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Kære Abonnenter m. fl.
Håber, at I har haft en god sommer, varm har den i
hvert fald været. Det var dejligt at Undreværket ved
Thomas Danielsen og Helene Høm påtog sig hvervet
med at fortsætte traditionen med at arrangere
Bornholms Internationale Gadeteaterfestival. Det blev,
på trods af en hektisk start med et smadret bagtæppe til
scenen og Rakkerpaks druknede computer, en super
god festival. Problemerne blev klaret med hjælp fra
dejlige lokale og masser af håndkraft fra alle. Tak for
det. Jeg er sikker på, at der er mange af jer, der så
nogle forestillinger, hvis ej, så må I gøre det godt til
næste år, hvor Thomas og Helene forhåbentlig er på
igen.

Jubilæumsugen fra 26. til 30. september
Efterårets helt store slagnummer bliver selvfølgelig Teaterforeningen Bornholms 50 års jubilæum.
Som lovet kommer der her planerne for ugen. Vi har lagt et flot (synes vi selv) program. Vi vil
gerne pege bagud med højdepunkter og sejt arbejde og fremad, hvor vi skal konkurrere med de
sociale medier og alverdens digitalisering, som kan gøre livet surt for enhver. Men selvfølgelig
lader det levende teater sig aldrig slå ud.
Som I kan se i brochuren starter vi
Mandag d. 26.9. og tirsdag d. 27.9. med TO TOSSER PÅ TUR.
NY SCENE begge dage kl. 17 og kl. 19.30.
Det er med Lukas Birch og Farshad Kholghi, der glæder sig til næsten at stå på hovedet for at
underholde os. Stykket er en komedie fuld af forvekslinger, misforståelser og op til tå krummende
forvirring
Billetprisen er fra 1972 – 65 kr. på alle pladser.

Onsdag d. 28 og torsdag d. 29. kl. 19.30 spilles HALLØJ.
Billetprisen er igen 1972 prisen 85 kr. over hele salen, med nummererede pladser.

GAMLE SCENE
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Det er vores gode ven Jacob Morild, der præsenterer en solo cabaret med masser af satire og sjov.
Forestillingen har spillet for fulde huse på Café Liva, men Jacob Morild har lovet, at han kommer
med en tekst, der er skruet lidt anderledes sammen, så den passer til lejligheden.
Der vil være godt med hygge og fejring med gode tilbud i baren på alle dagene

Festlig reception fredag d. 30. fra kl. 16.00 til kl 19.00 på Rønne Theater.
Her glæder vi os til at se vores venner, publikum og støtter og ”tør jeg sige vores beundrere”
Der serveres drikkevarer fra tør hvidvin til tynd te, fingernemme småretter og selvfølgelig
fødselsdagskage.
Der er lagt op til taler måske med små anekdoter, hyggesnak, sang og diverse overraskelser
undervejs. Med jeres hjælp kan det ikke undgå at blive en dejlig eftermiddag.
Vi har ingen ønskeseddel, men håber på, at I alle vil købe en masse billetter og f.eks. bruge vores
tilbud om et gavekort til et abonnement med de 3 nødvendige billetter som gaver til familie eller en
god teaterinteresseret ven – det ville være fantastisk.

Generalforsamling onsdag d. 28.9 kl. 16.00 på Rønne Theater.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi tænkte, at når vi alligevel skulle være på teatret i hele den uge, så kunne vi ligeså godt tage
generalforsamlingen med, især fordi den skal være afholdt inden septembers udgang, og vi kunne
ikke nå det før. Men det kan blive hyggeligt, så kan man jo passende gå ind og se HALLØJ bag
efter. Ved generalforsamlingen vil der som sædvanlig blive udloddet nogle billetter, være kaffe eller
en drink og måske en småkage. Der skal selvfølgelig være valg til bestyrelsen, og det er også altid
spændende, så hvorfor ikke sætte onsdag d. 28.9. kl. 16 +++ af i kalenderen.

Billetsalget.
Det går rigtig godt med at få billetterne til de kommende forestillinger solgt, selv om vi godt kan
mærke skvulpene fra Coronaperioden. Der er nok lidt flere, der tænker, at de lige vil vente og se,
om vi bliver overfaldet af en ny bølge. Blæs på det. Bestil de billetter, I gerne vil have. Vi lover at
enhver aflyst forestilling kompenseres ved, at jeres penge ryger lige lukt tilbage på jeres konto igen,
hvis der bliver aflysninger
Med hensyn til Pinocchio onsdag
d. 5.10. kl 18.00 i Musikhuzet er vi nok
kommet til at præsentere den rigtig dårligt.
Vi burde have lagt vægt på, at det ikke er en
specifik børneforestilling, selv om børnene
garanteret vil elske den. Patrasket har lavet
en magisk nyfortolkning af stykket med et
spændende og super virtuost dukkespil, man
ikke har set magen til. Giv den en chance du vil
garanteret gå ud af teatersalen i gevaldig
opløftet tilstand.
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Ledsageordning
Det er en ordning, hvor en handicappet person, der har behov for at have en hjælper med i teatret,
kan få en gratis billet til hjælperen. Det er noget , vi gerne vil introducere, men det er ikke helt let.
Vi skal helst være enige om det på øen og have fælles regler. Det er ikke med i vores tilbud i år, og
vi ved ikke, om det bliver til noget, men jeg lover, at så snart der kommer en afgørelse, så bliver det
meldt ud.

Hyldest til Jette.
I bestyrelsen glæder vi os over, at vores formand Jette Glavind
Pedersen er kommet blandt den håndfuld kulturpersonligheder, der er
indstillet til at modtage BRKs kulturpris, der gives til en person eller
en institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for kulturen på
Bornholm.
Tillykke til Jette, det er stort og fortjent at blive udnævnt, og d. 30.9.
midt under vores jubilæumsreception falder afgørelsen om, hvem der
bliver den endelige vinder af prisen. Vi holder alle sammen vejret og
krydser fingre.

Med venlig hilsen
Kirsten Mortensen.
Husk at du altid kan afmelde nyhedsbrevet ved at skrive til
kirsten.nordskovven@gmail.com
Ris, ros og spørgsmål modtages gerne og besvares, hvis der er muligt.
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