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Jette Stranum Bente Laursen Bjørn Nielsen Bente Roholt Hansen

Steffen Larsen

Odsherred har fået et ny spillested i midten af Nykøbing S, Algade 36, og teaterforeningen flytter næsten alle forestil-
linger med til de nye og flotte lokaler.

Det er spændende, udfordrende og meget fantastisk at få lov til at være med til at skabe liv i de nyindrettede bygnin-
ger – så vi glæder os.

En af udfordringerne er, at spillestedet er meget mindre, end vi er vant til, så vi har været nødt til at tage hensyn til 
loftshøjde, scenebredde og behovet for opsætning af teknik, når vi skulle vælge forestillinger. Men vi synes, vi har 
et flot program klar, som opfylder alle vores ønsker om at være eksperimenterende, underholdende og helt igennem 
professionelt.

Programmet er desuden udvidet med endnu flere spændende forestillinger, så vi i denne sæson tilbyder 13 aftenfore-
stillinger og 7 familieforestillinger. 

Repertoiret spænder lige fra politisk teater om ytringsfrihed og religion til den mere underholdende komedie, dans, 
masser af musik og sange – lige fra filmmusik til opera.

Vi glæder os til at se både en masse nye tilskuere, som impulsivt køber en teaterbillet og ikke mindst til at gense vores 
trofaste publikum, som elsker teater i Odsherred.

På bestyrelsens vegne
Inge Risom

Bente Rothgardt
Kasserer
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Sæson 2016-17

www.teaterogmusikodsherred.dk

AFTENFORESTILLINGER FOR UNGE OG VOKSNE spiller alle kl.19.30
 ”Je suis Storm P” tirs. 20. sep. Odsherred Teater, Algade 36 5
 Abrahams børn ons. 5. okt Odsherred Teater, Algade 36 6
 Fjer og stilletter tor. 13. okt. Odsherred Teater, Algade 36 7
 7 runer tir. 25. okt.      Teaterskolen, Annebergparken 22 8
 Dansetimen tor. 3.nov. Teaterskolen, Annebergparken 22 9
 Dirigenten man. 16. jan. Odsherred Teater, Algade 36 10
 Mens vi venter på Porno tir. 24. jan. Odsherred Teater, Algade 36 11
 Kopirummet ons. 22. feb Odsherred Teater, Algade 36 13
 Så’ det man. 6. mar  Odsherred Teater, Algade 36  14
 M.I.S.natten lang ons. 15. mar  Odsherred Teater, Algade 36 15
 Carl & Marie man. 27. mar  Odsherred Teater, Algade 36 16
 Stik mig en muse tor. 6. apr Odsherred Teater, Algade 36 17
 Kaffe & kærlighed (særtilbud til medl.)  tor. 20. apr. Odsherred Teater, Algade 36 18

FAMILIEFORESTILLINGER  spiller alle kl.14
 Jeg kan huske alting  søn. 25. sep. Odsherred Teater, Algade 36 19
 Alfons Åberh tor. 20. okt. Odsherred Teater, Algade 36 19
 Body Parts søn. 15. jan. Odsherred Teater, Algade 36 20
 Mørket ligger under sengen søn. 5. feb. Odsherred Teater, Algade 36 20
 Mustafas kiosk tir. 14. feb Odsherred Teater, Algade 36 21
 Om ikke at blive ædt søn. 12. mar Odsherred Teater, Algade 36 21
 En lille ny søn. 2. apr. Odsherred Teater, Algade 36 22

Teatersalon og teaterture til København   23

Køb af billetter   24

Spillesteder og spisning i forbindelse med forestillingerne  27

De fleste forestillinger spiller på Odsherred NY Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S

2 forestillinger spiller på det gamle teater - nu Odsherred Teaterskole, Annebergparken 22, Nykøbing S

Teaterforeningens sekretariat: 4093 0961 / odsteater@gmail.com
Bestilling af mad: Odsherred Teater: 5993 03 01 / flemming@odsherredteater.dk



Algade 27 • 4500 Nykøbing Sj. • Tlf. 59 91 41 42
www.cafenyk.dk • Mail: dogan-yurdakul1@hotmail.com

Restaurant & Cafe Nykøbing

Vi leverer gerne til din fest, kom forbi og få en snak med kokken.

Åbningstider:
Sommer 10.00-22.00
Vinter 10.00-21.00

Restaurant & Cafe Nykøbing
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Vi hjælper dig gerne
med det rigtige valg af elcykel. 

Vi har mange års erfaring inden for elcykler 
og altid mange elcykler på lager.

2 Hjuls Centeret ApS
Jupitervej 7 • 4500 Nykøbing

Tlf: 59 31 00 17
www.sayjes.dk

Nygade 1 · 4560 Vig · Telefon 59 31 50 03 
Trundholmtryk@Trundholmtryk.dk 
TrundholmTryk.dk

Hurtig levering! 
print & kopi

Hurtig levering!Hurtig levering!
printprintOdsherreds 

største 
Multifunktions-

printer

Storformats-
printerBredde: 100 cm

Algade 27 • 4500 Nykøbing Sj. • Tlf. 59 91 41 42
www.cafenyk.dk • Mail: dogan-yurdakul1@hotmail.com

Restaurant & Cafe Nykøbing

Vi leverer gerne til din fest, kom forbi og få en snak med kokken.

Åbningstider:
Sommer 10.00-22.00
Vinter 10.00-21.00

Restaurant & Cafe Nykøbing
Nykøbing Sj. Trælasthandel

Vesterlyngvej 20 · 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 91 10 01 · Fax 59 91 28 56 · www.stark.dk/ns

Algade 5 · 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 93 03 00

Volkswagen Odsherred
Vinkelvej 1 · 4500 Nykøbing Sj. · Tlf.: 59 91 08 45

Industrivangen 2A · 4550 Asnæs · Tlf.: 59 65 08 46

Nykøbing Sjælland Afdeling
Algade 21
4500 Nykøbing Sjælland
Telefon 45 12 30 00

Nykøbing Sjælland Afdeling
Algade 21
4500 Nykøbing Sjælland
Telefon 45 12 30 00

Algade 19 - 4500 Nykøbing Sj. 

