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KÆRE ABONNENTER m.fl. 

 

 

Den nye brochure for 2021-22 

Så er den nye brochure i postkasserne og rundt omkring i brugser, på biblioteket osv. Bestyrelsen               

har været på pinseudflugter over den ganske ø, og alle abonnenter skulle være dækket ind nu. Oven i købet 

dobbelt dækket. Der er flere abonnenter, der har ønsket én eller flere ekstra, fordi de køber billetter til en 

gruppe, hvor alle gerne vil have en personlig brochure. Vi har prøvet at komme ønsket i møde ved at lægge 2 

brochurer i alle postkasserne. Det vil nok betyde, at de fleste får et andet antal, end de vil have, og så kan 

man jo gå ind til naboen med den overskydende, eller prøve kulturbutikken eller biblioteket for at få nogle 

flere. Der er mange tiltrækkende muligheder. 

Vi håber, at det nye design falder i alles smag (hvis det gør, er der nok noget galt med det!) men vi synes 

selv, at det er flot og fristende. Når I så vil vide mere, går I ind på vores hjemmeside 

www.teaterforeningenbornholm.dk hvor I kan finde alle oplysninger om forestillingerne – skuespillere, 

instruktør, musiker, forfatter, pris, spilledato, kort sagt alt, hvad I har brug for.  

Vi har sendt brochuren ud i god tid, så det skulle være muligt at få kalenderen i orden og lave aftaler med 

dem, man plejer at følges med. Mandag d. 7. juni kl. 10 lukker billetsalget op på nettet. Det er dog kun for 

dem, der ønsker at være abonnenter, altså at købe billetter til mindst 3 forestillinger. Hvis man kun vil købe 

til en enkelt forestilling, og så vente til senere med at binde sig, kan man købe løssalgsbilletter efter 1. 

august. Man kan også blive abonnent i august eller derefter, hvornår man vil, og så får man 

abonnementsprisen, der er pænt lavere end løssalgsprisen, men også her gælder reglen om 3 forestillinger. 

Og alle skal starte med at købe ét abonnement pr person. Det koster 55 kr, og ligger på nettet sammen med 

forestillingerne. 

 

 

 

Hvis du ikke føler dig helt tryg ved at manøvrere på nettet, vil der d. 7. og 8. 

juni fra 15 -17 være nogle bestyrelsesmedlemmer fra Teaterforeningen til 

stede på Rønne Theater sammen med det sædvanlige billetsalg. 

De sidder i caféen og i hjørnesalen, De har medbragt deres computere og vil 

meget gerne hjælpe dig med bestillingerne, men husk at have bestemt dig på 

forhånd til hvilke forestillinger, du gerne vil have, og et eventuelt andet 

valg, hvis din første prioritet er udsolgt, ellers kommer det til at tage alt for 

lang tid.  

 

 

http://www.teaterforeningenbornholm.dk/
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Sæsonens sidste forestilling  

Der er endnu en forestilling på programmet i Teaterforeningen Bornholm.  Al Magt til Folket med 

satiregruppen MAGT spiller på Musikhuzet onsdag d. 16. juni kl. 19.30. Det er gruppen, der plejer at være 

med til folkemødet, hvor de hudfletter politikere, partier og politiske hændelser i det hele taget, Det lugter da 

lidt af folkemøde. Der er stadig enkelte billetter tilbage.  

Dørene åbnes kl. 18.30 og publikum bedes bruge døren på siden af Musikhuzet og gå gennem garderoben. 

Eventuelt overtøj afleveres i garderoben. Det er inkluderet i billetprisen. 

 

Corona-regler sæson 2021-2022: 

I forbindelse med bestillingerne af teaterbilletter til næste sæson, har Teaterforeningen Bornholm valgt at se 

lyst på den kommende tid. 

Vi håber og tror, at inden teatersæsonen starter vil Corona-restriktionerne omkring pladserne i teatersalen 

være ophævet, derfor sælges billetterne som ”i de gode gamle dage”. Skulle der så i løbet af det kommende 

efterår komme restriktioner, må vi - lige som i sidste sæson - lave nye billetter til alle.  

Corona-regler og –restriktioner findes på www.teaterforeningenbornholm.dk. 

 

 

Bornholms Internationale Gadeteaterfestival. 

Vi skulle have fejret 10 års jubilæum sidste år, men ganske respektløst var der en coronavirus, der blandede 

sig i planerne. Men i år bliver det. Sponsorerne fra sidste år, har været meget velvillige og har overført 

støtten til i år. Det er nogle  virkelig nogle fine ting arrangementsgruppen har fundet frem. 

