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NYKØBING/RØRVIG JAZZFESTIVAL

JAMES TAYLOR JOURNEY

JAZZEN, KUNSTEN, ScENEN

OpERABRUNch

hONKY TONK

STORMRådET

MARTYREN MUNK - et helligt raseri 

cOMEdY NIGhT

UdSpRING

JæGERNE

7EVEN

cOMEdY NIGhT

BREVET

TIL (INGEN VERdENS) NYTTE

BANKOVARIETE 2017 - gaveræset 

cOMEdY NIGhT

EdITh pIAF – kærlighed, morfin og mirakler

NINA, KæRE NINA

MåSKE KU’ VI

cOMEdY NIGhT

MIG OG ULF

TRæT LEVER & TUNGT hJERTE

FORæLdREMØdET

A SNOwBALL’S chANcE IN hELL

cOMEdY NIGhT

åRhUNdREdETS ROSE

MEdLEMSAFTEN – suppe & forestilling 

cOMEdY NIGhT

pALLE ALENE I VERdEN

MIS MEd dE BLå ØJNE

VILLAdS FRA VALBY

KOM IGEN, KYLLING!

TRE BEN

ØRERNE I MASKINEN

dEN SULTNE LARVE, ALdRIGMæT

SpØRGE JØRGEN

KOM IGEN, KYLLING!

UGLY dOUGLAS

BARNEVOGNEN

TO I ET hUS – & EN MUS

KENdER dU MALOU?

TEATER OG MUSIK OdShERREd

TEATERcAFéEN

BILLETINFO
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det har været et helt forrygende år i de flotte lokaler på algade 
i nykøbing, som danner rammen om odsherreds nye teater. 
publikum strømmer til – både fastboende, trofaste teatergængere, 
men også mange nye har fået øje på os. ikke mindst de mange 
sommerhusejere og turister, som besøger odsherred, har taget 
det nye teater og dets mange spændende kulturtilbud til sig. 

helt centralt i de aktiviteter som teaterhuset tilbyder, er samarbej-
det mellem teaterforeningen teater & musik odsherred og ods-
herred teater. også i denne sæson præsenterer teaterforeningen 
en lang række af danmarks bedste turnéteaterforestillinger mest 
på odsherred teater men også på statens  scenekunstskole. 

 for den som blot gerne vil købe en billet til en god teateroplevel-
se kan det måske være ligegyldigt hvilken arrangør, der gemmer 
sig bag det enkelte arrangement, så derfor vil vi gerne gøre det så 
nemt for husets brugere som muligt.

derfor – for første gang – står du nu med en sæsonbrochure som 
både præsenterer teatrets og teaterforeningens tilbud - gæstespil, 
opera, comedy, banko, kulturweekends, familieforestillinger, og 
meget andet i samlet, overskuelig form. vi håber, at i kan lide det 
nye tiltag.

den hyggelige teatercafé er husets omdrejningspunkt. vi glæder 
os til samarbejdet med én af odsherreds kulinariske stjerner, 
maybritt aggerholm, som fra 1. august overtager forpagtningen 
af teatercaféen. det bliver maybritts lækre mad, du kommer til at 
indtage i caféen i forbindelse med forestillingerne i den kommen-
de teatersæson. glæd dig!

”hvornår bliver den nye store teatersal til noget?” er der forvent-
ningsfuldt mange, der spørger.

vi kan forsikre, at vi, sammen med odsherred kommune, er rigtig 
godt på vej. og vi er også selv lidt utålmodige. indtil da trykker vi 
den af i det, vi har, odsherreds skønne nye teater!

RIGTIG GOD TEATERSÆSON!

Simon Vagn Jensen, Teaterleder 
Inge Risom, formand, Teater og Musik Odsherred 

MEns Vi VEnTER …

odsherred teater teater og musik odsherred
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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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0 · 4
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 Tlf. 
59 91 00 99

Algade 42 · 4
500 Nykø

bing Sj.

 Tlf. 5
9 91 05 66

SIL
LE

HOVED
 A/S

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





Autoteknik Snertinge ApS
Tlf. 26 25 73 59
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en skøn ny tradition… en jazzfestival af 
høj kvalitet og med et repertoire, som 
appellerer til både det brede og det 
kræsne publikum. vi får besøg af hans 
ulrik der kommer forbi teatret med tre 
eminente unge jazztalenter.

et sandt overflødighedshorn af kendte og elskede James taylor sange fra 
70´rne og helt frem til i dag. 10 mands stort orkester. syng med på You´ve 
got a friend og how sweet it is eller snup en kinddans til fire and rain.
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ARRANGØR: OdShERREd TEATER

foto: karina n
ielsen

nYKØBinG
/RØRViG 
JAZZfEsTiVAL

JAMEs TAYLoR JoURnEY

TORSDAG 
3. AuGuST 2017 
kl. 15.00

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj. 

