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VELKOMMEN TIL SÆSON 2022-2023

KÆRE MEDLEMMER OG PUBLIKUM
Vi har planlagt 9 søndagsforestillinger og 6 matinéforestillinger
Høje-Taastrup Teaterforening er
glade for igen at byde velkommen
til en ny sæson, hvor vi forhåbentlig
ikke bliver ramt af sygdomme,
pandemier eller andet der kræver
aflysninger, som vi har oplevet i de
seneste 3 sæsoner.
I sæson 2022-23 tilbyder vi i
alt 15 forestillinger, heraf er de 6
matinéforestillinger der opføres
lørdage kl. 14.00 i Taastrup Kulturcenter, de resterende 9 forestillinger vil blive opført i Taastrup Teater
& Musikhus på søndage, som vi
plejer.
Igen i år har bestyrelsen
bestræbt sig på at finde forestillinger af høj kvalitet og med kendte
skuespillere, som vi jo af erfaring
ved, at vore medlemmer og andre
publikummer sætter pris på.
I denne sæson vil vi opføre en
familieforestilling, nemlig Sigurd

Barrett fortæller om naturvidenskab, med masser af musik og
sang, en lærerig teateroplevelse
for alle familiens medlemmer fra
5-105 år.
Vi opfordrer alle medlemmer til
at sprede rygtet om teaterforeningen til venner, naboer og kolleger,
så vi også i de kommende sæsoner
kan byde indenfor i vores lokale
teatersale.
Bestyrelsen håber, at rigtig
mange vil gæste vore forestillinger
i den kommende sæson, også fordi
mange solgte billetter, betyder
bedre økonomi og derfor mulighed
for fortsat at få de store turnéforestillinger til byen.
Samtidig vil vi ikke undlade at
huske jer alle på, at vi er en forening, med en bestyrelse der står
for beslutningen om, hvilke forestillinger der skal købes, og hvis du

vil have indflydelse på repertoiret,
så mød op til generalforsamlingen
i september – hvor du kan give
udtryk for dine meninger og få
indflydelse på foreningens virke.
Hvis du ønsker mere indflydelse
og medbestemmelse, kan du også
melde dig til bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet er koncentreret om en
weekend hvert år i november, hvor
vi på et teaterseminar over 3 dage
beslutter den kommende sæsons
forestillinger. Derudover er der få
møder i løbet af et år, og selvfølgelig muligheden for at komme rigtig
meget i teatret.
Hjertelig velkommen til en ny og
spændende teatersæson i HøjeTaastrup Teaterforening.

På bestyrelsens vegne
Torben Just
(formand)

GENERALFORSAMLING
I HØJE-TAASTRUP TEATERFORENING

TORSDAG D. 8. SEPTEMBER KL. 19.30 I TAASTRUP TEATER & MUSIKHUS
Vil du gerne have indflydelse på fremtidige aktiviteter i din forening?
- give dit besyv med omkring repertoirevalget?
Har du kommentarer til den forgangne sæson - eller gode idéer til den nye?
Hvis du var medlem i sæson 2021-22 har du stemmeret på generalforsamlingen
og du kan stille op til bestyrelsen.
Er du først blevet medlem i denne sæson, er du stadig meget velkommen til at komme og
deltage i snakken. Foreningen giver en kop kaffe med lidt sødt til.
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SØNDAG D. 16. OKTOBER 2022 KL.16.00

SIGURD FORTÆLLER OM NATURHISTORIE
Den nyeste musikforestilling for hele familien
Hvorfor skinner Solen?
Hvor langt er der til Månen?
Hvad var Big Bang?
Sigurd Barrett og Eskild Dohn tager
publikum med på en formidabel
rejse for at finde nøglen til både
troskab og videnskab, for hvordan
skal man ellers kunne besvare
livets allerstørste spørgsmål?
I forestillingen møder vi både Tycho
Brahe, H.C. Ørsted, Niels Bohr og

mange andre, og vi møder også de
essentielle spørgsmål, som handler
om vores klode og vores fremtid:
Hvad er drivhuseffekten, og hvordan kan vi se fremad med en mere
bæredygtig livsstil?
Forestillingen indeholder masser
af sjove, skæve sange om atomer,
grundstoffer og planeter, og der er
både leg og læring for hele familien
– og grundlag for gode og vigtige
snakke bagefter.

