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NYHEDSBREV
Visens Venner i Danmark
Kære Visevenner
Hermed en hilsen og en indbydelse der kræver hurtig reaktion, da Dorte skal
tilmelding fra jer senest på onsdag!!
INDBYDELSE
Kære visevenner over hele landet.
Dette er en indbydelse til at besøge Teatret Østre Gasværk, København
lørdag den 11. april 2015 KL. 20.00
Gratis forpremiere på forestillingen 'HJÆLP SØGES'
Der er 36 gratis fribilletter - efter princippet: først til mølle.
Og det skal gå hurtigt - hvis du er interesseret så send en mail til:
Dorte Birch, dortebirch@ka-net.dk senest onsdag den 1. april 2015.

Hjælp Søges – en bonderøvsmusical
Østre Gasværk Teater er forvandlet: 30 tons jord på scenen. Et autentisk husmandssted håndbygget med
hjælp af Bonderøven fra DR. 15 levende husdyr på en stemningsfuld gårdsplads midt i storbyen.
To elskelige brødre jagter meningen med livet i et univers af halm, hestepærer og paraboler et sted på
Vestsjælland. Kan de reddes af den syngende punkerpige, som slår sig ned på gården med sin stumme
mor?
Gå ikke glip af komik, ørehængere og dyredressur i en enestående kulturhistorisk scenografi i
bonderøvsmusicalen, der kun kan spille i Østre Gasværk Teater!
Komikerparret Jesper Asholt og Jesper Lohmann er de to bondebrødre. Sara Viktoria spiller punkerpigen,
og Suzanne Berdino hendes mor.
Kristina Lugn har skrevet manuskriptet, musik og sangtekster af Benny Andersson og Björn Ulvaeus (kendt
som mændene bag ABBA…)
Link om opbygningen af selve bondegården:
http://www.tv2lorry.dk/artikel/255925?autoplay=1&video_id=100927
Link om dyrene og Suzanne Berdino: http://www.tveast.dk/video/2015-03-09/fra-gaard-til-skuespiller
OBS! Forestillingen henvender sig til alle fra 14 år og op. Vær endvidere opmærksom på, at der medvirker
levende dyr i forestillingen, hvis du eller en af dem, du følges med, lider af allergi.
Med venlig hilsen
Visens Venner i Danmark

Dorte Birch
Fødselsdagssang
Dorte har sendt en fødselsdagssang som jeg vil bede vores webmaster om at lægge ud på hjemmesiden
www.visensvenner.dk.
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