Fri entré (begrænset plads)

FREDAG 
11. AuGuST 2017 
kl. 19.30 

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
100,-

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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vi har sat et program sammen med god 
musik, inspirerende kunst og levende teater 
akkompagneret med en masse dejlig mad, 
kaffe og kage.

i mødes lørdag kl. 12 i pakhuset til lørdags-
jazz med niels Bugge, Benita haastrup, Jan 
harbeck, leif Johansson og Jens skou olsen.

kl. 15 er der fernisering i galleriet på en ny 
udstilling med gruppen ”den levende streg”.

herefter går turen til odsherred teater, hvor 
der kl. 17 er smagsprøver på vores nye fore-
stilling nina, kære nina. efterfølgende mad i 
teatercaféen.

søndag kl. 10 er der brunch og opera i teater-
caféen med sopran annemette pødenphant.

JAZZEn, KUnsTEn, scEnEn
løRDAG 19.
-SøNDAG 20. AuGuST 
kl. 12.00-12.00

Odsherred Teater 
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
575,- 
inkl. mad, kaffe og kage

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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sopranen annemette pødenphandt underholder 
med et blandet repertoire af arier fra operetter 
og operaer af bl.a. franz lehar, dvorak, mozart 
og puccini.

hun akkompagneres af pianist maren marie tange.
foto: Jens Juul

opERA-
BRUncH SøNDAG 

20. AuGuST 2017 
bRuNch kl. 10.00 / OPERA kl. 11.00

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
200,- inkl. brunch

ARRANGØR: OdShERREd TEATER

stormrådet består af thomas Wivel 
ved mikrofonen, povl erik Carstensen 
på bas og thomas vilhelm på trom-
mer. de sætter strøm og musik til 
tekster der leveres i et energisk drive. 
det er stand up, storytelling og lyrik 
live i en tæt, intens oplevelse. 

løRDAG 
9. SEPTEmbER 2017 
kl. 17.00

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
125,-
Ung u. 25 år: 70,-

ARRANGØR: OdShERREd TEATER

fo
to

: k
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e 
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g

løRDAG 
2. SEPTEmbER 2017 
kl. 19.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: Et armbånd koster 100,- og gæl-
der til alle honky Tonk arrangementer 
i byen. Kan købes på alle spillesteder.

igen i år får vi besøg af repeatles, 
der giver den fuld gas med 
Beatlesklassikere bl.a. fra det 
legendariske sgt. pepper album.

HonKY 
TonK

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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fortællingen om kaj munk - en 
omdiskuteret skikkelse, ophøjet til 
national krigshelt, kanoniseret for sin 
digtning og dramatik, foragtet for sin 
ukuelighed, noget så sjældent som en 
højreorienteret dansk kunstner. gik i 
døden som første og eneste danske 
kristne martyr.

Forestillingen varer 80 min. uden pause
Mød skuespillerne efter forestillingen
Suppe kan bestilles

fo
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MARTYREn 
MUnK
- et helligt raseri 

TIRSDAG 
12. SEPTEmbER 2017
kl. 19.30

Odsherred Teater 
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

DET FlyDENDE TEATER

medvirkende:
Brian hjulmann, 
Lise Lauenblad, 
Ene Øster Bendtsen, 
Marie Louise von Bülow

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

TORSDAG 
21. SEPTEmbER 2017 
kl. 19.30

Odsherred Teater 
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
125,-
Ung u. 25 år: 70,-

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

odsherred teater præsenterer i løbet 
af året en række af danmarks sjoveste 
komikere til en aften med masser af 
grin og god stemning.

vært er komiker valdemar pustelnik 
der styrer showets gang og hygger 
om publikum.

tjek navne på teatrets hjemmeside, 
nyhedsbrev eller facebook

coMEDY 
niGHT

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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ONSDAG 
27. SEPTEmbER 2017
kl. 19.30

Odsherred Teater 
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

TEATER RIO ROSE  

medvirkende:
Anette Katzmann, 
Tove Bornhøft, petrine Agger

musiker:
carsten Skov

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

tre ulastelige værtinder byder velkommen til 
aftenens raritets-kabaret i forsamlingshuset. 
meget er på spil, både for  værtinderne og de 
dybt dedikerede artister af meget svingende 
talent - tragikomikken lurer lige om hjørnet...
det klassiske forsamlingshus med alt hvad 
det indebærer. festmusikanten binder afte-
nen sammen med sange, der går lige i hjertet 
- alle kan synge med.

Forestillingen varer 70 min. uden pause
Mød skuespillerne efter forestillingen
Tapas kan bestilles

UDspRinG

fotos: robin skjorldborg

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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en skarpladt og skydegal satirekomedie om 
manden og hans famlen efter identitet. man-
dens plads i samfundet sættes på spidsen i 
denne lattervækkende, absurde og befriende 
manddomsrejse – der skydes løs på alt- en 

gennemslagtning og bekræftelse af kønsrol-
ler, normer og samtiden. 