Bestil tid på www.sans.dk - det er 
nemt
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Multikunstneren Storm P. har gennem det 20. århundrede stået som en af vores 
mest originale opfindere, tegnere og satirikere med så skarp en pen, at den underti-
den spruttede med sved og blod. Han var en etableret del af den danske magtelite 
og elsket af alle som et samlingspunkt for dansk kultur, satire og frisind.
Men da nazisterne besatte landet, måtte han, som så mange andre kunstnere, finde 
vej gennem selvcensuren. Han måtte vælge, om han ville være en del af den nye 
magtelite og indordne sig efter gældende regler og sindelag eller fastholde sin inte-
gritet som kunstner og vælge en anden vej.

Med Tanker til Muhammedtegningerne, Charlie Hebdo og Krudttønden tegner Det 
Flydende Teater et humoristisk og musikalsk portræt af Storm P. 
De spørger om kunstnere i Danmark skal være parat til at gå i døden for ytringsfrihe-
den, eller om friheden også kan bestå i at vælge tavsheden.

Je suis Storm P
- et spørgsmål om ytringsfrihed

Tirsdag
20. september 2016
Kl. 15:00 og
Kl. 19.30 

Odsherred Teater
Algade 36, 
Nykøbing Sj.

DET FlYDENDE 
TEATER

Medvirkende: 
Pelle Nordhøj Kann
Sandra Yi Sencindiver 
Kathrine Høj Andersen

Musiker: 
Henriette Groth

Komponist: 
Henriette Groth

Dramatiker: 
Andreas Garfield

Instruktør: 
leiv Arne Kjøllmoen

Scenograf: 
lisbeth Burian

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,- 
Unge:   70,-

www.detflydendeteater.dk 

Forestillingen støttes 
af Turnenetværket for 
voksenteater.

Forestillingen varer ca. 1 time 15 
min. uden pause.

Suppe kan bestilles – se side 27.

Mød skuespillerne efter 
forestillingen i teatres hyggelige 
café.

Det Flydende Teater
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Både jøder, kristne og muslimer gør krav på Abraham som deres stamfar, og repræ-
sentanter fra de tre trosretninger har utallige gange ligget i strid med hinanden. Men 
er det i virkeligheden ikke den samme historie fortalt på tre forskellige måder?

Med en blanding af personlige erindringer, historiske fakta og hellige tekster tager 
Hans Rønne os med på en tankevækkende rejse i de tre  store monoteistiske reli-
gioner. I den ene hånd har han den  norske dramatiker Svein Tindbergs prisvindende 
tekst og i den anden personlige oplevelser fra en skelsættende rejse til Mellemøsten.

Hvor meget ved vi egentlig om islam, jødedommen – eller kristendommen for den 
sags skyld? 

Abrahams Børn går i kødet på forskellene, men er også en fortælling om tre religio-
ner, som har smittet og beriget hinanden – kulturelt, åndeligt og intellektuelt.

Abrahams Børn
- om tro, tvivl og religioner

Onsdag
5. oktober 2016

Kl. 19:30 

Odsherred Teater 
Algade 36, 

Nykøbing Sj.

TEATRET / 
Hans Rønne

Skuespillere: 
Hans Rønne

Tekst: 
Svein Tindberg 
og Hans Rønne

Instruktion: 
Peter Dupont Weis

Scenografi: 
Gitte Baastrup

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,- 
Unge:    70,-

Per Pedersen

www.teatret.dk 

Forestillingen er støttet 

af Turnenetværket for 

voksenteater

Forestillingen varer ca. 75 
min. uden pause.

Suppe kan bestilles – se 
side 27.

Mød Hans Rønne til en 
uddybende snak efter 
forestillingen i teatres 
hyggelige café.
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Koreografen og danseren 
Helle Bach fortæller i et mix 
af dans og tale sin person-
lige beretning om at være 
showgirl i begyndelsen af 
1990’erne på den berømte 
revyscene Folies Bergere i 
Paris. 
Velkommen til en cocktail af 
lange ben, høje bryster, fjer, 
pailletter, stiletter og falske 
øjenvipper. 
Velkommen til en hverdag 
hvor kroppen er et redskab 
til at portrættere et stiliseret 
billede af skønhed.
Velkommen til mødet mellem den reelle krop, der konstant er i forandring og følger 
tidens gang, og idealet om den smukke krop, der afspejler ideer, idealer, drømme 
og modeluner.
livet som showgirl handler ikke kun om fjer, pailletter og stiletter. På Paris' berømte 
revyscene Folies Bergere sættes kroppens udseende i spænd: taljemål, vægt og 
selv hårfarve er fyringsgrundlag. Kroppen bliver et redskab til at skabe et stiliseret 
billede af skønhed.

www.dadadans.dk

Forestillingen er støttet af Moderne Dans på Turne.

Forestillingen varer ca. 60 min. uden pause.

Tapas kan bestilles – se side 27.

Mød Helle Bach efter forestillingen i teatres hyggelige café.

Torsdag
13. oktober 2016
Kl. 19:30 

Odsherred Teater
Algade 36, 
Nykøbing Sj.

DA DA DANS

Koreografi, idé & dans: 
Helle Bach

Musik af 
loopa Scava, 
Analogik, 
Cayetano, 
Saez, 
Saint Privat, 
Jesse Rose

Kostume: 
Charlotte Østergaard

lys/ afvikling: 
lumen/Bjarke Sørensen

lyd: 
Emil Sebastian Bøll

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,-
Unge:   70,-

Morten Schriver

Fjer og stiletter 
- dans fyldt med humor og bid
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Inspirationen er hentet i nordisk mytologi, hos vikingerne og i den moderne sci-fi-
fantacy The Hunger Games. Det hele kombineres og rækker fra fortiden ind i nutiden 
og ud i fremtiden.
I 7 RUNER danner syv modige, individuelle karakterer en klan i en verden, hvor bru-
tale, mystiske og humoristiske spil om kærlighed, magt, krig og håb udfolder sig. 
Et spil om liv og død – som breakdance, moderne dans og nycirkus.

Tirsdag
25. oktober 2016

Kl. 19:30 

Teaterskolen 
Annebergparken 22, 

Nykøbing Sj.