Medvirkende:
Sigurd Barrett
Eskild Dohn
Og et 4 mands orkester
Iscenesættelse:
Louise Schouw
		 Abonnement Løssalg Ung u. 25 år
A
250,300,160,B
225,275,135,-
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SØNDAG D. 30. OKTOBER 2022 KL.19.30

IN THE AIR TONIGHT
En hyldest til Phil Collins
En hyldest til Phil Collins som startede sin imponerende karriere for
lidt mere end 50 år siden, som den
nye trommeslager i gruppen Genesis.
Fem år senere blev han også gruppens forsanger, da Peter Gabriel forlod Genesis. Og resten er - historie!
Hyldestkoncerten indeholder omkring 25 hits og spænder over 50
år. Fra de tidlige numre med Genesis og frem til musicalen Tarzan.
Så forvent bl.a. at høre One More
Night, Sussudio, Another Day In
Paradise, Against All Odds, Invisible
Touch, I Can’t Dance, You’ll Be in My
Heart og naturligvis titelnummeret.
Medvirkende:
Jonas Rasmussen
Lene Nørrelykke
Anne Kraglund m.fl.
Iscenesættelse:
Rikke Lillevang

		 Abonnement Løssalg Ung u. 25 år
A
250,300,160,B
225,275,135,-
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SØNDAG D. 13. NOVEMBER 2022 KL.19.30

TA’ MIG SOM JEG ER
En hyldest til Grethe Ingmann og hendes stemme
Grethe Ingmann var en af Danmarks absolut
største sangerinder gennem tiden, eminent til
at fortolke teksterne på en troværdig måde.
Ved et tilfælde hoppede hun allerede som
17-årig fra strømpefabrikken på Amager og
ind på scenen.
En aften, hvor Grethe sang med Jørn
Graungaards orkester, sad Jørgen Ingmann
blandt publikum, og de blev stormende
forelskede. De blev par nr. 1 i dansk popmusik, og det toppede, da de sammen vandt det
Internationale Melodi Grand Prix i 1963 med
“Dansevise”.
Grethes hjerte bankede for jazzmusikken
og for den levende musik på spillestederne.
Bent Fabricius Bjerre kaldte hende den danske
Ella Fitzgerald. Forestillingen indeholder både
den popmusik, som vi allesammen kender, og
den jazzmusik Grethe elskede at synge. Lad
os sammen opleve stemningen fra dansestederne i 50’erne og 60’erne.
Vi får et indblik i Grethes liv på godt og
ondt, turene på landevejen, kærligheden,
og en tid der forandrede sig drastisk i dansk
musik og i Grethes liv, om nedturen og om alt
for mange bajere, der satte en stopper for det
hele. Grethe døde allerede, da hun var 51 år.
Det er en forestilling med masser af musik,
humor og eftertanke.
Medvirkende:
Trine Pallesen og
Mathias Groves 6-mands orkester.
Producent:
Sjællands Teater/Trine Pallesen og
Jangmark
		 Abonnement Løssalg Ung u. 25 år
A
250,300,160,B
225,275,135,-
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SØNDAG D. 11. DECEMBER 2022 KL.19.30

OPERA FOR ALLE - ALLE FOR OPERA
Vi vender op og ned på historierne i de kendte og elskede operaer
Forestillingen vender op og ned på
historierne i de kendte og elskede
operaer som Carmen, La Traviata,
Rigoletto, Don Juan, Figaros Bryllup
m.fl. Digter videre på deres skæbner, og gør det naturligvis med
Mozarts, Puccinis, Bizets og Verdis
geniale musik. En forestilling fyldt
med musik fra øverste hylde af
operarepertoiret – med fire sangere
i topform som guider gennem et
helt nyt univers af fake news og
alternative fakta.
Hvad sker der, når Puccinis Mimi er død? Bliver hendes
Rodolfo på et tidspunkt kærester
med veninden Musetta? Får de
to børn, som senere ender i en
sammenbragt familie med Rodolfos
bedste ven Marcellos tre børn,
da Musetta og Marcello efter 15
år endelig finder sammen igen?
Og ender Rodolfo til sidst med at
springe ud af skabet sammen med
studiekammeraten Schaunard?
Og hvad med Violetta i Verdis
udødelige La Traviata? Hvad var der
sket med hende, hvis hun havde
fået vaccinen mod tuberkulose i
tide?
Eller hvis Hertugen i Rigoletto
viste sig at være en rigtig fin og
blød mand, som helt i #metoobevægelsens ånd tog dybt afstand
fra enhver udnyttelse af uskyldige
teenagepiger?
		 Abonnement Løssalg Ung u. 25 år
A
250,300,160,B
225,275,135,-

