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Nyhedsbrev nr. 110
Kære teatergænger

Vi har to gode tilbud med rabat til vores medlemmer: Operaen i Midtens opførelse af LA BOÈME og en bustur til
Det Kgl Teaters KONG ARTHUR på Moesgård. Tilmed sætter vi prisen på nyt medlemskab ned til 50 kr. pr.
person for resten af forårssæsonen 2019. Som medlem opnår du rabat på vores særlige tilbud, og du får det nye
sæson-program tilsendt, så du kan finde gode pladser inden løssalget 2019-2020 starter. I denne sæson får du 60
kr. rabat pr. billet ved samlet køb af 4 forestillinger og 80 kr. rabat ved samlet køb af 6 forestillinger. I næste sæson
2019-2020 får du mulighed for at købe billetter enkeltvis med rabat.

LA BOHÈME, opera
RemisenBrande, Remisevej 1, 7330 Brande, 19. og 20. februar kl. 19:30
Oplev Puccinis klassiske opera i en charmerende kammeropsætning, hvor unge sangere og et salonorkester på
syv musikere fremtryller ægte pariserstemning, og hvor
der bliver sunget på dansk.
Operaen i Midten har før med stor succes opsat forestillingen netop i denne intime stemning og tager nu tråden
op igen. Denne gang er det Anders Ahnfelt-Rønne, der
står for iscenesættelsen. Vi har netop oplevet ham i Silkeborg sammen med Kim Sjøgren i forestillingen
AFSPORET.
Mette-Maria Øyen synger rollen som Mimi. Hun høstede i efteråret stor ros som Cecil i Operaen i Midtens
udgave af Hosekræmmeren. Hun får selskab på scenen
af Daniel Svensson, Helene Hvass Hansen, Thomas
Storm, Teit Kanstrup, Jakob Zethner og Jesper Buhl.
Dirigent: Flemming Vistisen.

Dette tilbud gælder kun medlemmer af
Silkeborg Teaterkreds, som får en e-mail med
vejledning til køb af billetter med 55 kr. rabat.
Der arrangeres ikke fælles transport.
Hvis du ønsker at blive medlem, kan du
skrive til info@silkeborg-teaterkreds.dk.

Vi er ved at forberede to
busture til Det Kongelige
Teaters forestilling på
Moesgaard Museum den 20. og
den 21. juni og med nogle af de
bedste pladser. Der kommer
mere information om turen i
næste nyhedsbrev og om
medlemsrabatten.
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