Formand: Dorte Birch tlf.: 2048 8624
Vænget 11 2.th.
4400 Kalundborg
dortebirch@ka-net.dk

20. maj 2015
www.visensvenner.dk
bank: 4317-4216849

NYHEDSBREV
Visens Venner i Danmark
Kære visevenner landet over.

Pga. en smule hjælpsomhed for Teatret Østre Gasværk har jeg fået dette tilbud at give
videre til jer alle:
“Hjælp søges” – forestilling på Østre Gasværk i København med rabat!!!
http://www.gasvaerket.dk/da-DK/Forestillinger/Forestillinger%20201213/Hjaelp%20Soeges.aspx
Østre Gasværk Teater er forvandlet: 30 tons jord på scenen. Et autentisk husmandssted
håndbygget med hjælp af Bonderøven fra DR. 17 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 det store, runde rum i Østre
Gasværk Teater!
Komikerparret Jesper Asholt og Jesper Lohmann er de to bondebrødre. Sara Viktoria
spiller punkerpigen, og Suzanne Berdino hendes mor.
SPILLEDAGE OG TIDSPUNKTER:
Tors 28.05. kl. 20
Fre 29.05. kl. 20
Lør 30.05. kl. 16
Søn 31.05. kl. 15
Ons 03.06. kl. 20
Tor 04.06. kl. 20
Fre 05.06. kl. 20
Lør 06.06. kl. 16
Søn 07.06. kl. 15
RABAT
A-billetter med en besparelse på 100 kr. pr. billet.
Pris 225 kr./Normalpris 325 kr.
Bemærk, at lørdagsprisen er 25 kr. dyrere.
KØB
Benyt dette link til køb af billetter: http://ostregasvaerk.billetten.dk/redeem/hsvisen
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Kapelmester: Johan Bergman
Orkester: Ole Skipper, Pelle Fridell, Ulrik Brohuus, Ditte Fromseier & Mathias Grove Madsen
Scenografi: John Engberg
Bygningskonsulent: Frank Erichsen
Manuskript: Kristina Lugn
Musik: Benny Andersson
Sangtekster: Björn Ulvaeus
Originalidé og instruktion: Lars Rudolfsson
Oversættelse, sangtekster: Anne Linnet
Oversættelse, manuskript: Pia Tafdrup
Medvirkende: Jesper Asholt, Jesper Lohmann, Sara Viktoria, Suzanne Berdino og 17 dyr
Kapelmester: Johan Bergman
Orkester: Ole Skipper, Pelle Fridell, Ulrik Brohuus, Ditte Fromseier & Mathias Grove Madsen
Scenografi: John Engberg
Bygningskonsulent: Frank Erichsen
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PR for alle de programmer, I har lavet i jeres forening
Alle VVs lokalforeninger arbejder ihærdigt med programmer til sæsonernes viseaftener. Temaerne er mange
– en bestemt forfatter eller komponist – skillingsviser, revyviser, frække viser, viser med pointe osv. osv.....
Og hvad gør I så med disse programmer efterfølgende?
– lægger dem i mølposen for ikke at tage dem frem mere?
Sådan er det i hvert fald en del steder....
Jeg vil derfor foreslå følgende:
- at I sætter et par ord sammen om de programmer, som I gerne vil genbruge.
- sender denne omtale sammen med et par fotos fra pågældende aften til webmaster Jytte Bendixen, som
straks lægger det på VVDs hjemmeside, hvor andre VV-foreninger – og arrangører i det hele taget – kan læse
om det og invitere jer til optræden – måske i den anden ende af landet!
Jeg håber, I vil benytte jer af denne mulighed for PR, og jeg er sikker på, det vil gavne udvekslingen
lokalforeningerne imellem.
På dette link har Jytte forberedt pladsen til jeres indlæg: http://visensvenner.dk/Viseunderholdning.html
Jyttes emailadresse: jhbx@vindingenet.dk
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