Forestillingen varer 90 min. uden pause
Suppe kan bestilles

fo
to

s:
 te

at
er

 o

JæGERnE
TIRSDAG 
3. OkTObER 2017
kl. 19.30

Teaterskolen
Annebergparken 22, 
4500 Nykøbing Sj.

TEATER O
 
medvirkende:
Rasmus Reiersen, 
Lars dammark,
Anders Valentinus dam

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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TORSDAG 
12. OkTObER 2017
kl. 19.30

Teaterskolen
Annebergparken 22, 
4500 Nykøbing Sj.

blAck bOx

Dansere: 
I forestillingen indgår 7 dansere fra 
Black Box dance company.

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

danseforestilling om de 7 dødssynder
hvad siger de 7 dødssynder os i dag, hvilke 
modsætninger rummer hver enkelt synd? 
danserne har improviseret ud fra ord som 
skyld, skam, afmagt, passion m.fl. en poetisk, 
helt nutidig forestilling, der vedrører os alle.

Forestillingen varer 53 min. uden pause 
- samtale i salen lige efter forestillingen
Suppe kan bestilles

7EVEn

foto: Black Box

ONSDAG 
25. OkTObER 2017 
kl. 19.30

Odsherred Teater 
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
125,-
Ung u. 25 år: 70,-

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

odsherred teater præsenterer i løbet af året 
en række af danmarks sjoveste komikere til en 
aften med masser af grin og god stemning.

vært er komiker valdemar pustelnik der styrer 
showets gang og hygger om publikum.

tjek navne på teatrets hjemmeside, nyheds-
brev eller facebook

coMEDY 
niGHT

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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en komedieklassiker uden ord.

paolo nani alene på scenen - siger ikke et 
ord, men spiller den samme historie om 
en mand der skriver et brev, hele 15 gan-
ge: forfra, bagfra, beruset, som western, 
horrorfilm, med hænder, uden hænder, 
som cirkuskunstner, som stumfilm, som... 
fyldt med detaljer og gags fra begyn-
delse til slut - ikke et øjebliks pause til 
publikums lattermuskler. 

Forestillingen varer 70 min. uden pause
Mød Paulo Nani efter forestillingen
Tapas kan bestilles

foto: g
udm

und thai
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BREVET
TORSDAG 
26. OkTObER 2017
kl. 19.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

PAOlI NANI

medvirkende: 
paolo Nani

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

TORSDAG 
9. NOvEmbER 2017
kl. 19.30

Teaterskolen
Annebergparken 22, 
4500 Nykøbing Sj.

FOlkETEATRET

medvirkende: 
Marianne høgsbro, 
Jacob Lohmann, 
Lisbeth wulff,
Finn Nielsen

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

en ikke-længere så omstillingsparat kvinde, 
hendes overbo – med behov for hjælp, en 
karrieremand - med behov for anerkendelse 
samt en velmenende hr-chef er de 4 perso-
ner i denne nutidige fortælling om behovet 
for at være til nytte i samfundet og over for 
sine medmennesker.

mon der stadig er plads til medmenneskelig-
hed i det moderne samfund?

Forestillingen varer ca. 2 timer inkl. pause
Buffet kan bestilles

TiL (inGEn 
VERDEns) 
nYTTE 

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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ONSDAG 22. NOvEmbER TIl 
løRDAG 16. DEcEmbER /
ONSDAG-løRDAG kl. 19.30 SAmT 
SøNDAG 3. DEcEmbER kl. 15.00 

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

medvirkende: 
christiane Bjørg Nielsen, 
henrik Ipsen, 
Mei Oulund. 

musikdirektør: Jan Overgaard

Pris: 
Løssalg: 165,-
Kabaret + buffet: 340,-

odsherred teaters populære julekabaret med 
masser af grin, god musik, fantastisk mad og 
et lille hyggeligt spil banko ind imellem.

det er blevet tradition at odsherred teater 
i november og december præsenterer en 
julekabaret.  

vi skruer op for julestemningen og serverer 
god mad, hver aften, inden vi blænder op for 
en skøn omgang spas og løjer med masser af 
god musik og et lille spil banko ind imellem – 
mest for sjov.