NExT ZONE

Idé & koreografi: 
lene Boel

Dansere: 
Aritz lopez Gomez, 
Bryn Roberts-Tood, 

Fiona Houez, 
Nicolas Grosclaude, 

Helena Wilmhelmsson, 
Sophia Mage, 

EithneKane, 
Martin Karlshøj

Musik: 
Rex Casswell

Kostumer: 
Dorte Thorsen

lysdesigner: 
Jesper Kongshaug

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,- 
Unge:    70,-

Stuart McIntyre

www.
nextzonemoves.dk 

Forestillingen er 
støttet af Moderne 
Dans på Turne.

Forestillingen varer 
ca. 60 min. uden 
pause.

Suppe kan bestilles 
– se side 27.

7 runer
- en rå, poetisk og kraftfuld danseforestilling
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Komedien efterlader 
publikum ikke bare 
med et smil på læben, 
men også med stof til 
eftertanke over livets fi-
nurlige udfordringer.

En professor (Jesper 
Asholt), der er autist 
med Asbergers syn-
drom, bliver inviteret til 
prisuddeling, hvor der 
også skal danses i lø-
bet af aftenen.
Han har aldrig kunnet 
danse, er stærkt hæm-
met af berøringsangst      
– så hvad skal han gøre? 
Han banker på hos sin nabo, danseren Senga (Annette Heick), der har en knæskade, 
og tilbyder hende 2.153 $ for at lære ham et par dansetrin. Egentlig er hun mest 
optaget af sin egen elendighed ved en udsigtsløs fremtid, men lader sig lokke af 
pengene. 
Dansetimen viser sig at blive nøglen til forløsning af både professorens mentale handicap 
og Sengas fysiske handicap, og begge gennemgår de en smuk udviklingsrejse i selskab 
med hinanden.

Dansetimen
 

Torsdag
3. november 2016
Kl. 19:30 

Teaterskolen 
Annebergparken 22, 
Nykøbing Sj.

lANDSTEATRET

Skuespillere: 
Annette Heick 
Jesper Asholt

Manuskript: 
Mark St. Germain 

Oversættelse: 
Troels II Munk

Instruktør: 
Pia Rosenbaum

Forlag: 
Columbine 
Teaterförlag

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,- 
Unge:    70,-

Erling Mølgaard

www.landsteatret.dk 

Forestillingen varer 110 minutter inkl. pause.

Nyd den skønne buffet efter forestillingen – se side 27.

Mød skuespillerne efter forestillingen i caféen.

Dansetimen 
- rørende og morsom komedie
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Den stormfulde dirigent, Vitus Cornelius 
Gormsen, arbejder normalt kun med de stør-
ste symfoniorkestre og færdes hjemmevant 
på alverdens bonede gulve. Hvordan er han 
så pludselig endt i spidsen for et amatørkor? 
Er dirigenten virkelig så stor en kunstner, som 
han selv praler af, eller er han blot en mislyk-
ket stakkel, der vil gøre hvad som helst for at 
få dækket sit umættelige behov for anerken-
delse og rigdom? Tag med på Vitus Cornelius 
Gormsens desperate færd, hvor han tilsyne-
ladende vil gøre alt for at vinde sit liv tilbage. 

Bliv udfordret af Tobias Triers nyskrevne tekst 
og syng-med-musik i en totalteaterfortælling, 
som har Trier selv i titelrollen, mens publikum 
spiller den egentlige hovedrolle som selve 
amatørkoret. Ikke to aftner er ens, og intet 
går helt som planlagt!

Mandag
16. januar 2017

Kl. 19:30 

Odsherred Teater 
Algade 36, 

Nykøbing Sj.

TOBIAS TRIER

En 
solo-teaterforestilling 

af og med 
Tobias Trier

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,- 
Unge:    70,-

Forestillingen er støttet af Turnenetværket 
for voksne.

Forestillingen varer ca 75 minutter - og 
publikum forventes at deltage aktivt.

Mød Tobias Trier i cafeen efter forestillingen.

Der kan bestilles tapas – se mere side 27.

Henrik Ohsten Rasmussen

Dirigenten
- en solo-teaterforestilling af og med 
Tobias Trier og publikum
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En satirisk montage over “de grimme kvinder” både indvendig og udvendig. En 
forestilling AF kvinder OM kvinder.
I 12 øjebliksscener tematiseres kvinder. Forestillingen er bygget op af to medier: 
Halvdelen er sketchform bestående af fem short cut filmblokke med tilståelser fra 
forskellige kvindefigurer. Den anden halvdel er 12 små scener, der bliver spillet på 
scenen.
Vi møder de gennemgående karakterer Sanne og Tinna - og dét helt uden filter - i 
en befriende kontrast til de digitale udstillingsvinduer på de sociale medier. Vi bliver 
ikke skånet for autentiske deller og en fræk kæft, og netop denne frimodighed er 
vanvittigt befriende.
Selv siger FlÆS om stykket: ”Vi skal på en rejse ind i de store europæiske kroppes 
univers, hvor upolitisk korrekthed, dårligt selvværd og liderlighed hersker. Nej, vi 
kan ikke køre bil, regne eller forklare hvad en faldstamme er! Men vi kan byde dig 
velkommen til en hjerne, der bevæger sig mellem multitasking og hysteri.”

Mens vi venter på porno

Jonatan Harring

Tirsdag 
24. januar 2017
Kl. 15:00 og
Kl. 19:30 

Odsherred Teater 
Algade 36, 
Nykøbing Sj. 

FlÆS / TEATRET 
VED SORTE HEST

Skuespillere: 
Sofie jo Kaufmanas & 
Mette Søndergaard 
Nielsen

Komponist: 
Johan Carøe

Instruktør & 
kunsterisk konsulent: 
Kamilla Wargo Brekling

Idé & Produktion: 
Sofie jo Kaufmanas
Mette Søndergaard 
Nielsen

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,-
Unge:   70,-

www.facebook.com/
FlAESetteater/

Forestillingen varer 90 
minutter uden pause.

Suppe kan bestilles - 
se side 27.

Mød de to 
skuespillere efter 
forestillingen i teatres 
hyggelige café.
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ÅBEN ALLE DAGE KL. 8.00-20.00

VELKOMMEN TIL EN GOD HANDEL
MENY er Danmarks nye fødevaremarked. 
Mad, du har råd til, når du har lyst til det.

