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Kære abonnenter og støtter af Teaterforeningen Bornholms Nyhedsbrev. 

 
Dette er ikke et nyhedsbrev. Dels fordi jeg næsten lige har sendt et ud, og dels fordi, der egentlig ikke er 
nogen nyheder, men dog en herlig oplevelse med forestillingen Dan Turèll + Halfdan E. d. 7. januar, vores 
første forestilling i det nye år. 
 
Truppen var lidt mismodige, da de ankom ”Altså, hvem ville gå i teatret på en lørdag og så kl. 13.” nej det 
kunne de ikke forestille sig, men de skulle blive klogere. De trådte ind på scenen lige i armene på et 
veloplagt publikum, der var med lige fra en start. Der var udsolgt og sjældent havde de haft et bedre 
publikum, og der var ingen slinger i valsen efter forestillingen. 
 

”Hvornår må vi komme igen?” spurgte de helt euforisk.  Vi lovede uden tøven at bestille dem igen, når 
de havde en ny forestilling. 
 

 
Men nu til noget helt andet 
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Torsdag d. 9. februar kl. 18 spiller vi Robin Hood  
for gamle og 

forhåbentlig nye fans. 
 

De fleste jeg kender har en sjat til overs for den gæve, frække og idealistiske Robin Hood. Vi har fået bogen 
læst op, og måske har nogen af jer læst den op for børn og børnebørn, der har gyst, når de dristige gutter i 
Sherwoodskoven igen er ved at blive fanget af sheriffen, men slipper godt fra det og oven i købet får hans 
pengekiste med sig. 
  
Folketeatrets Robin Hood er en livlig og humoristiske version af den gamle fortælling. Der er både eventyr, 
romantik og slåskampe og en ærlig harme over social ulighed på spil i Robin Hood. Vi møder den ikke helt 
fromme men meget tykke Brother Tuck, den Stærke Lille John, som ikke er så lille endda, den onde og ikke 
for kloge Sherif af Nottingham, og endelig den skønne og kække lady Marian, hvis hjerte Robin vinder med 
pil, bue og charme. 
 
Vi ærgrer os i teaterforeningen over, at vi ikke har solgt alle billetterne til forestillingen, der er mange gode 
pladser tilbage. Vi håber, at der sidder nogle forældre eller bedsteforældre rundt om på øen, der gerne vil 
tage børnene en tur i teatret til en virkelig kvalitetsforestilling. Og hvis de ikke lige har nogen børn i 
nærheden, kan de sagtens gå alene. Denne forestilling har et godt stænk af samfundssatire, der også er 
værd at se, når man er voksen 
 
Vi byder på frugt til børnene i pausen, så alle kan få styrke til det spændende andet akt.  
 
Min gode bestyrelseskollega Sanne Prag har lavet en instagram profil til os. Den hedder Livets optrin. 
https://www.instagram.com/p/CnzdYILoMwK/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
  
Måske kan I bruge det, måske kræver det nogle flere forklaringer. Prøv jer frem. 
Der bliver også lagt noget ind om Robin Hood på facebook. 
 

 
 
Så dumpede der lige en nyhed ned i bakken 
 
 

Special Operation 
 

 Kom i Rønne Theater og vær med til at støtte Ukraine ved at se 
forestillingen ’Special Operation’ lørdag den 4. februar. Alle indtægter går ubeskåret til foreningen 
Bevar Ukraine. 
Forestillingen handler om to ukrainske kvinder, der overlever et russisk angreb på en landsby. En 
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såret russisk soldat, som blev forladt af sin deling i landsbyen, møder de to kvinder hvilket får 
dramatiske følger - teaterstykket viser de store menneskelige, moralske og kulturelle forskelle 
mellem de to lande og deres folk. I teaterstykket indgår ukrainsk klassisk musik og poesi. 
Stykket er skrevet af to skuespillere, der er flygtet fra Ukraine: Anatoli og Tetyana Zinovenko, som 
begge er velkendte skuespillere i Ukraine. Desuden medvirker Oksana Achiam, der er skuespiller 
og tolk og bosiddende i Danmark. 
OBS: Forestillingen foregår på ukrainsk. Publikum vil før forestillingen få udleveret et 
handlingsreferat på dansk, så man kan orientere sig i handlingen. 
Billetter koster 100 kroner, som går til humanitær støtte i Ukraine via foreningen 'Bevar Ukraine'. 
Bestil billet 
her: https://bornholmsteater.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/109940Forestillingen 
spiller én gang, lørdag den 4. februar kl. 19.30. Varighed 45 min. Aldersgrænse: Minimum 13 år. 
 
Venlig hilsen 

Kim Caspersen 

PR-medarbejder Bornholmsteater 

Yderligere donationer kan sendes via Bevar Ukraines Mobilepay: 46778. Skriv gerne 'Bornholm' i 
beskedfeltet. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen og velkommen i det nye år 

Kirsten Mortensen 

 

 

 

 

Det var alt for denne gang. Husk, at hvis du ikke ønsker at modtage Teaterforening Bornholms 
Nyhedsbrev, kan du afmelde det ved at skrive til teaterforeningenbornholm.dk 
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