BAnKoVARiETE 2017
- gaveræset 

illustration: rasm
us petersen

ARRANGØR: OdShERREd TEATER

mANDAG 
11. DEcEmbER 2017
kl. 19.30

Odsherred Teater 
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
125,-
Ung u. 25 år: 70,-

odsherred teater præsenterer i løbet af året 
en række af danmarks sjoveste komikere til en 
aften med masser af grin og god stemning.

vært er komiker valdemar pustelnik der styrer 
showets gang og hygger om publikum.

tjek navne på teatrets hjemmeside, nyheds-
brev eller facebook

coMEDY 
niGHT

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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en stribe smukke, sørgelige og sjove 
fortællinger fra virkeligheden, kryd-
ret med sange om den forbandede, 
foruroligende og helt uundværlige 
kærlighed.

i en tid hvor mure bygges og af-
standen mellem mennesker til tider 
føles større og større, kan det føles 
livgivende at zoome ind på det der 
stadig samler os mennesker. 

det vi har tilfælles, den stærkeste 
lim imellem os - kærligheden. 

fotos: m
ie n

eel

ninA, 
KæRE 
ninA

TORSDAG 11. jANuAR 
kl. 11.00 OG 19.30
FREDAG 12. jANuAR kl. 19.30
løRDAG 13. jANuAR kl. 17.00 /
TORSDAG 18. jANuAR 
kl. 11.00 OG 19.30
FREDAG 19. jANuAR kl. 19.30
løRDAG 20. jANuAR kl. 17.00

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

medvirkende: 
Simon Vagn Jensen, 
henrik Ipsen, 
Mei Oulund
Pianist: Vibeke Aggeboe
Dramatiker: Mei Oulund

Pris: 165,-

ARRANGØR: OdShERREd TEATER

ONSDAG 
10. jANuAR 2018
kl. 19.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

ThuRø muSIkTEATER

medvirkende: 
Uta Motz violin og sang, 
Anders Allentoft guitar og sang

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

en musikforestilling om edith piafs 
liv, præsenteret igennem teatralske 
fortællinger og fortolkninger af 
hendes mest kendte sange.

uta og anders fortæller med hjer-
tevarme og indlevelse om denne 
142 cm lille kvindes liv - krydret med 
hendes største sangsucceser og en 
sprælsk musikalitet.

Forestillingen varer 70 min. uden pause
Suppe kan bestilles

EDiTH piAf 
– kærlighed, morfin og mirakler

foto: thurø m
usik-teater

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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TIRSDAG 
23. jANuAR 2018
kl. 19.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

cAFE lIvA

medvirkende:
Jacob Morild, 
Morten wedendahl, 
Mette Marckmann 
Bassist Eva Skipper

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

med troubadurens tilladelse har Café liva 
kastet sig over sebastians sange i alle deres 
afskygninger, og tegner gennem dem et sørg-
muntert, skarpt satirisk og crazyhumoristisk 
portræt af danmark gennem de sidste 40 års 
ud-(og af-?) vikling af velfærdssamfundet.

Forestillingen varer 100 min. inkl. pause
Mød skuespillerne efter forestillingen
Tapas kan bestilles

foto: Café liva

TORSDAG 
25. jANuAR 2018
kl. 19.30

Odsherred Teater 
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
125,-
Ung u. 25 år: 70,-

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

odsherred teater præsenterer i løbet af året 
en række af danmarks sjoveste komikere til en 
aften med masser af grin og god stemning.

vært er komiker valdemar pustelnik der styrer 
showets gang og hygger om publikum.

tjek navne på teatrets hjemmeside, nyheds-
brev eller facebook

coMEDY 
niGHT

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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en munter musical - dog uden ulf pilgaard. 

de to herrer har ikke spillet sammen siden 
1985. flemming Jensen har nu skrevet et helt 
nyt, dansk lystspil til dem – faktisk en musical, 
men ulf dukker aldrig op – til gengæld er 
den unge og talentfulde amalie, heldigvis til 
stede… hvad mon der sker, når ældrebyrden 
møder ipad –generationen?

Forestillingen varer ca.90 min. inkl. pause
Tapas kan bestilles

MiG oG ULf
TORSDAG 
8. FEbRuAR 2018
kl. 19.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

AvENyT / jANGmARk

medvirkende:
Flemming Jensen, 
Amalie Fjeldmose

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

ONSDAG 
28. FEbRuAR 2018
kl. 16.00 & kl. 19.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

lImFjORDSTEATRET

medvirkende:
Lasse popp,
Kim fast Jensen, 
Bastian popp

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

en intimkoncert over tom Waits’ 
poetiske fortællinger – på dansk, så 
alle dybder i den store poets tekster 
kommer frem. 

der er koncentration og new Yorker- 
stemning, når lasse popp giver den 
som træt, tillakket musiker. en griben-
de, men samtidig morsom oplevelse.

Forestillingen varer 65 minutter uden 
pause, og publikum sidder ved cafeborde, 
så der kun er 30 pladser pr. forestilling.

TRæT LEVER 
& TUnGT 
HJERTE 
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foto: lars h
orn, Baghuset pressefoto

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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TIRSDAG 
6. mARTS 2018
kl. 19.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

TEATRET ST.Tv.

medvirkende:
Kitt Maiken Mortensen, 
Marianne Søndergaard,
Betina Grove

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

- et musikdramatisk, humorfyldt portræt 
af et stadig mere splittet danmark foræl-
dremøde i 9.b. fies mor, har bagt kage og 
taget kaffe med. Jaspers mor drikker bare 
kaffen og spiser kagen. 

men dagens konflikt mellem Jasper og 
fie presser sig på, og snart flyver der 
verbale lussinger og absurde anklager 
gennem luften, og ingen husker de unge, 
det handler om.