NYKØBINGNYKØBING
v/ købmand Michael Møller

Algade 70  |  Nykøbing Sj.  |  Tlf. 59 91 11 03

9

 
De Grønne BusserDe Grønne Busser

4581 Rørvig · Tlf. 59 91 81 15 · Fax 59 93 71 15
Mobil 40 15 83 44

        

venusvej 3 · 4500 nykøbing sj. · tlf: 59 91 24 14
www.cc-autoservice.dk

Åbent: Mandag - fredag kl. 8 - 20
lørdag - søndag kl. 8 - 18.

Brødudsalg fra BAGEREN I SVANESTRædE

Nykøbing Sj. Autocenter A/S
Aut. Citroën
Nordlysvej 3 · 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 91 04 00 / 28 10 03 59 · E-mail: salg@fbentsen.dk

ApS Smedegården
Svanetorvet 10
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 93 17 81
Fax 59 91 19 31

Nykøbing Algade 12 · 4500 Nykøbing
www.spks.dk



13

Mød en skøn og 
skæv blanding af 
karakterer, der hver 
især repræsenterer 
virkeligheden – den 
bliver sat på spid-
sen og karikeret så 
genkendelsen og 
komikken træder i 
højsædet og sender 
lattermusklerne på 
overarbejde.
Endelig arbejdsro! 
Når firmatoilettet er 
optaget, og konto-
ret er blevet omlagt 
til åbent landskab, 
er der ikke meget plads til refleksion og egen ro. Kopirummet! Åh nej – det er blevet til prin-
ter- og serverrum med deraf følgende ulidelig luft og evig summen. Kopirummet er stedet, 
hvor firmafesten ender - sammen med det faste forhold!
En fejende morsom komedie fyldt med intriger, forviklinger, utroskab og kopimusik.
Titlen henviser også til de underlødige associationer. Rummet hvor originaliteten 
forsvinder, eller måske skabes ved et fejltryk under en upassende akt. Noget starter 
og noget slutter her.

Kopirummet
- en farce over livet på en arbejdsplads

Onsdag
22. februar 2017
Kl. 19:30 

Odsherred Teater
Algade 36, 
Nykøbing Sj.

DET KOMMENDE 
TEATER

Af og med: 
Søren Zacho Ruby 
og lilje Windbirk
 
Instruktionskonsulent: 
Eva Maria Zacho Ruby
 
Kostumedesign: 
Malene Redder Ruby

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,-
Unge:   70,-

www.kommendeteater.dk 

Forestillingen varer 60 min. uden pause.

Tapas kan bestilles – se side 27.

Mød de to skuespillere i cafeen efter forestillingen.

Det Kommende Teater
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Mandag 
6. marts 2017

Kl. 19:30 

Odsherred Teater 
Algade 36, 

Nykøbing Sj.

CAFE lIVA / 
JACOB MORIlD

Skuespiller: 
Jacob Morild

Musiker: 
Eva Skipper

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,-
Unge:    70,-

Endnu en gang kom-
mer Jacob Morild til 
Odsherred med sin 
solo-kabaret, hvor han 
revser os alle med sine 
spidsfindige og under-
holdende kommentarer 
– krydret med sang og 
musik.

3 Reumert-nominerin-
ger i hhv. 2003, 2010 
og 2015, Wilhelm Han-
sen Fondens store le-
gat i 2014, De Danske 
Teaterforeningers Hæ-
derspris 2014, De Danske Teaterjournalisters Initiativpris 2015…
Ku’ han så ikke bare slappe lidt af?
Næh, Jacob Morild fylder 50 i efteråret 2016, og hvis han er rigtig uheldig, så er han kun 
halvvejs i livet og stadig lige undrende over Dagens Danmark i al almindelighed og sin 
egen generation og dårskab i særdeleshed.
Men er der sket så meget, siden sidst? Ja – der er da kommet en ny regering… eller… 
Verden er blevet større… eller…
Men vejret er da blevet varmere, og det er da altid noget eller…
Så’Det… vil betyde, at vi endnu engang kan glæde os til en aften i godt selskab med 
Jacob Morild her på Odsherred Teater.

www.cafeliva.dk

Forestillingen varer 90 minutter med pause.

Buffet kan bestilles – se side 27.

Mød Jacob Morild efter forestillingen i teatres hyggelige café.

Brita Fogsgaard

Så' Det
- en Jacob Morild kabaret



15

En forestilling fyldt med skæve stunts, pinligheder og humoristiske øjeblikke, der 
bringer det almindelige liv i hverdagsperspektiv.
I forestillingen møder vi den rådvilde mand – den voksne drengerøv med det store 
ego, som er vokset op med 70’ernes bløde værdier. Gennem tre vidt forskellige dan-
sende mænd bliver ‘manden’ gjort til kastebold mellem alt fra Dirty Harry til Alfons 
Åbergs far. Og mon ikke de fleste kan nikke genkendende til frustrationen over både 
at skulle agere actionhelt og samtidigt være piberygende-hygge-far?
DON GNU strækker sig til bristepunktet og kaster sig mod deres selvoppustede 
murværker, imens de langsomt og usikkert bevæger sig længere og længere ud af 
planken. Men i forsøget på at puste sig selv op, blive større og stærkere - for til sidst 
at have den største borg at hoppe i, er manden i sandaler så selv blevet den bold, 
han kaster med?

Forestillingen er støttet af Turnenetværket for voksenteater.

www.dongnu.dk  / http://www.dongnu.dk/misallnightlong 

Forestillingen varer ca. 1 time uden pause.

Suppe kan bestilles – se side 27.

Mød danserne efter forestillingen.

Onsdag 
15. marts 2017
Kl. 19:30 

Odsherred Teater 
Algade 36, 
Nykøbing Sj.

DON GNU

Dansere: 
Jannik Elkær, 
Kristoffer louis Andrup 
Pedersen, 
Simon Beyer-Pedersen

Musik: 
Katja Welner,
Alice Carreri &
Rune Kaagaard

Dramaturg & 
visuelle medier: 
Christoffer Brekne

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,-
Unge:   70,-

DON GNU

M.I.S. natten lang 
- danseforestilling om den moderne mand
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2 operasangere og 8 musi-
kere - sange fra ægteskabet 
mellem  Carl og Marie Niel-
sen.
En sprudlende, sjov og for-
førende forestilling er der 
kommet ud af Carl og Maries 
breve, dagbøger og taler, som 
byder på kærlighedserklærin-
ger såvel som rasende be-
skyldninger og bitre anklager.
lotte Andersen har tilstræbt 
at fortælle ægteparrets histo-
rie med respekt for det intime 
rum, som brevvekslingen in-
deholder. Historien er tindren-
de klar og rummer det hele: 
Passion, svig, begær, tårer, 
løgn, savn og skandaler.
Smuk musik, smuk sang – og 
en god fortælling!

