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NY STÆRK SÆSON PÅ DANMARKS STØRSTE
MORSKABSTEATER
VELKOMMEN til Nørrebro Teaters sæson fuld af morskab med mening. Her kan I møde nogle af Danmarks
allerbedste skuespillere, instruktører, musikere og scenografer i de banebrydende fortællinger JEG ER SGU
MIN EGEN og TIL VERDENS ENDE. På Nørrebro Teater stræber vi efter at give alle en unik oplevelse, og
derfor tilbyder vi at skræddersy et arrangement specielt til jer. Læs om vores forestillinger, gruppetilbud og
samarbejde med restaurantkæden Madklubben på de følgende sider og få direkte adgang til
uforglemmelige teateroplevelser.
RESERVATION AF BILLETTER
For reservation af billetter angives den ønskede dato samt det antal billetter, I ønsker at reservere. Fristen
for angivelse af endeligt billetantal er 4 uger inden forestillingen.
KONTAKT
For yderligere ønsker, spørgsmål samt bestilling af billetter kontakt venligst gruppesalgsansvarlig Mads
Andersen: grupper@nbt.dk / 52 14 14 34
LÆS MERE PÅ www.nbt.dk

JEG ER SGU MIN EGEN

EN MUSIKFORESTILLING OM AT SÆTTE SIN HAT SOM MAN VIL

Et eksklusivt hold af skuespillere og musikere rykker ind på Nørrebro Teater
Og sender Bent Fabricius-Bjerres og Klaus Rifbjergs uforglemmelige hits ind i en ny tid.
Med Mathilde Passer i hovedrollen som den fandenivoldske Annie byder JEG ER SGU MIN EGEN på en
sprudlende folkekomedie om at ville leve sit liv uden færdig opskrift og fastlagte mål. Et musikalsk
drømmespil om at kæmpe med en virkelighed, der er bedre til at stramme grebet end til at sætte humøret
frit. Glæd dig til nye fortolkninger af store hits som Jeg sætter min hat som jeg vil, Duerne flyver og Stilleleg
for voksne.
MEDVIRKENDE Mathilde Passer, Marie Askehave, Anne Sofie Espersen, Tom Jensen, Morten Hemmingsen,
Nicolai Jandorf og fire musikere. MANUSKRIPT Jeanette Munzert frit efter Klaus Rifbjergs filmmanuskript.
MUSIK Bent Fabricius-Bjerre. MUSIKALSK ARRANGØR Søren Graversen.
SPILLEPERIODE 28. feb. – 13. apr. 2019. Tirs–fre kl. 20.00, lør. kl. 15.00 og 20.00
Læs mere her
SÆRTILBUD Hvis I er en gruppe på mere end 25 personer, vil vi gerne tilbyde jer lidt ekstra:
BILLETPRISER MED 15 % RABAT
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 340 kr. på hverdage / 375 kr. i weekenden (normalpris 405 kr. / 445 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 315 kr. på hverdage / 350 kr. i weekenden (normalpris: 375 kr. / 415 kr.)
BILLETPRISER MED 1 GLAS CAVA i pausen & 1 PROGRAM pr. billet. ALT MED 15 % RABAT
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 435 kr. på hverdage / 470 kr. i weekenden (normalpris 515 kr. / 555 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 410 kr. på hverdage / 445 kr. i weekenden (normalpris 485 kr. / 525 kr.)
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Vær opmærksom på at der kan tilfalde ekstra gebyrer.