Medvirkende:
Guido Paevatalu, Niels Jørgen Riis,
Signe Asmussen, Josefine
Andersson, Leif Greibe,
Charlotte Rafn, Nina Reintoft

Komponist:
Bizet, Mozart, Verdi, Puccini
Instruktør:
Guido Paevatalu
Kapelmester:
Leif Greibe
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SØNDAG D. 29. JANUAR 2023 KL.19.30

EKS-MÆND
Sku’ vi se at komme videre
En glohed lufthavn i Nordspanien.
Kø ved security, du har tømmermænd, flyet er aflyst og nu render
du ind i en irriterende, selvfed og
stortalende blærerøv. Kan det overhovedet blive værre? Ja! ... for det
var ham, der løb med din kone!
Eks-mænd er en humoristisk
fortælling om to mænds rejse gennem Europa på slidte dæk og halvtom tank. De to har absolut intet

til fælles... på nær: Rygproblemer,
manglende stedsans, en eks-kone
og en tætpakket midtvejskrise i
bagagen.
Med deres helt særlige humoristiske timing og figurtegning
fortsætter Niels Ellegaard og Henrik
Lykkegaard deres succesfulde
parløb. Denne gang i en nyskrevet
road-comedy om afveje og omveje,
sandheder og løgne.

Medvirkende:
Niels Ellegaard og
Henrik Lykkegaard
Dramatiker, forfatter:
Vase og Fuglsang
Instruktør:
René Vase og Jannik Fuglsang

		 Abonnement Løssalg Ung u. 25 år
A
250,300,160,B
225,275,135,-

HØJE-TAASTRUP TEATERFORENING · PRODUCENT: FOLKETEATRET
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SØNDAG D. 12. FEBRUAR 2023 KL.19.30

DE 3 MUSKETERER
Én for alle, alle for én....og tre for en 10’er
En stærkt ”opdateret” udgave af ”De tre Musketerer”
tilsat kendte hits fra opera,
operette og musical og krydret med masser af komik
markerer det lille operakompagnis 20 års jubilæum.
Figaros har specialiseret sig i
skæve og hysterisk morsomme udgaver af mere eller
mindre klassiske operaer/
operetter. I denne sværvægter af en forestilling spilles,
synges og danses alle
roller i fuld scenografi, lys og
kostumer af de 3 operasangere og deres One-big-mansympfony-orcestra.
Medvirkende:
Hans Dueholm
Lisbeth Kjærulff
Kristian Jensen
Allan Dahl Hansen

		 Abonnement Løssalg Ung u. 25 år
A
250,300,160,B
225,275,135,-
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MEDLEMSFORDELE
Som medlem af teaterforeningen får du ikke
alene programmet tilsendt med posten
før alle andre. Du får
rabat på billetterne, ikke
bare hos os selv, men du
kan også købe billetter
til abonnementspris hos
flere af teaterforeningerne i Københavns
omegn, bl.a. i Rødovre
og Hvidovre.
Så husk altid at spørge,
når du bestiller billetter
hos vore kolleger.

BRUG AF
DATA
For at oprette billetordrer
har vi brug for at kende:
Navn, telefonnummer og
mailadresse (hvis man
har en sådan). Disse
oplysninger gemmes
både fysisk på papir og
i billetsystemet, som
varetages af billetten.dk.
Når der udsendes mails
til mange eller alle medlemmer samlet sker det
ved hjæp af billetten.dk’s
database.
Hvis vi også skal kunne
sende næste års sæsonbrochure, har vi tillige
brug for en postadresse
– den opbevarer vi på
samme måde som
resten af jeres data.
Ved at underskrive billetbestillingen bagerst i
brochuren bekræfter I at
vi må bruge jeres data i
overensstemmelse med
ovenstående.