Carl & Marie
- en opera-teaterkoncert

Mandag 
27. marts 2017

Kl. 19:30 

Odsherred Teater 
Algade 36, 

Nykøbing Sj.

STORSTRØMS 
KAMMERENSEMBlE

Medvirkende: 
Signe Asmussen

(sopran)
Joachim Knop 

(baryton)
Storstrøms 

Kammerensemble 

Producent: 
Storstrøms 

Kammerensemble
  

Komponist: 
Carl Nielsen - arr af 

Jesper Nordin 

Dramatiker og 
instruktion: 

lotte Andersen 

Scenograf: 
Mie Riis

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,-
Unge:    70,-

www.chamberplayers.dk 

Forestillingen varer ca 2 timer 
med pause.

Buffet kan bestilles – se side 
27.

Mød operasangerne og må-
ske et par musikere efter 
forestillingen i teatres hygge-
lige café.

Storstrøms Kammerensamble/Suni Joensen
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En drøm af en kabaret! Muser fra alle tider mødes. Et møde med fortiden, i nutiden, udi 
fremtiden - farvet med toner fra den danske filmskat. 

Skuespillerensemblet De Damer tager dig med ind i en verden, hvor kendte melodier 
får nyt liv, mens guder, kvinder, mænd, kærligheden og selveste demokratiet står for 
skud. Med inspirationen hentet fra den græske mytologis muser portrætteres kvinden 
i sit væsen i sine mange roller som Moderen, Jomfruen, Forføreren, Den Vise, Spillop-
pen, Den Mærkelige og Ødelæggeren samt Sappho, Antikkens eneste kvindelige dig-
ter, af Platon kaldet den dødelige muse. 

Måske finder vi svar på livets store spørgsmål såsom:
Er stemmeretten en ret vi kan tage for givet i dag?  Kan en dag leves uden kærlighed? 
Hvad er det, hun husker? Og glemmer han? Er det nu også den allersidste dans?

Alt sammen krydret med masser af musik, humor og stof til eftertanke.

Otte Damer indtager scenen, og ét kan afsløres allerede nu: Det bliver helt sikkert 
Hot Hot! 
www.de-damer.dk 
Forestillingen varer ca. 2 timer med pause.
Tapas kan bestilles – se side 27.
Mød De Damer efter forestillingen i teatres hyggelige café.

Torsdag
6. april 2017
Kl. 19:30 

Odsherred Teater 
Algade 36, 
Nykøbing Sj.

AGENZY / DE DAMER

De Damer: 
Jette Sophie Sievertsen, 
Christine Gaski, 
Iben Dorner, 
Tine Gotthelf, 
lene Hummelshøj, 
Margit Watt-Boolsen, 
Christina Bech, 
Nina Marie Birk 

Pianist og arrangør: 
Raivis Zandovskis.

Scenograf: 
lisbeth Burian  

Pris:
Medlem:  150,-
Løssalg:  300,-
Unge:   70,-

Karoline Lieberkind

Stik mig en muse 
- De Damer går til filmen
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Endnu en gang tilbyder vi en særlig aften for vores medlemmer.
I år har vi valgt et akrobatisk, tragikomisk One-Woman-Show med performeren Ca-
milla Marienhof  

Kl.18:30: suppe

Kl.19:30: forestillingen Kaffe & Kærlighed

Kl.20.30: en snak med Camilla om forestillingen

KAFFE & KÆRlIGHED udspiller sig sammen med, bag, over, blandt og foran pub-
likum. To cafeborde, en dansepæl og en bregne er scenografien. Et forsøg på at få 
kaffe og måske lidt kærlighed fra en tjener, der i allerhøjeste grad lader vente på sig.  
Spændt som en flitsbue af utålmodighed, og indestængt iver og længsel, sættes et 
stenskred i gang. 

Via dialog med både sig selv og pub-
likum, sang, dans, selvhjælpsfiloso-
fier - frivilligt og ufrivilligt poetisk og 
perverst virtuost artisteri, folder kvin-
dens længsler sig ud. En pinagtig 
genkendelig historie.

https://camillamarienhof
productions.com/2015/05/11/
kaffe-kaerlighed/ 

Suppen er en del af medlemstilbud-
det og skal derfor ikke bestilles til 
denne forestilling.

Torsdag 
20. april 2017

Kl. 18:30
 

Odsherred Teater 
Algade 36, 

Nykøbing Sj.

CAMIllA MARIENHOF

Af og med: 
Camilla Marienhof 

Til forestillingen 
sælges også 

almindelige billetter - 
dog uden suppe:

Medlem:  150,-
Løssalg:  300,-
Unge:    70,-

Pris for medlemmer:
75 kr.

Kristine Baas

Medlemsaften
- suppe og forestilling
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Vi bliver inviteret indenfor i trygge og 
kendte omgivelser, og vi begynder den 
magiske hverdagsfortælling på børne-
værelset, men kommer også med på tur 
i børnehaven og et smut hjem forbi mor-
mor og morfar. Børnene tryllebindes, og 
nogle vinker med, når en lille dukke på 
sengen vinker farvel til sin mor og far.

Den røde tråd gennem forestillingen er: 
” Jeg elsker at være her.”

Forestillingen varer ca. 30 minutter.

www.teatermy.dk

Jeg kan huske alting
Søndag 
25. september 2016
Kl. 14:00  

TEATER MY

Familieforestilling  
2-6 år

Pris:
Voksen: 65,-
Barn:      45,-

Torsdag 
20.oktober 2016 
(efterårsferien)
Kl. 14:00

COMEDIEVOGNEN

Familieforestilling  
3-8 år

Pris:
Voksen: 65,-
Barn:  45,-

André Andersen

FAMIlIeFOreSTIllInger
Alle forestillinger spilles på Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S kl. 14

Vi kender nok alle Alfons’ små hverdagshi-
storier. I denne forestilling får vi svar på,
hvorfor det er godt at kede sig.
Hvordan går mødet med den STORE dreng?
Hvorfor er det så svært at lege sammen – og 
blive ved med at være gode venner?
Alfons og hans meget tålmodige og rare far 
klarer hverdagens oplevelser på fineste vis.
En varm og dejlig familieforestilling til efter-
årsferien.

