
      

 
Alsønderup 10. december 2006 

 

KALENDER 
Begivenhed: Tid og sted: 

Julefrokost 20/12 Teatersalen kl. 20.00 

Familieforestilling 21/1-07 Teatersalen 

Forpremiere 24/1-07 Teatersalen kl. 19.30 

Premiere 27/1-07 Teatersalen kl. 19.00 

Forestilling 28/1-07 Teatersalen kl. 15.00 

Forestilling 31/1-07 Teatersalen kl. 19.30 

Forestilling 3/2-07 Teatersalen kl. 15.00 

Forestilling 4/2-07 Teatersalen kl. 15.00 

Forestilling 7/2-07 Teatersalen kl. 19.30 

Forestilling 10/2-07 Teatersalen kl. 15.00 

Forestilling 11/2-07 Teatersalen kl. 14.00 (OBS!) 

Afslutningsfest 10/3-07 Teatersalen 

Generalforsamling 26/4–07 Skolen kl. 19.30 

 
Kære teatermedlem, 
 
Arsenik og gamle kniplinger 
Prøverne er godt i gang på næste års forestilling ”Arsenik og gamle kniplinger”. Hovedrollerne som de to gamle 
tanter har Marianne Sonne og Kirsten Wilms. Det er Susanne Ibsen, der instruerer. Forsalget er i gang, så hvis du 
er interesseret i billetter på en bestemt dato, er det en god idé at reservere allerede nu. Bemærk at den sidste 
forestilling spilles kl. 14.00 og ikke kl. 15.00 som sædvanlig. 
 
Julefrokost 
20/12 holder Kulsvierscenen julefrokost. Det kan ikke understreges nok, at alle er meget velkomne. Det er altså 
ikke kun for aktørerne i ”Arsenik og gamle kniplinger”, men for alle medlemmer i alle afdelinger, så mød endelig 
op! Adgangsbilletten er et bidrag til det fælles bord + egne drikkevarer. Kulsvierscenen giver snapsen. Yderligere 
oplysninger/tilmelding hos Marianne Sonne på: 48286982. 
 
Premiere m. bal 
Bestyrelsen har besluttet, at der i år kun er bal efter en enkelt lørdag – premieren. Det skyldes, at der sjældent er 
fuldt hus lørdag aften – og at musikken er ret dyr. Det vil sige, at vi betaler en pæn slat penge for noget, som få 
mennesker får glæde af. Vi satser i stedet på at holde én rigtig god fest – frem for to halvgode. Vi håber, at det 
lykkes. Hvis I har planer om at komme til premierefesten, skal I allerede nu reservere billetter hos Peder på 24 43 
43 27 og fortælle Joan, om I vil sidde ved ”teaterbordet”. 
Musikken bliver i år leveret af LARK. 
 
Afslutningsfest 
D. 10. marts holder vi afslutningsfest. Præcis som julefrokosten er det en åben fest for alle medlemmer – selv om 
den markerer ”enden” på Arsenik og gamle kniplinger”. Indbydelse følger senere. 
 
Lidt nyt til garderoben? 
Det var tidligere kun folkene bag scenen, der kunne klæde sig i sort tøj med foreningens smukke logo på ryggen. 
Men alle har chancen. Kirsten Wilms har indhentet rigtigt gode tilbud på tøj i meget lækker kvalitet: 
Sweatshirt u/hætte og tryk på ryggen                          kr.  125,00 
Sweatshirt m/hætte og tryk på ryggen                         kr.  175,00 
Microfiber fleece med rygbroderi                                kr.  185,00 
Fleece med vindtæt og åndbart foer med rygbroderi   kr.  375,00 
Interesseret? Så send en mail til Kirsten på kirsten@revisorhus.dk eller ring til hende på 48 24 20 50 (Husk at 
angive størrelse og antal.)  
 



Revy 
Elsebeth Riemann er tilbage i instruktørstolen, som hun overlod til Kirsten Wilms i år for at holde en lille pause 
efter Klokkeren fra Notre Dame. Da vi af erfaring ved, at det tager lang tid at få de nødvendige tekster, vil vi 
gerne opfordre de sædvanlige revy-skribenter til at spidse blyanten allerede nu. Samtidig vil vi gerne opfordre alle, 
der har gode idéer til en tekst til at skrive den selv – eller levere idéen videre til en anden. Så sidder du med en 
grydeklar tekst eller en god idé kan du sende den til: kulsvierscenen@events.dk 
 
 
Glædelig jul og godt nytår! 
 
Venlig hilsen 
Henriette Hougaard 