Forestillingen varer 70 min. uden pause
Mød skuespillerne efter forestillingen
Suppe kan bestilles

foRæLDRE-
MØDET 

foto: per m
orten a

braham
sen

TIRSDAG 
13. mARTS 2018
kl. 19.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

DON GNu

medvirkende: 
Jannik Elkær, 
Kristoffer Louis Andrup pedersen

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

inspireret af det ikoniske stumfilmsunivers 
rejser don gnu her tilbage til 1920’erne for 
at udfordre fejlen og alle dens muligheder. 
i en intim og underholdende forestilling, 
hvor performance, dans, video, musik og 
publikumsinteraktion spiller sammen, 
bliver vi taget med ind i en verden af simple 

menneskelige konflikter, fejl og magtkampe 
på mikro-niveau, hvor det er svært ikke at 
genkende og le af klovnen i os selv.  

Forestillingen varer 60 min. uden pause
Suppe kan bestilles

A snowBALL’s cHAncE in HELL

foto: Christoffer Brekne

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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12
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
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TORSDAG 
15. mARTS 2017 
kl. 19.30

Odsherred Teater 
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
125,-
Ung u. 25 år: 70,-

ONSDAG 
4.APRIl 2018
kl. 19.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

PIA ROSENbAum

medvirkende: 
pia Rosenbaum

Pris:
Medlem: 165,-
Løssalg: 230,-

”hun lo. og så pudsede hun næse. hun 
var forkølet. kuglen ramte hende i pan-
den. den ramte hende midt i en tanke. 
hun var ni.” 

sådan begynder forestillingen - et por-
træt af en stærk og særpræget jødisk 
kvinde, der minder os om nogle af de 
begivenheder, der formede det forrige 
århundrede og får konsekvenser for det 
næste. 

en poetisk monolog om et begiven-
hedsrigt liv.

Forestillingen varer 90 min. uden pause
Tapas kan bestilles

foto: pia rosenbaum

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

odsherred teater præsenterer i løbet 
af året en række af danmarks sjoveste 
komikere til en aften med masser af 
grin og god stemning.

vært er komiker valdemar pustelnik 
der styrer showets gang og hygger 
om publikum.

tjek navne på teatrets hjemmeside, 
nyhedsbrev eller facebook

coMEDY 
niGHT

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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som taxachauffør har skuespilleren sevik perl 
lyttet, spurgt og reflekteret med alle dem, der 
var på vej, og som havde lyst til at dele netop 
deres historie med ham.

taxafortællinger er en forestilling om vir-
kelige menneskeskæbner og en poetisk og 

morsom erindring om de særlige historier, vi 
alle bærer med os.

Selve forestillingen varer 50 min. uden pause
Kl.18:30: Suppe
Kl.19:30: Forestillingen Taxafortællinger  

fo
to

: v
es

tv
ol

de
n

MEDLEMsAfTEn 
– suppe & forestilling 

TORSDAG 
12.APRIl 2018
kl. 18.30

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

TEATER vESTvOlDEN

medvirkende:
Sevik perl

MEdLEMSAFTEN 
– suppe og forestilling
Pris for medlemmer: 75,-

Til forestillingen sælges også 
almindelige billetter – dog uden 
suppe: Løssalg: 230,-

TORSDAG 
17. mAj 2018 
kl. 19.30

Odsherred Teater 
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Pris: 
125,-
Ung u. 25 år: 70,-

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

odsherred teater præsenterer i løbet af året 
en række af danmarks sjoveste komikere til en 
aften med masser af grin og god stemning.

vært er komiker valdemar pustelnik der styrer 
showets gang og hygger om publikum.

tjek navne på teatrets hjemmeside, nyheds-
brev eller facebook

coMEDY 
niGHT

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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SøNDAG 
1.OkTObER 2017
kl. 14.00

Teaterskolen
Annebergparken 22, 
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling 6-10 år
RANDERS EGNSTEATER

medvirkende:
Lisbeth Knopper, 
Morten Bo Koch

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

TIRSDAG 
17.OkTObER 2017
kl. 14.00

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling 3-8 år
cOmEDIEvOGNEN

medvirkende:
Ea Mannov og Sevik perl

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

dukketeaterforestilling baseret på Jens 
sigsgaards børnebogsklassiker fra 1942, 
genfortalt i et billedrigt og forunderligt sce-
neunivers. tænk, hvis man var helt alene i 
verden og kunne bestemme alting selv. det 
ville være fantastisk! eller ville det?

Forestillingen varer ca. 45 minutter

fortællingen om den lille modige mis, der 
gik ud i verden for at finde landet med de 
mange mus. for selv om man har blå øjne, 
kan man sagtens være lige så meget kat 
som alle dem med gule øjne.