TAASTRUP
KULTURCENTER
POPPEL ALLÉ 12, 2630 TAASTRUP
I SÆSON 2022/23 HAR VI 6 FORESTILLINGER
I TAASTRUP KULTURCENTER
Igen i denne sæson åbner vi med en matinéforestilling i Kulturcentret,
Hamlet Solo, hvor vi samtidig fejrer at Dansk Teater fylder 300 år.
I løbet af sæsonen får vi desuden besøg af Flemming Jensen, Judith
Rothenborg og Jesper Asholt, Farshad Kholghi og Lukas Birck. Og så
kommer Susanne Breuning og Bente Eskesen med den forestilling vi
måtte aflyse i januar.

LØRDAGSMATINÉER
Mellem indkøbs- og teaterturen er der lige tid til en frokostpause i
Kulturcaféen. I sæson 2022-2023 bliver det igen muligt at bestille
frokost i Kulturcaféen i forbindelse med lørdagsforestillingerne.
Serveres fra kl. 12.30.

TEATERFROKOST 60 KR.
3 STK. SMØRREBRØD + 1 ØL/VAND/VIN
Teaterfrokosten skal forudbestilles direkte hos Taastrup Kulturcenter på
mail: kulturhusene@htk.dk
Sidste frist for bestilling er torsdagen før forestillingen. Man kan også
bestille pr. telefon eller personligt i caféens åbningstid.

HØJE-TAASTRUP TEATERFORENING · 58 ÅRS TEATER FRA 1964 TIL 2022
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TAASTRUP KULTURCENTER · POPPEL ALLE 12
LØRDAG DEN
24. SEPTEMBER 2022
KL.14.00

HAMLET
SOLO

LØRDAG DEN
1. OKTOBER 2022
KL.14.00

de end en Hamlet forestilling?
Forestillingen der i 1964,
på Parkskolens scene, åbnede det, der dengang hed
Publikums Organisationen i
Taastrup. Dengang i en klassisk opførelse med Baard
Owe i titelrollen. Nu en stram,
moderniseret en-mands forestilling. Intens, nærværende
og humoristisk bekræfter
den på alle måder, at Hamlet ikke kun er for kultureliten. Dansk teater er ikke
kun for kultureliten. Og Høje-Taastrup Teaterforening
er i høj grad for alle med
interesse for teater i mange
genrer.
Om forestillingen:
Tragedien om den danske
prins skåret helt ind til benet. I dette one-man show
inviteres publikum helt tæt
på en lille scene, når Hamlets skarpe ordforråd serverer det ene tungesmæld
efter det andet. Hans indre
kamp og store spørgsmål om livet og døden står
stærkt og uindpakket.

Den 23. september 1722 blev
der for første gang offentligt spillet teater på dansk i
Danmark. Dansk Teater 300
år markerer denne enestående begivenhed med en
Pladserne er u-nummererede
Abonnement Løssalg Ung u. 25 år

A 160,-

185,-	  120,-

landsdækkende fejring af
dansk scenekunst i hele efterårssæsonen 2022, og HøjeTaastrup Teaterforening deltager i denne fejring. Hvad
kunne være mere passen-

Medvirkende:
André Andersen
Iscenesættelse:
Sune Svankier
Manuskript:
André Andersen,
Frit Efter Shakespeare
Producent:
Hamletscenen

Vi deltager i den landsdækkende fejring af
Dansk Teater og byder på en forfriskning i pausen.

TO
TOSSER
PÅ TUR

Hvad kan gå galt når en
teaterproducent sætter to
tossede komikere sammen,
for at skabe en forestilling?
Ja, kort fortalt: ALT.
Og det er præcis hvad der
sker! Planen er lagt, det er
den helt store turné der er
arrangeret, spillestederne er
booket og alt skal liiige til at
gå i gang, da ulykkerne ramler ned over produktionen.
For selvfølgelig går alting
ikke let, når to tosser
tager på tur.
Intet er jo heldigvis så skidt
at det ikke er godt for noget,
og misforståelser, hemmeligheder og aldersforvirring
gør at publikum vil opleve en
komedie med alt fra kaos
til komik.
Medvirkende: Farshad
Kholghi og Lukas Birch
Manuskript: Michel
Castenholt
Pladserne er u-nummererede
Abonnement Løssalg Ung u. 25 år

