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Kære Abonnenter m. fl. 

 

Turen til Malmø musikteater og musicalen Anastasia. 

Sidste frist for tilmelding 20.6.  

Du kan melde dig til på hjemmesiden eller skrive en mail til Erik Hansen, 

emhansen@post5.tele.dk . Jeg tror på, at det, som tidligere, vil blive en dejlig tur. 

Fest og farver, dejlig musik og godt selskab, det kan ikke blive andet end godt. MEN 

vi skal op på 60 deltagere, for at turen kan realiseres og løbe rundt økonomisk. Så 

husk, at skynde dig at melde dig til, hvis du vil med, og hvorfor ikke spørge naboen 

eller nogle venner, om de kunne have lyst. (se sidste nyhedsbrevs lange beskrivelse af 

turen) 

 

Bornholms Internationale Gadeteaterfestival (BIGFestival) den 22.-24.juli 
Ved Helene Høm 

 

Undreværket er gået ind som arrangør, og Teaterforeningen Bornholm er naturligvis 

nærmeste samarbejdspartner.  

Det betyder, at der for 11. gang kan tilbydes internationalt artisteri, dans og 

performance af høj kvalitet for alle aldre på Bornholm. 

 

                                                   Hoopelai Jerome van Grunderbeek 

mailto:emhansen@post5.tele.dk
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I år kan du opleve nycirkus og koncert i et, svensk klovnefeminisme, du kan fare vild i din  

egen by med to opdagelsesrejsende i forestillingen ”Very lost”,  se dansk dukketeater, når  

det er bedst og følge verdensstjerne sangfuglen Miss Birdy, der fløj fra sin egen koncert.  

Der kommer hele 9 grupper og vises i alt 26 forestillinger. 

 

Festivalen får igen hovedsæde i Gudhjem, der med sine stejle gader og små havne udgør  

den optimale scene for teater under åben himmel. I Rønne vises fem forskellige forestillinger  

og Hasle får besøg af tre forestillinger. I Gudhjem er der program fra klokken 11.00 til  

kl.17.00, og alle tre steder er der optræden både lørdag og søndag. 

Festivalen åbner fredag kl. 20.00 med fælles kabaret på Gudhjem Havn. Her kan du se  

uddrag af alle forestillingerne og søndag sluttes  løjerne af med Dansk Rakkerpaks  

spritnye forestilling ”Grænsen” i Holkadalen, Gudhjem. Det hele er naturligvis gratis.  

 

Så snart spilletilladelserne fra BRK er i hus, bliver det fulde program langt op på festivalens 

hjemmeside. Læse om økonomien, programmet og grupperne etc. www.bigf.dk   

 

 

 

Bestilling af billetter til den nye sæson 

Hurra.  

Bestillingerne over nettet med faldgrupper og bøvl med at komme igennem, med at 

finde de rigtige taster og selv at vælge sine pladser er gået meget bedre i år, end i start 

året 2021. Erik og Kurt sad troligt på vagt for at hjælpe dem, der havde behov for 

hjælp, og alle har vist fået billetterne smertefrit, jeg har i hvert fald ikke hørt om 

nogen klager. 

Der er stadig masser af billetter til alle forestillingerne, så fortvivl ikke, hvis du ikke 

har fået bestilt endnu. Husk dog, at fra 1. august er der frit billetsalg også til dem, der 

ikke ønsker at være abonnenter, så det vil være en god idé at have bestilt sine billetter 

inden da. 

Det har vist sig mere og mere populært med introduktions arrangementer til 

forestillingerne eller en snak med skuespillerne bagefter, så det prøver vi at udvide. 

Det vil nok stadig være nødvendigt med tilmelding til introerne, mens eftersnakken 

vil kunne laves mere uformelt og med dem, der nu har lyst til at blive lidt længere og 

fordøje oplevelsen over en drink.  Baren er med på idéen om at udvide åbningstiden 

og giver 10 kr. rabat på ’efterdrinken’, du skal bare vise din billet. 

Vi håber, at det bliver en succes. 

http://www.bigf.dk/
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50 års Jubilæet 

Bestyrelsen er i fuld gang med at finpudse programmet for 50 års jubilæet, der bliver 

fejret i hele uge 39. 

Vi spiller ikke mindre end seks forestillinger fire gange To Tosser på Tur og to gange 

Halløj med Jakob Morild. Til disse forestillinger er der 1972 priser, se mere i 

brochuren og bestil på nettet, hvis I ikke allerede har gjort det. Der vil udkomme et 

jubilæumsskrift, som uddeles gratis mod, at I lover at læse det. Vi planlægger også en 

udstilling af sjove ting, forhåbentlig kan vi få den på plads.  

 

                                                                                                                    

                                                                                                Jakob Morild: Halløj 

 

Generalforsamlingen  

For at vi kan holde os indenfor vedtægterne kommer den til at ligge midt i 

jubilæumshalløjet , den 28.9 kl. 16. Vi håber på god tilslutning, der er mange 

spændende ting, vi gerne vil drøfte med medlemmerne. 

Der kommer et nyhedsbrev i september med detaljer om jubilæums ugen, dagsorden 

med videre for generalforsamlingen og nyheder om sæsonstart. 

 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Mortensen 

Husk at du altid kan afmelde nyhedsbrevet ved at skrive til  

Kirsten.nordskovvej@gmail.com 