Forestillingen varer ca. 45 minutter

pALLE ALEnE 
i VERDEn

foto: randers egnsteater
foto: randers Com

edievognen

fAMiLiEfoREsTiLLinGER
ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

EfTERåRsfERiE
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TORSDAG 
19.OkTObER 2017
kl. 14.00

Teaterskolen
Annebergparken 22, 
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling: 5 år og opefter
lOuISE SchOuw 

medvirkende: 
Allan helge Jensen, Jeff Schjerlund, 
Marianne Gonnov Bøgelund, Katja 
holm m.fl.

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

fo
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FREDAG 20. OG løRDAG 21. 
OkTObER 2017 kl. 14.00 
(ObS. SPIllER OGSå I FEbRuAR 
2018)

Odsherred Teater
Algade 36,
 4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling 7-10 år

medvirkende: 
henrik Ipsen

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

sixten kan mange ting. han kan spille på sit hoved, bygge 
et tårn af jordbær, gøre sig skeløjet og skrive alt muligt med 
remoulade.

men det synes hans far og hans storebror ikke er noget sær-
ligt. de synes kun at ting som biler og computere er vigtige.

”kom igen, kylling” handler om at være og føle sig som den 
lille. om at blive trynet, aldrig få ret og ind imellem føle sig 
helt alene i verden. men og også om at vende nederlag til sejr.

den svenske dramatiker thomas tidholm skrev i midten af 
90’rne denne eviggyldige, varme og humoristiske historie.

Varighed: 45 min.

historien om den helt almindelige dreng villads, 
som har en helt almindelig familie. villads vil i 
bund og grund gerne være rar, så alle folk kan lide 
ham. han kan ikke finde på at lave ballade men 
han er rigtig god til at få gode idéer. og så glem-
mer han ind imellem at tænke over, om de voksne 
mon nu også synes, at ideerne er så gode…

Forestillingen varer ca. 75 minutter

KoM iGEn, KYLLinG!

ViLLADs fRA 
VALBY

foto: louise schouw

fAMiLiEfoREsTiLLinGER EfTERåRsfERiE

EfTERåRsfERiE

ARRANGØR: OdShERREd TEATER

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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SøNDAG 
12.NOvEmbER 2017
kl. 15.00

Teaterskolen
Annebergparken 22, 
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling: 1 ½  år -
åbEN DANS

medvirkende: 
Antoinette helbing, Ole Birger 
hansen dansere og henna Kaikula, 
danser og akrobat

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

SøNDAG 
21.jANuAR 2018
kl. 14.00

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling: 4 – 9 år 
TEATRET ST. Tv.

medvirkende:
Marianne Søndergaard, 
Sune Skuldbøl Vraa

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

danseforestilling om behovet for støtte – 
både til de små og de ældre.

når vi træder ind i livet, har vi brug for al 
den støtte, vi kan få, ligesom i slutningen 
af livet når kroppens kræfter rinder ud.

og gennem livet har vi brug for hinanden 
for at holde balancen.

Selve forestillingen varer ca. 30 minut-
ter - derefter er der mulighed for at gå på 
opdagelse i scenografien.

en dreng og en pige fra to forskellige 
verdner. pigen går op i takt og tone, han er 
ligeglad - bare det swinger. hun spiller violin, 
han spiller på alt inden for rækkevidde.

drengen dukker op i hendes verden som en 
ny lyd, hun ikke forstår. men langsomt opstår 
et fælles sprog, og sammen skaber de musik, 
der til sidst får forvandlet rummet til en 
sprudlende koncertsal. 

Forestillingen varer ca. 45 minutter

TRE BEn

ØRERnE i 
MAsKinEn 

foto: Å
ben d

ans
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fAMiLiEfoREsTiLLinGER

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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2222

        

        

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 fi n 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.

TUsinD TAK til vores støtter og samarBejdspartnere 
odsherred kommune og kulturstyrelsen
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SøNDAG 
4. FEbRuAR 2018
kl. 14.00 

Odsherred Teater
Algade 36,  
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling: 1 ½  - 5 år 
TEATRET ST. Tv.

medvirkende:
Betina Grove

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

mANDAG 
12. FEbRuAR 2018
kl. 14.00 

Odsherred Teater
Algade 36, 
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling: 3  - 8 år 
TEAm TEATRET

medvirkende:
Signe Barfoed 
Anders cornelius Zoffmann

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

frit efter bogen af samme navn om 
larven, der åd og åd, lige ind til den 
blev til en sommerfugl. 

en dejlig, enkel historie med varme 
farver og poetisk dybde.
 
Forestillingen varer ca. 30 minutter

klassikeren, der kredser om de mange finurli-
ge spørgsmål, børn kan stille de voksne, men 
også om de mindst lige så finurlige spørgsmål, 
vi voksne kan stille til vores børn.

en forestilling om nysgerrighed, opdagertrang 
og om livets store spørgsmål i børnehøjde.