A 160,-

185,-	  120,-
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TAASTRUP KULTURCENTER · POPPEL ALLE 12
LØRDAG DEN
14. JANUAR 2023
KL.14.00

ALDER
INGEN
HINDRING
Francisca, en kvinde i slut
60’erne, befinder sig pludselig i en situation , hvor livet
skal tages op til revision,
krisen kradser og der skal
tages store
beslutninger for fremtiden!
Hun skal genopdage og
skabe et liv på ny...
som gammel!
Se den meget omtalte og
roste forestilling i en ny
bearbejdelse med sprælsk
fandenivoldskhed, sange,
hjernegymnastik, glimt i øjet,
visdomsord - og en dans!
Medvirkende:
Judith Rothenborg,
Jan Overgaard
Dukkemager:
Kirsten Victoria Lind
Producent:
Louise Schouw Teater

LØRDAG DEN
11. MARTS 2023
KL.14.00

LØRDAG DEN
25. MARTS 2023
KL.14.00

DEN
LIVET ER EN
KOMISKE MORGENUSKYLD
GAVE

En finurlig blanding af helt
nutidig stand-up anno
2023 - og meget personlig
kulturhistorie gennem de
sidste 40 år Han har været
der hele tiden …. synes man
måske. Skuespiller, forfatter,
instruktør og meget andet.
Her er virkeligt tale om et
menneske, der har brugt
et helt liv på ikke at kunne
bestemme sig.
Nutid og datid er nødt til at
smelte sammen for at gøre
det hele meningsfuldt.
Medvirkende:
Flemming Jensen,
Lars Fjeldmose
Producent: Teater Birch

En mand sidder i sin have
og nyder tilværelsen…
eller…nu er nyder jo så
stærkt et udtryk…
Men han sidder der i
hvert fald… lidt endnu…
forhåbentligt…
Med udgangspunkt i Halfdan
Rasmussens mangfoldighed
af digte, Tosserier, børnerim
og erindringer om det tyvende århundrede, fortælles
en eksistentialistisk historie
om et mandeliv med både
glæder, sorger, svigt og trofasthed – og familiebånd.
Medvirkende:
Jesper Asholt
Piano: Morten Wedendahl
Bas: Elo Lindhardsen
Instruktør: Jacob Morild
Manuskript: Jesper Asholt

Pladserne er u-nummererede

Pladserne er u-nummererede

Pladserne er u-nummererede

Abonnement Løssalg Ung u. 25 år

Abonnement Løssalg Ung u. 25 år

Abonnement Løssalg Ung u. 25 år

A 160,-

185,-	  120,-

A 160,-

185,-	  120,-

A 160,-

185,-	  120,-

LØRDAG DEN
15. APRIL 2023
KL.14.00

VI GÅR
ALDRIG
HJEM

Om to ældre kvinder, som
lever efter mottoet: ”Livet
er måske ikke den fest, du
håbede på - men mens du
er her kan du li’ så godt
danse”. Den er en vitaminindsprøjtning, en musikalsk
forestilling, hvor der spilles
og synges rock, pop og
viser fra mange årtier.
Det er vigtigt at grine, ikke
mindst ad sig selv. Selvhøjtidelighed, det kan vi ikke
bruge til noget.
Medvirkende:
Susanne Breuning og
Bente Eskesen
Piano: Robin Haslund Buch
Producent:
Louise Schouw Teater
Pladserne er u-nummererede
Abonnement Løssalg Ung u. 25 år

A 160,-

HØJE-TAASTRUP TEATERFORENING · 58 ÅRS TEATER FRA 1964 TIL 2022
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SØNDAG D. 26. FEBRUAR 2023 KL.19.30

ROARING TWENTIES
Inspireret af verdens tilstand og de nye brølende tyvere
En boblende og aktuel forestilling
inspireret af verdens tilstand og de
nye brølende tyvere.
Koreograf og kunstnerisk leder
Pontus Lidberg præsenterer en
forestilling med nykomponeret
musik af den elektroniske Københavnerduo Den Sorte Skole inspireret af de nye brølende 20’ere.
Musikken er et underholdende og
forfriskende mix af jazzede toner og
elektroniske rytmer.
Anden del af forestillingen er
skabt af koreograf og kunstnerisk
leder af det norske kompagni Zero
Visibility Corp. Ina Christel Johannessen.
Klædt i de frynsede militærkamuflage Ghillie Suits udforsker

danserne de klimaforandringer,
som verden står overfor lige nu.
Forestillingen er energisk, fysisk

og fuld af bevægelse i kombination
med spændende lys- og scenedesign.