Forestillingen varer ca. 45 minutter.

www.teaterogmusikodsherred.dk

Alfons Åberg

www.teaterogmusikodsherred.dk
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En pige og en dreng skal egentlig falde i søvn, i 
hvert fald når de har pjattet færdig. Men, når de 
så ligger og ikke kan falde i søvn, vender hyggen. 
Hvad er det for nogle monstre, der kommer? 
Hvad er der bag væggen? Dynerne forvandles 
til spøgelser, og natlampen bliver til ildfluer……..
Denne dejlige danseforestilling er både morsom 
og fantasifyldt.
Forestillingen er støttet af Moderne Dans på 
Turne.

Forestillingen varer ca. 30 minutter.
www.uppercutdance.dk

Body Parts
Søndag 

15. januar 2017
Kl. 14:00

UPERCUT 
DANSETEATER

Familieforestilling
4–8 år

Pris:
Voksen: 65,-
Barn: 45,-

Søndag   
5. februar 2017 

Kl. 14:00

GRUPPE 38 /
TEATER2TUSIND

Familieforestilling 
6-8 år

Pris:
Voksen: 65,-
Barn: 45,-

www.teaterogmusikodsherred.dk

FAMIlIeFOreSTIllInger
Alle forestillinger spilles på Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S kl. 14

"Godnat, godnat, sov godt lille skat".
Men hvordan skal man kunne sove, når det er for varmt 
eller for koldt eller for lyst eller for mørkt?
Der er ingen barmhjertighed: Godnat, blev der sagt!
Vi mærker helt ned i maven den fryd, der vokser ud af 
sengemørket, når man ligger der og bliver grebet af at 
finde på, finde sammen og holde alle livets muligheder 
ud i strakt arm.

Forestillingen varer ca. 40 minutter.
www.gruppe38.dk

Mørket ligger under sengen

Bahadir Berber

Joakim Eggert
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”Ding dong.” ”Hvad skulle det være? Man kan 
købe næsten alt. Hvad med den sang om en ki-
osk?” ”Ja tak.”
Vi bliver inviteret ind i kiosken, og vi oplever dig-
tene fra Jakob Martin Strids moderne børnebogs-
klassiker som en ægte rodebutik af forskellige små 
historier fortalt med musik, sang, dukker, skuespil 
og teatermagi.
En familiekoncert bestående af 17 små scener 

med 4 forskellige slags dukker, 8 forskellige instrumenter, 3 skyggespil, briller, pa-
rykker, falske tænder………….. Fantasi, påhitsomhed og anarki. 
Forestillingen varer ca. 60 minutter.
www.teaterfantast.dk

Mustafas kiosk
Tirsdag 
14. februar 2017
(vinterferien)
Kl. 14:00  

TEATER FANTAST

Familieforestilling
4–10 år

Pris:
Voksen: 65,-
Barn:      45,-

Søndag 
12. marts 2017
Kl. 14:00

GRØNNEGADE 
TEATER

Familieforestilling 
6–99 år

Pris:
Voksen: 65,-
Barn:  45,-

www.teaterogmusikodsherred.dk

Natascha Rydvald

FAMIlIeFOreSTIllInger
Alle forestillinger spilles på Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S kl. 14

Den søde Rødhætte, som vi kender hende, bliver ka-
stet ud i vildt eventyr, hvor hun ikke kun møder ulven, 
men også Hans og Grete, Askepot og mange andre 
eventyrlige figurer. Magi og fantasi udfolder sig i denne 
forestilling og en historie om at blive vred og finde mo-
det til at tage sagen i egen hånd.
Peter Holst leger frit med eventyrenes figurer og fanta-
sifulde verdener – for til sidst at blive til vores helt eget 
eventyr, du ikke havde set komme. 
Forestillingen er ikke kun for børn, men også nysgerrige voksne.
Forestillingen varer ca. 40 minutter.
www.gronnegadeteater.dk

Om ikke at blive ædt

baesfoto.dk
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Alt har sin faste plads. Alt har sin 
egen lyd. Alt har sin egen farve. 
Det er godt. Det er trygt.
Men hvad er nu det? Tingene er 
ikke på deres faste plads. lyden 
lyder anderledes, og farven har 
fået en helt anden farve. Der er 
vendt op og ned på tingene, for 
en lille ny, der ikke ved, hvordan 
tingene plejer at være, er kommet.
Selv de mindste børn får en god 
oplevelse, og det er en fin historie 
med sammenhæng og udvikling.

Forestillingen varer ca. 35 minutter.   www.randersegnsteater.dk

en lille ny
Søndag   

2. april 2017 
Kl. 14:00

RANDERS 
EGNSTEATER

Familieforestilling 
1½-4 år

Pris:
Voksen: 65,-
Barn: 45,-

FAMIlIeFOreSTIllInger
Alle forestillinger spilles på Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing S kl. 14

Søren Pagter

VisitOdsherred
Algade 43 • DK - 4500 Nykøbing Sj.

Tel.: +45 5991 0888 • E-mail: odsherred@odsherred.com
www.visitodsherred.dk

 
Holtets Plads 1 · DK-4500 Nykøbing Sj. 

Tlf. +45 59 91 08 88 · E-mail: odsherred@odsherred.com
www.visitodsherred.dk

www.bog-ide.dk

KIG IND I VORES 
SKØNNE NYE
TEATER
ODSHERRED TEATER / ALGADE 36 / 4500 NYKØBING SJ.

ET LILLE UDPLUK AF TEATRETS TILBUD I 2016:

TEATER OG MUSIK 
ODSHERRED

Teaterforeningen har sammensat et 
bredt og spændende gæstespilspro-
gram. Billetter til deres forestillinger 
kan købes fra den 24. august på bil-
letten.dk. 

LOKALE RÅVARER
I TEATERCAFEEN

Det bliver med fokus på mad og drik-
ke fra lokale producenter, når Lokal-
kompagniet skal drive Teatercafeen i 
det nye teater. De har det seneste år 
drevet en café, hvor de allerede har 
skabt et stærkt brand i byen.