Forestillingen varer ca. 35 minutter

DEn sULTnE 
LARVE, 
ALDRiGMæT

spØRGE 
JØRGEn

foto: Bjarne stæ
hr og lisbeth Burian
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fAMiLiEfoREsTiLLinGERVinTERfERiE

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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mANDAG 
26. FEbRuAR 2018
kl. 19.00

Odsherred Teater
Algade 36,  
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling: 9 år -
uPPERcuT DANSETEATER

medvirkende: 
Luc Boris André, Lukas Larsen, 
Fatih Berber & Raphaël Ferdinand 
Eder-Kastling

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

FREDAG 16. - SøNDAG 18. 
FEbRuAR kl. 14.00 
(ObS. SPIllER OGSå I  OkTObER 
2017)

Odsherred Teater
Algade 36,
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling 7-10 år

medvirkende: 
henrik Ipsen

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

en aftenforestilling for de større børn med break-
dance og fysisk teater. med foden på speederen 
blæses nyt liv i h. C. andersens klassiske eventyr 
”den grimme ælling”, og tempoet er skruet op til 
max, så gamle hans Christian ikke bare vil vende 
sig i sin grav, men vil lave windmills og airflairs og 
snurre rundt på hovedet.

UGLY DoUGLAsfAMiLiEfoREsTiLLinGER

foto: u
ppercut d

anseteater
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sixten kan mange ting. han kan spille på sit hoved, bygge et tårn 
af jordbær, gøre sig skeløjet og skrive alt muligt med remoulade.

men det synes hans far og hans storebror ikke er noget sær-
ligt. de synes kun at ting som biler og computere er vigtige.

”kom igen, kylling” handler om at være og føle sig som den 
lille. om at blive trynet, aldrig få ret og ind imellem føle sig 
helt alene i verden. men og også om at vende nederlag til sejr.

den svenske dramatiker thomas tidholm skrev i midten af 
90’rne denne eviggyldige, varme og humoristiske historie.

Varighed: 45 min.

KoM iGEn, KYLLinG!

VinTERfERiE

Forestillingen varer ca. 40 minutter
Børnevenlig menu kan bestilles. Maden 
serveres fra kl.18

ARRANGØR: OdShERREd TEATER

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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SøNDAG 
11. mARTS 2018
kl. 14.00

Odsherred Teater
 Algade 36,  
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling: 1 ½ - 4 år
RIDDERSAlEN 

medvirkende:
Ragnhild Kaasgaard,  
Erik Olsen (dukkefører)

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

SøNDAG 
8. APRIl 2018
kl. 14.00

Odsherred Teater
Algade 36,  
4500 Nykøbing Sj.

Familieforestilling: 2 - 6 år
bATIDA

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

vognen er stor og rød og blank. og så 
kan den mere end de fleste barnevogne. 
musikken tryller billeder frem, og damen i 
den grønne kjole har tid til både historier 
og vedligehold med pudseklud og pum-
pe, før sovekaninen får hoppet liv i dyner-
ne, så barnet kan slippe kalechedrømme-
ne og få sin te med kamille og komme ud 
og trille. kom og tab sutten af bare grin!

Forestillingen varer ca. 40 minutter

en musikalsk historie om at overvin-
de venskabets vanskeligheder.

mabel og Betty er de allerbedste 
venner – det giver nu alligevel hus-
spektakler på alle etager. men musen 
er heldigvis hævet over det hele, 
og den finder til sidst på noget, så 
balladen får en lykkelig udgang.

Forestillingen varer ca. 40 minutter

BARnE-
VoGnEn

To i ET HUs 
– & En MUs

foto: Bjarne stæ
hr
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fAMiLiEfoREsTiLLinGER
ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd

ARRANGØR: TEATER OG MUSIK OdShERREd
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FREDAG 
13. OG løRDAG 14. APRIl 
kl. 14.00

Familieforestilling: 8 - 12 år

medvirkende:
henrik Ipsen, 
henrik Steen Larsen,
christiane Bjørg Nielsen

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

anker og Bøje er venner – bedste venner.
men nu har anker mødt en pige, der hedder malou.

anker og malou har kysset, men pludselig vil malou hellere kysse Bøje.

anker og Bøje deles om alting. men kan de deles om en pige som malou?

Varighed: 50 min.

KEnDER DU MALoU?
- om kærlighed, venskaB og ildere…

ARRANGØR: OdShERREd TEATER
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•	 medlemsaften: torsdag 12.april med suppe og 
forestilling – 75 kr. for det hele

•	 Generalforsamling, som altid afholdes i slutningen af 
august, og det er her, du har mulighed for at gøre din 
indflydelse gældende 

•	 Teaterture til københavn med bus

TEATERsALonER 
– mød skuespillerne 
efter forestillingen

efter de fleste af vores aftenforestillinger på odsherred 
teater er der mulighed for at møde en eller flere af 
skuespillerne i caféen.

dette er en unik mulighed for at høre om, hvordan en 
forestilling bliver til, hvad skuespillerne gør i deres arbejde 
med forestillingen og meget mere. 