		 Abonnement Løssalg Ung u. 25 år
A
250,300,160,B
225,275,135,-
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SØNDAG D. 2. APRIL 2023 KL.19.30

FRA ET HJEM MED KLAVER
Familien Koppel gennem 4 generationer
OperetteKompagniet har for en
stund valgt at lægge trefjerdedelstakten på hylden. I stedet kommer her lidt af en sensation: Den
ultimative fortælling om Danmarks
musikalske dynasti nummer ét og af `Kopplerne´ selv. Den strækker sig efterhånden over 100 år og
nu fire generationer.
I starten af det forrige århundrede tog den fattige skræddersøn, Isak, sin kæreste,
Manja, i hånden og flygtede fra
det opdelte Polen. Og allerede
før deres førstefødte, Herman
D., kom til verden, havde de
købt et klaver til ham og gjort
op med sig selv, at han skulle
spille. Man skal ikke tage
fejl af, at dét at være `fra et
hjem med klaver´, udadtil i det
gamle København var lig med
en vilje til social opstigen, der
blev lagt mærke til.
Hermans livsbane som én
af sin generations ypperste
pianister og en international
anerkendt komponist var
grundlagt. Ligeledes var den
katalysator for et fremtidigt
familieliv med fire børn, der på
hver deres område alle ville
blive opslugt af musik.
Filmklippene på lærredet vil
være mange, og musik
eksemplerne, såvel live som ud

gennem højttalerne, ikke så få.
Aftenen sluttes af med en minikoncert på scenen, ja, selv ude i
foyeren gelejdes publikum hjem af
skønsang.
”Det sku´ vær´ så godt, og …” dét
bliver det!

Medvirkende:
Thomas Peter Koppel
Jonathan Koppel
Lone Koppel
Billie Koppel
Naja Rosa Koppel
flere på vej …

		 Abonnement Løssalg Ung u. 25 år
A 250,300,- 160,B 225,275,- 135,-

HØJE-TAASTRUP TEATERFORENING · PRODUCENT: OPERETTEKOMPAGNIET
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SØNDAG D. 30. APRIL 2023 KL.18.00

FORÅRSARRANGEMENT
Forårsarrangementet er blevet en tradition, som vi ikke kan komme udenom. Det er så hyggeligt
at mødes over de trykfriske programmer og spise lidt lækker mad sammen, mens vi får en snak
om den kommende sæsons forestillinger. Det meste af bestyrelsen deltager denne aften og svarer
meget gerne på spørgsmål om både forestillinger og foreningen.
Billetterne til sæson 2023/24 kan bestilles allerede denne aften. Og kl. 19.30 er der forestilling.

Enhedspris for forestilling og mad 200 kr.
Arrangementet er ikke omfattet af abonnementsordningen

FRA SKJERN TIL VARNÆS
Danmarksmesteren i Matador tager publikum med bag kulisserne
Danmarksmesteren i Matador tager publikum med bag kulisserne
i én af Danmarks mest berømte
TV-serier – nemlig Matador.
Med en malerisk fortælling og en
levende beskrivelse af TV-seriens
elskede karakterer, rejser han fra
familie til familie i Korsbæk og fortæller små, morsomme anekdoter

fra filmoptagelserne, og om sine
møder med nogle af de skuespillere der medvirkede.
Forestillingen tager sit udgangspunkt i den musik, der benyttes
i TV-serien, da disse sange og
melodier er meget betydningsfulde
for historien og stemningstilstanden.