SE HELE VORES PROGRAM PÅ 
WWW.ODSHERREDTEATER.DK 
OG FØLG OS PÅ FACEBOOK

KØB BILLETTER TIL VORES 
FORESTILLINGER PÅ 
WWW.BILLETTEN.DK

HVERDAGEN ER EN FEST

29.-31. JULI / KL. 14.00

Nu får du en enestående mulighed for at opleve det musikal-
ske teaterforedrag om Odsherredsmalerne og deres festlige 
samvær i 1930erne i det nye teater, når museumsinspektør 
Jesper Knudsen og teaterleder Simon Vagn Jensen læse op, 
synger sange og fortæller anekdoter om nattelivet i det kø-
benhavnske Minefelt og midt i bakkerne i Odsherred. Akkom-
pagneret af Vibeke Aggeboe på harmonika. En anderledes og 
underholdende kunstformidling, der har spillet for fulde huse 
på Odsherred Kunstmuseum i Asnæs de seneste to år.

JAZZEN, KUNSTEN, SCENEN

8.-9. OKTOBER SAMT 5.-6. NOVEMBER

Sammen med Pakhuset har vi skabt et helt nyt kulturtilbud, 
der strækker sig over et døgn. Et sandt overflødighedshorn af 
de bedste kulturelle oplevelser i Nykøbing Sj. 

Lørdag: Jazz og frokost i Pakhuset. Besøg i galleriet med kaffe 
og kage. Forestilling og dinner på teatret. Søndag:  Brunch og 
underholdning på teatret.

BANKOVARIETÉ 2016 / RYST POSEN

23. NOVEMBER - 17. DECEMBER

Vores populære julekabaret kører igen med masser af grin, 
god musik, fantastisk mad og et lille hyggeligt spil banko ind 
imellem. Husk at købe dejlig bankobuffet før forestillingen.
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Efter de fleste af vore aftenforestillinger er der mulighed 
for at møde skuespillere eller dansere. 

Af hensyn til afrydning i teatersalen foregår salonen i ca-
feen, som altid er åben så der er mulighed for at hygge 
sig med et glas vin, vand eller kaffe.

Vi håber at se mange af vore tilskuere, da der her er mu-
lighed for at få en indblik i forestillingens tilblivelse eller 
andre facetter fra aftenens oplevelse.

Teatersalon / mød aftenens aktører

Teater i Odsherred er mere end teater

www.teaterogmusikodsherred.dk

Teaterforeningens sekretariat: Inge Risom 40 93 09 61 / odsteater@gmail.com
Bestilling af mad: Odsherred Teater 59 93 03 01 /  flemming@odsherredteater.dk

Jordens søjler på Østre Gasværk

Lørdag d. 12. november kl. 14.00

Ken Folletts internationale bestseller som episk musical.

Pris for billet og bus: 690,00 / 590,00/ 510,00 kr.

Turen er UDSOLGT (venteliste).

Teaterture til København med bus

Rejsen til Reims, Rossini

Søndag d. 19. marts 2017 kl. 15.00 i Operaen

På et fornemt kurhotel gør gæsterne sig klar til at 
rejse til kroningsfest i byen Reims, men det er nem-
mere sagt end gjort i Rossinis hylende morsomme 
operaklassiker.

For ingen af de velbeslåede gæster når nogensinde 
frem til Reims for at overvære den kongelige kroning.

Operaen kalder på et kæmpe ensemble, sangere 
med glimt i øjet og selvfølgelig et orkester i festhu-
mør, for musikken er liflig og perlende som cham-
pagne.
Medvirkende: Elisabeth Jansson, Gert Henning-
Jensen, Simon Duus og mange flere samt operako-
ret og Det kongelige Kapel.  
      
Samlet pris for billet og bus: 
D- billet 800,- kr./E-billet 670,- kr./ F-billet 570,- kr.

Tilmeldingsfrist og betaling senest d. 27. august 
2016.
Begge ture gennemføres med et minimumsantal på 
25 deltagere.
Alle henvendelser ang. disse ture sker til Annie Hass, 
tlf. 59264051 eller på mail anniehass@mail.dk
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Køb af billetter
Løssalgsbilletter
• benyt hjemmesiden:

www.teaterogmusikodsherred.dk 

Herfra ryger du direkte over på BILLETTEN, som er  
vores nye salgssted
•  log dig på med mailadresse og adgangskode

•  bestil, betal, print-selv.
    Al on-line-salg tillægges kun kortgebyr
eller
 køb billetter på Odsherred Teater,
    Algade 36, Nykøbing S
eller
 køb ved indgangen ½ time før hver forestilling, hvis  
 der er flere billetter

Pris 300,- kr. pr. stk for aftenforestillingerne

Grupperabat 
Er I en gruppe på min. 10 personer, kan vi tilbyde billetter 
til medlemspris – 150 kr.
Består gruppen af skoleelever, koster billetterne kun 70 kr. 
pr. stk. 
Kontakt formand Inge Risom, hvis I er interesserede: 
4093 0961 / odsteater@gmail.com 

Gebyrer:
Alle billetpriser er inklusiv gebyr.
• Hvis teaterforeningen skal printe og sende dine billetter til 
 dig, koster det 50 kr.
• Printer du selv dine billetter og betaler ved købet, er det  
 gratis.
 Ved al on-line-køb betaler du dog et mindre kortgebyr

Medlemsbilletter
For at blive medlem skal du:
• tegne et medlemskab til 150 kr. pr. person 
• købe 1 billet til mindst 2 aftenforestillinger á 150 kr

Prisen er halv pris af løssalgsprisen, så allerede ved køb af 
billet nr. 2 har du opnået en god besparelse.

Køb af medlemsbilletter:
Du kan enten
Udfylde bestillingskuponen på næste side og sende den til:
  Teater og Musik / Inge Risom
  Bispevej 16
  4500 Nykøbing S
Så får du tilsendt billetter + faktura. 
Gebyr 50 kr.

eller 

Klikke ind på www.teaterogmusikodsherred.dk                
og bestille online. 

