
Kære medlemmer  af Høje Taastrup Teaterforening   

 - og andre teaterinteresserede 

,  

Det er med stor glæde bestyrelsen i denne sæson har fundet 15 forestillinger af høj kvalitet, hvor de 9 vil 

blive opført på Taastrup Teater på søndage kl. 19:30 og de 6 vil blive opført som "matinéforestillinger" i 

Taastrup Kulturcenter på lørdage kl. 14:00, hvor teaterforeningen i samarbejde med Kultur Caféen 

arrangerer en let frokost bestående af 3 stk. smørrebrød samt en øl, et glas vin eller en vand til en samlet 

pris af DKK 60,00. Vi har igen til denne sæson fundet forestillinger der dækker et bredt spekter, der er 

således igen både komik, opera, caberet og klassisk teater, og vi håber selvfølgelig at de 15 valgte 

forestillinger vil falde i vore  

medlemmer og andre publikummers smag, således at vi får solgt rigtig mange billetter - fordi det vil give 

foreningen en god økonomi, der vil gøre det muligt at købe større forestillinger fremover. Desværre må vi 

konstatere at forestillingerne fortsat bliver dyrere og dyrere, hvil 

ket betyder, at vi i Høje-Taastrup Teaterforening har vanskeligt ved at købe de helt store forestillinger, idet 

vor kapacitet på maximalt 399 siddepladser, ikke vil kunne dække omkostningerne. Som sædvanligt vil vi på 

denne plads, igen i år, gøre opmærksom på at vi er en forening med bestyrelse, formand og diverse udvalg. 

Det er den samlede bestyrelse der tilrettelægger de enkelte sæsoner, herunder beslutter hvilke 

forestillinger der skal indkøbes og forevises til medlemmerne. Vi opfordre derfor vore medlemmer til at 

møde frem på den årlige generalforsamling, der i år vil finde sted tirsdag den 20. september 2016 på 

Taastrup Teater.  

Har du interesse i at deltage i bestyrelsesarbejdet, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, de er nemme 

at finde, idet de ved samtlige forestillinger er med i foyeren og er iført røde  

sweatshirts eller røde veste med teaterforeningens logo.  

 

Rigtig hjertelig velkommer til den 52. sæson i Høje Taastrup Teaterforening.  

 

Bestyrelsen 