Medvirkende:
Nicolaj Cornelius
Instruktion:
Sune Svanekier
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TEATERSALEN I TAASTRUP TEATER & MUSIKHUS
= Prisgr. A

Scene

= Prisgr. B
Række

Gulv

<

Række

1

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

1

2

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

2

3

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

3

Tribune

Række

<

Række
1

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

1

2

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

2

3

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

3

4

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

4

5

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

5

6

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

6

7

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

7

8

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

8

Balkon

Række

<

Række
1 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
2 30 28 26 24 22 20 18

6 4 2 1 3 5

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 1

6 4 2 1 3 5 7

19 21 23 25 27 29 31 2

28 26 24 22 20 18

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17

19 21 23 25 27 29

4 30 28 26 24 22 20 18

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17

19 21 23 25 27 29 31 4

5 30 28 26 24 22 20 18

16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17

19 21 23 25 27 29 31 5

3

6 30 28 26 24 22 20

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

3

21 23 25 27 29 31 6
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28. SEPTEMBER

HR. SKÆG
OG DEN STORE HEMMELIGHED
10. SEPTEMBER

TO MIKROFONER OG EN STAK VINYLER

16

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
TEATEROGMUSIK.DK

20. NOVEMBER / HEDEHUSET

ANDERS BLICHFELDT
CHRISTMAS MAGIC
16. DECEMBER

ODA OMVENDT UNDER OVERFLADEN

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
TEATEROGMUSIK.DK
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
KØB AF BILLETTER ER IKKE
KUN FOR MEDLEMMER
Alle kan købe billetter til vores forestillinger til løssalgspris. Hvis man køber billetter til 4 (eller flere) forestillinger bliver man automatisk medlem og får billetterne til abonnementspris. Med abonnementsprisen
sparer man op til 50 kr. pr. billet i forhold til løssalgsprisen. Medlemskab koster 20 kr. pr. person.
Hvis man fx starter sæsonen med at købe billetter til
to forestillinger til løssalgspris og senere ønsker at
købe til to eller flere forestillinger mere, skal man huske at gøre opmærksom på, at man har købt billetter tidligere i sæsonen, så får man nemlig rabat på de
nye billetter. Vi kan desværre ikke give rabat på billetter til forestillinger der allerede har spillet. Det er vigtigt at man oplyser samme telefonnummer og samme
mailadresse ved hvert køb.
Børn og unge under 25 år får billetter til en særlig ungdomspris, der ikke er afhængig af antallet af forestillinger.
Billetter kan reserveres ved at aflevere bagsiden af
brochuren, ved at udfylde bestillingsformularen på hjemmesiden, ved at sende en mail, ved at ringe eller ved at
møde op i åbningstiden. Der kan både bestilles medlemskaber, abonnements- og løssalgsbilletter. Det er
muligt at anføre særlige ønsker, hvis man af forskellige
grunde har behov for at sidde i et bestemt afsnit af teatersalen. På hjemmesiden gøres dette under ”Bemærkning”. Der vil i videst muligt omfang blive taget
hensyn til sådanne ønsker, men nogle forestillinger
er så populære, at ikke alle ønsker kan opfyldes. Det
er vigtigt at bestille hurtigst muligt og senest 9. maj,
hvis man har særlige behov.
Reserverede billetter udsendes sammen med en faktura, fortrinsvis på mail, i løbet af juli måned til den person, der er anført først på bestillingen. Medlemskaber
udsendes til hvert enkelt medlem, såfremt mailadresse
oplyses. I den periode er det en ekstra god idé også at
tjekke spam/uønsket mail, vi ser ind imellem at de
ender der.
Forudbestilte billetter betales som hovedregel senest 5. september 2022.
Fra august kan man købe og betale billetter på nettet direkte på billetten.dk, men man kan naturligvis
stadig sende en mail, ringe eller komme forbi.

MEDLEMSFORDELE
Som medlem af teaterforeningen får man forud for sæsonstart tilsendt 2 sæsonprogrammer i adresseret
kuvert, så er der også et til naboen eller kollegaen.
Programmet udsendes ca. 14 dage før forårsarrangementet, hvor man, i forbindelse med en forestilling,
for første gang kan få programmet på teatret.
Som omtalt på side 9 kan man opnå rabat hos andre
udvalgte arrangører og der kommer ind i mellem andre kulturtilbud, som henvender sig til medlemmerne.

