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KÆRE ABONNENTER m.fl. 

 

Jeg lovede sidst, at nr 19 var årets sidste Nyhedsbrev, men det har jeg fortrudt, så her 

kommer en lille efternøler, så I kan få det sidste nye og lidt mere julehilsen. 

 

Mandag d. 22.11. 21 

Dagen for det store arbejdsmøde, hvor vi lavede den første skitse til næste sæson.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På billedet ses hele bestyrelsen næsten druknede i brochurer, kaffe, kage og i 

hidsig debat om, hvad der var helt umuligt at udelade. Vores pengekasse og 

mulighederne for at være på scenen, sætter grænser, men til sidst blev 

formanden sendt i byen for at bestille ca. 8 forestillinger mere, end vi kunne 

gøre os håb om at få plads til.  
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Men det skal nok gå, der er altid nogen af teatergrupperne, der ikke kan passe os ind i 

deres kalender, og nogle forestillinger, der ikke bliver til noget, eller som er komplet 

udsolgt. 

Der er pr dags dato rigtig godt styr på det, og jeg lover, at det bliver en super 

jubilæumssæson, ja for er det! 

 

Til efteråret 2022 har Teaterforeningen Bornholm eksisteret i 50 år 

Det skal selvfølgelig fejres. I kan godt sætte kryds i kalenderen ved uge 39, hvor 

vi vil have gode tilbud til jer abonnenter og udtrykke vores uhæmmede begejstring 

over vores bedrifter og oplevelser med foreningen. Det kommer der mere om lidt 

efter lidt, som vi får det arrangeret. 

 

En praktisk bemærkning om Forestillingen BEDRAG 

Vi har fået nedenstående fra Folketeatret:  

”Nu er vi så langt i prøverne, at vi kan se, at forestillingen absolut vil gøre sig bedst 

uden en pause. 

Det er jo et intenst drama som opbygges, og det vil tage ”pusten” af forestillingen at 

afbryde med en pause. 

Vi forventer en spilletid på ca. 1½ time – og altså uden pause. 

Jeg kan love jer, at I kan glæde jer til forestillingen.” 

 

Med venlig hilsen  

Folketeatret. 

 

Bedrag spiller på Rønne Theater tirsdag d. 15.2.2022 kl. 19.30. 

Der er stadig billetter at få.  
 

 

 

 

 

GODT NYT TIL DIG DER STADIG MANGLER AT KØBE DE SIDSTE 

JULEGAVER OG IKKE HAR NOGEN ANELSE OM, HVAD DU SKAL FINDE 

PÅ TIL DIN SVIGERMOR ELLER ONKEL ANDERS 
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Køb et abonnement til Teaterforeningen Bornholm plus tre forestillinger fra 

forårets repertoire efter eget valg. (med forbehold for enkelte allerede udsolgte 

forestillinger.) 

Læs mere på hjemmesiden om forestillingerne og købsvejledning. 

Gavekortet koster 355 kr med det hele og kan bestilles via mail 

teaterforeningenbornholm@gmail.com og betales til Danske Bank konto 9570 - 000 

814 2130"    Rønne Theaters billetsalg er lukket for i år. 

 

                                    
 

 

 

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR  

 

Tak for godt samarbejde og jeres overbærenhed med alle  

 

Corona trakasserierne. 

 

Vi glæder os til vi ses i 2022 
 

Teaterforeningen Bornholm            
 

 

 