Don Gnu med deres fantastiske forestilling To mænd og en Planke, er ikke med i denne omgang, så 

billedet kan godt afsløres her, men ellers er programmet en hemmelighed, til det ligger helt fast. Men 

datoerne for spilleperioden er på plads. 

Festivalen starter på Hasle havn torsdag aften d. 22.7. kl. 20.00 hvor der bliver den store gallapremiere, 

med præsentation af alle grupperne og med Niels Grønne som Sprechstallmeister, helt som han plejer, det vil 

sige, at det bliver sjovt. 

Så er der forestillinger fredag d. 23. og lørdag d. 24. juli rundt omkring i Hasle, mest ved havnen. Der 

bliver også forestillinger i Rønne i bibliotekshaven. Der bliver næsten 20 forestillinger. Programmet er lagt, 

så der skulle blive tid til, at man kan suse fra den ene forestilling til den anden, så det er bare om at få lagt sin 

plan omhyggeligt. Lørdag aften rejser de travle artister videre til nye eventyr, undtagen Rakkerpak, der jo er 

dem, der har været med til at starte hele denne festival, og som traditionen tro slutter det hele af med et brag 

af en forestilling i  Gudhjem søndag eftermiddag. Det bliver nogle festlige dage, og så er det hele gratis – 

hurra for sponsorer og Teaterforeningen Bornholm. Det samlede program kommer ud i begyndelsen af juli 

måned, og så snart, det er muligt, bliver det lagt ud på vores hjemmeside. 

 

 

             

 

 

 

http://www.teaterforeningenbornholm.dk/
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Teaterturen til Malmø går til  musicalen Sound of Music  

Der står en del om den i nyhedsbrev nr. 8. (det kan findes på hjemmesiden, hvis det skulle være blevet væk) 

Det bliver den tur, som vi har haft stor succes med tidligere. Vi bliver samlet op af en svensk bus i Ystad. 

Den kører os til Mossbylund, en skøn restaurant ned til vandet. Her spiser vi en dejlig frokost, og har også tid 

til en lille gåtur langs stranden. Bussen kører os så direkte til Musikteatret. Når alt er endt godt i Trapp 

familien med al dens sound of music, går vi direkte ind i bussen, der kører os til Ystad, det kan lige nås. 

Prisen bliver omkring 1.000 kr. 

Svenskerne lover, at lige så snart, der bliver givet grønt lys for åbningen af teatret, står vi i første række til 60 

billetter. Det bliver ikke, som skrevet står i det forrige nyhedsbrev d. 26.9 men forhåbentlig den anden 

søndag i september. Man kan melde sig til som interesseret på hjemmesiden, så vi har en idé om, hvor mange 

der vil med. Jeg kan garantere, at det er helt uden risiko, ingen kommer til at betale en øre for noget, de 

måske ikke får. Der kommer besked ud så snart, vi har nærmere information. 

Alternativt spillested 

I sidste sæson havde vi stor succes med at samarbejde med Gudhjem Museum. I år kommer Det flydende 

Teater igen med en forestilling om Thit Jensen, Valkyriens kamp. Derudover har vi fået tilbud om en 

spændende danseforestilling, Ego Trip. Det er et pilotprojekt under ”Dans på Museer”.  Vi tror, det bliver 

en god oplevelse. Gudhjem Museums lokalhistoriske afdeling er åben for publikum en time før hver 

forestilling kl. 12 – 13 og igen kl. 14 – 15. Entreen er inkluderet i billetprisen. 

 

                                             

 

Generalforsamling i Teaterforeningen  

Vi holder generalforsamling d. 27.9. 2021 kl. 19.00 på Rønne Theater. Foreningen er som sædvanlig vært 

ved en drink eller en kop kaffe, og det plejer altid at være en hyggelig aften, hvor man endog har mulighed 

for at vinde et par billetter til den kommende sæson. 

Endelig lidt Reklame. 

BORNHOLMS SOMMERREVY 

https://bornholmssommerrevy.dk 

SOMMERREVY · 2021. SKOV OG BALLADE. 2. juli - 5. august. KØB BILLET · KØB GAVEKORT.  

 

Bornholms Musikfestival 

Afholder i alt 10 koncerter i perioden 19. juli - 19.august 2021 

https://bornholms-musikfestival.dk  

 

God sommer  Kirsten Mortensen 
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