FACEBOOK
På Facebook er det muligt at følge med i flere af de
ting der sker i teaterforeningen, lokale aktiviteter og
ikke mindst opslag der handler om de kommende
forestillinger. Hvis en producent har lavet en video om
en forestilling, vil det typisk være på Facebook man
kan se den. Bare skriv ”Høje-Taastrup Teaterforening”
i søgefeltet, så dukker vi op.

ÆNDRING / AFLYSNING
Producenterne er ind imellem nødt til at ændre i rollebesætningen, men genbesætter altid rollen med en
skuespiller af samme kvalitet.
Hvis en forestilling aflyses, kan billetterne ombyttes
til en anden forestilling eller refunderes.

BROCHUREN
Grafiker Asger Birk Jensen. Tryk: Heidemann Grafisk

KONTAKT OS
Høje-Taastrup Teaterforening
Kjeld Abells Plads, 2630 Taastrup
Tlf.: 25 36 90 73 Mail: ht-teaterforening@mail.dk
Sekretæren træffes onsdag 10-15 og torsdag 10-16 i
billetsalget i Taastrup Teater & Musikhus.
Telefontid: tirsdag-fredag 10-16
Hjemmeside: ht-teaterforening.dk
Teaterforeningen modtager støtte fra
Statens Kunstfond og Høje-Taastrup Kommune.
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MEDLEMSKUPON · HT-TEATERFORENING.DK
Billetter kan bestilles på vores hjemmeside: www.ht-teaterforening.dk, pr. telefon eller ved at aflevere kuponen
i Taastrup Teater & Musikhus. Kommer du uden for åbningstiden, er der en postkasse helt ude ved fortovet.
Kuponen kan også sendes i en kuvert til: Høje-Taastrup Teaterforening, Kjeld Abells Plads, 2630 Taastrup.
Husk breve er ofte ca. 5 dage undervejs.
Det er en god idé at bestille sammen, hvis man gerne vil sidde sammen i teatersalen.
Ungdomsbilletter til:
Navn:

Fødselsdato:

Navn:

Fødselsdato:

Billetter og faktura sendes/mailes til:
Telefon:
Mail:
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Øvrige medlemmer:
Telefon:

Mail:

Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Ì

Telefon:

Mail:

Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Ì

Telefon:

Mail:

Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Ì

Telefon:

Mail:

Navn:
Adresse:
Postnr./by:

Der er ingen begrænsning på antal. Ved flere medlemmer vedlægges bilag.
På hjemmesiden skal man klikke på flere personer for at få flere felter til medlemsadresser.
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BESTILLINGSKUPON · HT-TEATERFORENING.DK
TILMELDING ER BINDENDE

Udfyld kuponen med antal under den ønskede kategori
Dato

Forestilling

A-sal
Voksen Ung

B-sal
Voksen

Ung

A-Balkon
Voksen

Ung

B-Balkon
Voksen

Ung

24/9 HAMLET SOLO
1/10 TO TOSSER PÅ TUR
16/10 SIGURD FORTÆLLER OM NATURHISTORIE
30/10 IN THE AIR TONIGHT
13/11 TA´ MIG SOM JEG ER
11/12 OPERA FOR ALLE - ALLE FOR OPERA
14/1 ALDER INGEN HINDRING
29/1 EKS-MÆND
12/2 DE TRE MUSKETERER
26/2 ROARING TWENTIES
11/3 DEN KOMISKE USKYLD
25/3 LIVET ER EN MORGENGAVE
2/4 FRA ET HJEM MED KLAVER
15/4 VI GÅR ALDRIG HJEM
30/4 FRA SKJERN TIL VARNÆS
Ind imellem bliver en forestilling hurtigt udsolgt, så hvis du har valgt 4 er det en god idé at anføre en
”reserveforestilling” her, så du bevarer muligheden for abonnementsbilletter. På hjemmesiden skrives
dette under ”Bemærkninger”. Billetter bestilt før sæsonstart udsendes sammen med faktura i
løbet af juli, husk at tjekke spam/uønsket post. Læs mere om vores datahåndtering på side 9.
Bemærkninger:

Dato:

Underskrift:

Forestillingerne på side 16-17 er arrangeret af Taastrup Teater & Musikhus.
Billetterne til disse bestilles via hjemmesiden: www.teaterogmusik.dk
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