Cafeen er åben, så snyd ikke dig selv for en hyggelig og 
spændende uddybelse af den spillede forestilling.

”Efter brylluppet” 
på Betty Nansen Teatret

lørdag d. 4. november 2017 kl. 16.00

musikalsk drama instrueret af peter langdal efter 
filmen af samme navn.

medvirkende: Cecilie stenspil, flemming enevold, 
erann dd og m.a.

samlet pris for teaterbillet og bus: 670 kr.

”barberen i Sevilla” 
af Rossini i Operaen i København

lørdag d. 17. marts 2018 kl. 20.00

d-billet:  760 kr. / e-billet: 645 kr./ f-billet: 550 kr.
enhedspris for billet og bustransport.

af økonomiske årsager gennemføres turene kun, hvis 
der er minimum 25 deltagere.

alle henvendelser ang. disse ture sker til annie hass, 
tlf.: 5926 4051 / mail: anniehass@mail.dk

Tilmeldingsfrist og betaling til begge ture senest tirsdag 
29.august 2017
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det er muligt at bestille mad til alle teaterforeningens aften-
forestillinger.

ObS! Al mad bestilles og betales på odsherred.billetten.dk 
senest 3 dage før en forestilling.

på Odsherred Teater er det muligt at bestille suppe á 75 kr. og ta-
pas á 100 kr. pr. person. der er højst plads til 50 spisende pr. gang.

på Statens Scenekunstskole leveres maden som sædvanlig af 
deres køkken, og det er her muligt at bestille suppe á 75 kr. og 
buffet en enkelt gang á 175 kr. pr. person.

Teatercaféen skal være en fryd for øjet og 
en oplevelse for maven. Økologi, lokale 
råvarer, dyrevelfærd og meget grønt står 
mit hjerte nært, 

maYBritt aggerholm

teatercaféens nye forpagter maybritt aggerholm vil være 
kendt af mange i odsherred. hun har bl.a. arbejdet på teater-
skolen i annebergparken og i vig Bio Café. hun har desuden 
en fortid som chef på en femstjernet luksusliner. fra august er 
vi heldige at maybritt overtager teatercaféen, og vi glæder os 
til at nyde hendes dejlige mad og se hvad hun finder på. det 
bliver helt sikkert hammer lækkert.

Når du køber billet til et arrangement på odsherred.
billetten.dk, kan du samtidig bestille mad, hvis det 
udbydes.

TEATERcAféEn spisninG

spiLLEsTEDER
teater og musik odsherred spiller de fleste forestillinger på 
odsherred teater, algade 36, 4500 nykøbing sj.

dog spilles nogle forestillinger på statens scenekunstskole, 
annebergparken 22, 4500 nykøbing sj. se under de enkelte 
forestillinger.

foto: m
ie n

eel



alternativt kan du kontakte teaterforeningen på 
tlf.: 4247 5141/ odsteater@gmail.com og bestille dine 
billetter. vi tager dog et gebyr på 50 kr. pr. ekspedition. 

Billetter til alle arrangementer kan 
køBes på odsherred.Billetten.dk  eller på 
odsherred teater, algade 36 nykøBing sj. 
hverdage mellem 11.00-15.00

TIl vOkSENFORESTIllINGER

voksen:    
odsherred teater: 165,- 
teater og musik odsherred: 230,-

unge under 25 år / skoler: 70,-

Grupper på minimum 10 personer: 
125,- pr. person 

- kan kun bestilles ved personlig 
henvendelse på odsherred teater 
eller ved at kontakte teater og musik 
odsherred.

TIl FAmIlIEFORESTIllINGER

voksen: 65,-
Barn: 45,-

for at opnå gode rabatter, skal du købe 1 medlemskab pr. person til 
teaterforeningen og billet til minimum 2 forskellige voksenforestillinger. 
du kan frit vælge mellem teaterforeningens og odsherred teaters 
forestillinger (gælder ikke koncerter og comedy):

mEDlEmSbIllET TIl vOkSENFORESTIllINGER: 165,-
mEDlEmSkAb: 65,-

når du har meldt dig ind i teaterforeningen, kan du købe 1 stk. gæste-
billet til én af teaterforeningens forestillinger til medlemspris 165,-

kontakt teater og musik odsherred for at købe gæstebillet på 
odsteater@gmail.com / tlf: 4247 5141. 

det er altså ikke muligt at købe gæstebillet på nettet.

LØssALGs-
BiLLETTER

MEDLEMsBiLLETTER

BiLLETinfo
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Billetter: oDsHERRED.BiLLETTEn.DK

odsherredteater.dk teaterogmusikodsherred.dk


