Nyhedsbrev Syddjurs Teaterforening Marts 2019
Sæson 2019/2020
Foråret står for døren og det gør en ny teatersæson også. Vi glæder os fra teaterforeningens side
til at præsentere et spændende program med flere nyskabelser.
Der vil i den kommende sæson være 9 forestillinger, som tilsammen skaber bredde, variation og
fornyelse i programmet. En anden nyskabelse er, at vi gennem samarbejde med gode partnere
kan præsentere et par af forestillingerne i anderledes og for teaterforeningen nye spillemæssige
rammer. Kort sagt der er lagt op til gode oplevelser.
Så der er al mulig grund til at gå sammen med venner og bekendte og få dannet
”Gå i teateret-klubber”.
Vi præsenterer den nye sæsons program i forbindelse med forestillingen den 11. april og åbner for
billetsalget den 12. april. I forbindelse med forestillingen den 11. april vil bestyrelsen være tilstede
og kan svare på spørgsmål og være behjælpelig i forhold til billetbestilling for den kommende
sæson.

Markedsføring
Bestyrelsen for teaterforeningen har besluttet at markedsføringen for den kommende sæson
kommer til at bestå af:
 Helsidesannonce med den nye sæsons program indrykket i Adresseavisen og Ebeltoft
Folketidende i april og august 2019.
 Halvsides annonce i Adresseavisen og Ebeltoft Folketidende med forårets program 2020
indrykket i januar 2020.
 Annoncering i forbindelse med den enkelte forestilling indrykket i Adresseavisen og Ebeltoft
Folketidende.
 Pressemeddelelse i forbindelse med den enkelte forestilling.
Syddjurs Teaterforening har en Facebookside, som vi opfordrer jer til at følge og dele.
Fra bestyrelsens side håber vi, at I kære medlemmer vil være aktive med dette, så vi i
fællesskab kan styrke arbejdet med at få oplevelsen af kvalitetsteater i Syddjurs.

En vision
I bestyrelsen har vi indledt arbejdet med at undersøge muligheden for etablering af en teatersal i
Syddjurs kommune med de nødvendige faciliteter. Der er nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde
med en anden kulturinstitution i kommunen og arbejdet påbegyndes i begyndelsen af april.

Sæsonens sidste forestilling
Syddjurs Teaterforening præsenterer sæsonens sidste forestilling torsdag den 11. april kl.19.30 i
Fuglsøcentret, hvor forestillingen Kurt og Kirsten spilles.

Kurt og Kirsten er lykkelige. De falder på knæ for hinanden og lover hinanden højt og helligt at
blive skilt efter 30 års ægteskab. De er enige om beslutningen. Boet skal deles og ringene
returneres - og så skal de have taget et skilsmissebillede.
Men kan man overhovedet forlade hinanden efter 30 års samliv? Er der noget der hedder lykkelige
skilsmisser? - og kan man blive skilt for at genoplive ægteskabet?
Forestillingen “Kurt og Kirsten” har både tragedie og absurd komedie i sig - og handler om
kærlighed på godt og på ondt - og om at opdage hinanden på ny.
Dramatiker Kristina Lugn (født 1948) er en af tidens største svenske dramatikere. Hendes værker
spilles på teatre over hele Sverige - bl.a. på Stockholm Stadsteater - hvor også “Rut og Ragner”
som forestillingen hedder på svensk, har haft stor succes siden 2003. Hun blev indvalgt i det
svenske akademi i 2006, og hun er bl.a. blevet tildelt Selma Lagerlöfs litteraturpris i 1999 og
Bellmanprisen i 2003.
Forestillingen varer ca. 85 min. uden pause
Medvirkende: Sonja Oppenhagen og Henrik Koefoed
Iscenesættelse: Jan Hertz
Dramatiker: Kristina Lugn
Producent: Louise Schouw
Læs mere om forestillingen på www.syddjursteaterforening.dk
Billetpriser:
Voksne: løssalg 180 kr. (Medlemmer 125 kr.)
Unge under 25 år: 55 kr.
Billetsalg ved døren starter kl. 19.00

