske nedslag inspireret af koreografens iver efter at
skabe den ”perfekte forestilling”.
Producent: Dansk Danseteater · Foto: Bradley Waller

2 på tur

Peddersen og Findus - For børn fra 3 år og op

Rotter på loftet

I al slags vejr

COSI FAN TUTTE

Peter Schrøder og Kurt Ravn er de to ældre herrer, der
nægter at give op, så de griber dagen og flygter. Med
dropstativ og iklædt pyjamas stiller de sig op og blaffer;
klar til nye – sidste – eventyr.

Peddersen er rigtig god til at lave pandekager, men Findus laver narrestreger i hans køkken.
Heldigvis opdager Peddersen det hele og redder dagen
med sin pande-kage-kopi-maskine.
Alt ender godt, så alle børn og voksne er med til at fejre
Findus.

Midt i pandemi- og krænketider står noget så politisk
ukorrekt som fire granvoksne mænd og vil have et ord
indført … eller et bogstav … en lyd ... bare noget!
Pressen skrev: Satirisk, gennemmusikalsk og ikke
mindst genialt morsomt!”

Med Benny Andersens sange, digte og monologer
tegner Café Liva et portræt af danskerne af i dag og I Al
Slags Vejr.

To mænd udfordres til at teste deres kæresters troskab.
De skal konkurrere om at forføre den andens kæreste.
Og kæresterne må indse, at man kun elsker én gang
… ad gangen. En virtuos leg med løgn og løfter, forviklinger og forklædninger.

Foto/Kilde: Gudmund Thai · Producent: Folketeatret

Producent: Satellit Teatret · Foto: Peter Nørgaard

Producent: Café Liva  · Foto: Brita Fogsgaard

Producent: Café Liva · Foto: Brita Fogsgaard

Producent: Kolding Egnsteater · Foto: Kolding Egnsteater