•  log dig på med mailadresse og adgangskode
•  læg i kurven - først efter bestilling af medlemskab 
 + 2 billetter vises din medlemsrabat
•  betal (al on-line-salg tillægges kun kortgebyr)
•  dine billetter kommer på mail, print-selv

Gæstebillet:
Til hvert medlemskab kan man købe én billet til medlemspris 
- 150 kr.
Kontakt: 4093 0961.

www.teaterogmusikodsherred.dk
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Teater og Musik Odsherred 2016/2017

www.teaterogmusikodsherred.dk

Indmeldelseskupon
Sendes til: odsteater@gmail.com / Teater og Musik Odsherred, Bispevej 16, 4500 Nykøbing S

     
1      Navn/navne:                 /
  
  Adresse:
  
  Postnummer:                                       By:

2      Tlf.nr.                                                Mobil nr.     
  
3      e-mail:
 
4      Antal medlemsskaber á 150,- kr.:  Dette skal fornys hvert år.                

        Bestil mindst 2 aftenforestillinger pr. medlemsskab for at opnå medlemsrabat.

5      Er du under 25 år, kan du købe billetter til 70 kr. pr.forestilling. 
     Unge behøver ikke at tegne medlemskab!

        Navn:                                                                                                    Fødselsår:
      
7 Deltagelse i medlemsaften torsdag d. 20. april kl. 18.30 på Odsherred Teater
 Billetterne koster 75,- pr. stk. inkl. suppe.
 Billetterne til medlemsaften indgår ikke i medlemmers køb af billet til mindst 2 aftenforestillinger.  

 Dato        Underskrift.  
     

             BEMÆRK: Hver ordre tillægges 50,- kr. i ekspeditions- og forsendelsesgebyr
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Kun ved køb af billetter til minimum 2 aftenforestillinger kan opnås medlemsrabat

Antal bestilte billetter:

Bestillingskupon til forestillinger i 2016/17

Information: Sekretariatet: 40 93 09 61

Familieforestillinger:                Voksne          Børn

14 Jeg kan huske alting kl. 14:00 søn.  25. sep.          ___ stk á 65,- ___ stk á 45,-  Familieforestilling       2 - 6 år

15 Alfons Åberg kl. 14:00                tors. 20. okt ___ stk á 65,- ___ stk á 45,- Familieforestilling       3 - 8 år

16 Body Parts kl. 14:00        søn. 15. jan. ___  stk á 65,- ___ stk á 45,- Familieforestilling        4 - 8 år

17 Mørket ligger under sengen kl. 14:00 søn. 5. feb. ___  stk á 65,- ___ stk á 45,- Familieforestilling        6 - 8 år

18 Mustafas kiosk kl. 14:00               tirs. 14. feb. ___  stk á 65,- ___ stk á 45,- Familieforestilling      4 - 10 år

19 Om ikke at blive ædt kl. 14:00               søn. 12. marts ___  stk á 65,- ___ stk á 45,- Familieforestilling      6 - 99 år

20 En lille ny kl. 14:00               søn. 2. april ___  stk á 65,- ___ stk á 45,- Familieforestilling    1½ - 4 år

Forestillinger for unge og voksne Dato Medlem Antal Løssalg Antal Barn/Ung u. 25 år

13          Medlemsaften torsdag  20. april kl. 18:30  Antal billetter á 70 kr:   _______

1A Je suis Storm P kl. 15:00 tirs. 20. sep.  ___ stk á 150,-  ___ stk á 300,-              ___ stk á 70,-
1B Je suis Storm P kl. 19:30 tirs. 20. sep.  ___ stk á 150,-  ___ stk á 300,-              ___ stk á 70,-
2 Abrahams Børn kl. 19:30                     ons. 5. okt.          ___ stk á 150,- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
3 Fjer og Stiletter kl. 19:30 tors. 13. okt. ___ stk á 150,- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
4 7 runer kl. 19:30 (Teaterskolen)  tirs. 25. okt. ___ stk á 150,- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
5 Dansetimen kl. 19:30 (Teaterskolen)  tors. 3. nov.    ___ stk á 150- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
6  Dirigenten kl. 19:30                   man. 16. jan. ___ stk á 150,- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
7A  Mens vi venter på Porno kl. 15:00           tirs. 24. jan. ___ stk á 150,- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
7B Mens vi venter på Porno kl. 19:30 tirs. 24. jan. ___ stk á 150,- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
8 Kopirummet kl. 19:30                               ons. 22. feb. ___ stk á 150,- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
9 Så'det kl. 19:30              man. 6. marts ___ stk á 150- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
10 M.I.S. natten lang kl. 19:30              ons. 15. marts ___ stk á 150- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
11 Carl & Marie kl. 19:30              man. 27. marts ___ stk á 150- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
12 Stik mig en muse kl. 19:30              tors. 6. april ___ stk á 150- ___ stk á 300,- ___ stk á 70,-
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Spillesteder sæson 2016-17
AllE andre forestillinger spilles i de flotte, nye lokaler på

Odsherred Teater

Algade 36, Nykøbing S

Mad og drikkevarer leveres fra lokalkompagniet 
– Odsherreds leverandør af lokale råvarer.

Buffet á 175 kr. serveres fra kl.18 til:

Så’ Det / Cafe liva - 6. marts

Carl & Marie  - 27. marts

Tapas á 100 kr serveres fra kl.18 til:

Fjer & Stiletter - 13. oktober

Kopirummet - 22. februar

Stik mig en muse – 6. april

Suppe med brød á 70 kr. serveres fra kl.18:30 til alle 
andre aftenforestillinger.

Cafeen er åben før og efter alle forestillinger.

Maden skal betales forud på:
Reg.nr.: 0517 kontonr.: 2004979

To af sæsonens forestillinger De 7 runer 25.okt. og Dan-
setimen 3.nov. spiller på det tidligere Odsherred Teater:

Odsherred Teaterskole

Annebergparken 22, Nykøbing S

Det er muligt at bestille mad til disse forestillinger.
25.oktober: suppe med brød á 70 kr.
3. november: buffet á 175 kr.

Maden leveres som tidligere af Teaterskolens køkken,
men bestilles og betales på Odsherred Teater.

Al mad skal bestilles og betales senest en uge i forvejen på Odsherred Teater:
 

Flemming@odsherredteater.dk eller 5993 0301

www.teaterogmusikodsherred.dk
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Trundholm Tryk  59 31 50 03

Teater og Musik Odsherred ønsker at takke følgende for støtte til den lokale teaterforening