TIL VERDENS ENDE

EN FAMILIEFORESTILLING OM AT REJSE UD OG FINDE HJEM

Tag med Mille på en fantasifuld og musikalsk rejse, der sætter kurs mod verdens ende.
En sjov og poetisk forestilling om ægte venskab.
Nørrebro Teater byder alle i alderen 5-99 år indenfor til en familieforestilling om at rejse ud og finde hjem.
Hvor langt er der til verdens ende? Ligger den lige rundt om hjørnet eller meget langt væk? Og skal man
rejse helt dertil for at kunne finde hjem igen? Mille har bestemt sig for at få svar på, hvor verdens ende
ligger. Hendes bedste ven er nemlig forsvundet, og måske er han taget til verdens ende? Derfor pakker
hun kufferterne og rejser helt op i den syvende himmel og helt derud, hvor peberet gror og kragerne
vender. Hun kommer vidt omkring, og på sin vej møder hun bl.a. Viceværten, Peberbossen, Rummanden
og Lars Tyndskid. Men finder Mille sin bedste ven? Og finder hun sig selv?
MEDVIRKENDE Mille Gori, Emil Blak Olsen, DJ Turkman Souljah, m.fl. TEKST Jens Korse. INSTRUKTION
Niels Erling. SCENOGRAFKONSULENT Torden & Lynild. MUSIK DJ Turkman Souljah.
SPILLEPERIODE 27. apr. 2019 – 05. maj. 2019. Fre kl. 17.00, lør–søn kl. 11.00 og 14.00
Læs mere her
SÆRTILBUD Hvis I er en gruppe på mere end 25 personer, vil vi gerne tilbyde jer lidt ekstra:
BILLETPRISER MED 15 % RABAT
VOKSNE FRA 25-99 ÅR:
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 255 kr. på alle spilledage (normalpris 305 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 215 kr. på alle spilledage (normalpris 255 kr.)
BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR:
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk. 170 kr. på alle spilledage (normalpris 205 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 130 kr. på alle spilledage (normalpris 155 kr.)
Vær opmærksom på, at normalprisen for børn og unge under 25 år i salskategori B (rk. 20-24) er 75 kr. pr. billet.
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Vær opmærksom på at der kan tilfalde ekstra gebyrer.

Madklubben & Nørrebro Teater
Er I en klub, virksomhed, forening eller blot en gruppe mennesker, der gerne vil have en kulinarisk
madoplevelse efterfulgt af morskab med mening, så har Madklubben og Nørrebro Teater
skræddersyet den perfekte aften til jer. Vi har indgået et samarbejdet, der byder på unikke
oplevelser til favorable priser. Her har I mulighed for at spise på Madklubbens restauranter FOOD
CLUB eller FRANKIES PIZZA og bagefter se forestillingen JEG ER SGU MIN EGEN.
I skal som minimum være 10 pers. og priserne varierer alt efter, hvor mange I er. Tilbuddet kan
købes til tirsdage, onsdage og torsdage.
Kl. 17:30

Dørene åbner til Madklubbens restauranter.

Kl. 18:00

FOOD CLUB
Bord klar til jer på Madklubbens
restaurant FOOD CLUB, Sortedam
Dossering 7C i baghuset, 2200
København N.
FOOD CLUB er et tag-selv-bord
fyldt med god mad inklusiv
drikkevarer (vin, øl, saft, sodavand,
kaffe og te).
Læs mere her.

Kl. 19:30

Afgang senest kl. 19:30 mod Nørrebro Teater. 250 meter på
gåben eller medbragt cykel. Dørene til teatret åbner kl. 19:00.
Mulighed for afslapning i teatrets foyer samt køb af program,
drikkevarer og snacks i baren - må medbringes i salen.

Kl. 20:00

Forestillingen starter.

kl. 21:00

Et glas Cava står klar til jer i pausen på 1. sal i damesiden i
lounge-området ved siden af teatrets kontor. Skilt med jeres firmagruppe- eller foreningsnavn står derved. Pausen varer ca. 20 min.

K. 22:30

Forestillingen forventes at slutte kl. 22:30. Baren holder åbent
efter forestillingen er slut.

FRANKIES PIZZA
Bord klar til jer på Madklubbens
restaurant Frankies Pizza, Sortedam
Dossering 5, 2200 København N.
Sammensæt en Nørrebro Teater
menu bestående af antipasti og et
udvalg af lækre napolitanske
pizzaer. Teatermenuen er inklusiv ét
glas øl eller vin. Læs mere her.

Normalpris: 710 kr. pr. pers.
Gruppepris 10 - 24 pers. 585 kr. pr. pers. Spar 125 kr.
Gruppepris 25 - 100 pers. 565 kr. pr. pers. Spar 145 kr.
Grupper er på minimum 10 pers. & maks. 100 pers.
Billetterne placeres i salskategori A (række 12-19).

For reservation eller spørgsmål kontakt Mads Andersen på: grupper@nbt.dk / 52 14 14 34

