SÆSON 2019/20

GRUPPERABAT PÅ NØRREBRO TEATER

På Nørrebro Teater kan I få skræddersyet en hel aften med f.eks. rundvisning, middag og teater. Så snart
I er 25 personer eller derover, kan I opnå 15 % rabat pr. billet og derudover er der også andre fordele og
rabatter at hente. Vi tilbyder noget for enhver smag, så tag kollegaerne, foreningen, fødselsdagen,
konferencen, strikke- eller løbeklubben med i teatret og få meget mere morskab med mening for pengene.
Læs om vores nye forestillinger, gruppetilbud og samarbejde med restaurantkæden Madklubben på de
følgende sider og få direkte adgang til uforglemmelige fælles oplevelser med nogle af Danmarks bedste
scenekunstnere i centrum.
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 fire uger inden den valgte forestillingsdato.
KONTAKT
For yderligere spørgsmål samt bestilling af billetter kontakt venligst gruppesalgsansvarlig Mads Andersen:
grupper@nbt.dk / 52 14 14 34
LÆS MERE PÅ www.nbt.dk
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Kom i solid julestemning med Charles Dickens’ elskede klassiker.
En magisk og eventyrlig julefortælling med Mette Horn i hovedrollen som Scrooge.
ET JULEEVENTYR er en af Charles Dickens’ mest elskede klassikere. Nu i en ny fortryllende version med
Mette Horn i den altoverskyggende hovedrolle som Scrooge. En magisk, morsom og rørende historie om
fællesskab og kærlighed, og om at det aldrig er for sent at blive et godt menneske.
For hele familien fra 7 år.
MEDVIRKENDE Mette Horn, Asta Kamma August, Jesper Groth, Andreas Jebro, Lila Nobel
MANUSKRIPT Patrick Barlow baseret på Charles Dickens’ roman A Christmas Carol
INSTRUKTION Viktor Tjerneld SCENOGRAFI Franciska Zahle
LÆS MERE PÅ www.nbt.dk
SPILLEPERIODE 29. nov. 2019 – 5. jan. 2020. Tir-fre kl. 18.00, lør-søn kl. 15.00.
SÆRTILBUD for grupper på min. 25 personer:
BILLETTER MED 15 % RABAT - VOKSNE
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 315 kr. på alle spilledage (normalpris 375 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 255 kr. på alle spilledage (normalpris 305 kr.)
BILLETTER MED 15 % RABAT - BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk. 230 kr. på alle spilledage (normalpris 275 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 170 kr. på alle spilledage (normalpris 205 kr.)
Udvalgte forestillinger tekstes på dansk for personer med nedsat hørelse i samarbejde med Oticon, Oticon Fonden, Otto
Bruuns Fond og Spar Nord Fonden. Læs mere på www.nbt.dk
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12 fantastiske skuespillere tager livtag med Tjekhovs tragikomiske mesterværk
om et ængsteligt samfund på kanten af udsalg.
”Det er ikke et drama, men en komedie. Nogle steder endda en farce”, skrev Anton Tjekhov om sit sidste
stykke KIRSEBÆRHAVEN. En sørgmunter fortælling om et samfund i overgang og om, hvad der sker, når
noget kendt bliver opløst og konturerne af en ny verden begynder at dukke op.
MEDVIRKENDE Mikael Birkkjær, Michelle Bjørn-Andersen, Sarah Boberg, Christiane Gjellerup Koch,
Tina Gylling Mortensen, Asbjørn Krogh Nissen, Ole Lemmeke, Henrik Lykkegaard, Josephine Park, Marie
Tourell Søderberg, Youssef Wayne Hvidtfeldt, Jacob Weble
MANUSKRIPT baseret på Anton Tjekhovs KIRSEBÆRHAVEN.
INSTRUKTION Madeleine Røn Juul SCENOGRAFI Sven Dahlberg
LÆS MERE PÅ www.nbt.dk
SPILLEPERIODE 21. feb. – 8. apr. 2020. Tir-fre kl. 20.00, lør-søn kl. 15.00.
SÆRTILBUD for grupper på min. 25 personer.
BILLETTER MED 15 % RABAT
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 365 kr. på hverdage / 395 kr. i weekenden (normalpris 430 kr. / 470 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 315 kr. på hverdage / 350 kr. i weekenden (normalpris: 375 kr. / 415 kr.)
BILLETTER INKL. 1 GLAS BOBLER pr. billet i pausen. ALT MED 15 % RABAT
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 415 kr. på hverdage / 445 kr. i weekenden (normalpris 490 kr. / 530 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 365 kr. på hverdage / 400 kr. i weekenden (normalpris 435 kr. / 475 kr.)
Udvalgte forestillinger tekstes på dansk for personer med nedsat hørelse i samarbejde med Oticon, Oticon Fonden,
Otto Bruuns Fond og Spar Nord Fonden. Læs mere på www.nbt.dk
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Tag med børnefavoritten Mille Gori på en fantasifuld og musikalsk rejse med kurs mod verdens ende.
En fortælling i børnehøjde om ægte venskab og evnen til at sige undskyld.
TIL VERDENS ENDE er en humoristisk og poetisk familieforestilling om ægte venskab og evnen til at sige
undskyld. En fortælling i børnehøjde for hele familien fra 5 år.
MEDVIRKENDE Mille Gori, Youssef Wayne Hvidtfeldt, DJ Turkman Souljah
MANUSKRIPT Jens Korse INSTRUKTION Niels Erling
MUSIK DJ Turkman Souljah SCENOGRAFKONSULENT Torden & Lynild
LÆS MERE PÅ www.nbt.dk
SPILLEPERIODE 25. apr. – 10. maj 2020. Tor-fre kl. 18.00, lør-søn kl. 11.00 og kl. 14.00
SÆRTILBUD for grupper på min. 25 personer.
BILLETTER MED 15 % RABAT - VOKSNE
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.)
BILLETTER MED 15 % RABAT - 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.)
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NØRREBRO TEATER OG MADKLUBBEN
Er I en gruppe på min. 10 personer, der gerne vil have en kulinarisk oplevelse efterfulgt af en tur i teatret,
så har Nørrebro Teater og Madklubben skræddersyet den perfekte aften til jer. Spis på Madklubbens
restauranter Food Club eller Frankies Pizza og se efterfølgende forestillingen MYSTERIET. Tilbuddet gælder
tirsdage, onsdage og torsdage i spilleperioderne. Se priserne nedenfor.
Kl. 17.30

Dørene åbner til Madklubbens restauranter.

Bordet står klar til jer på restaurant
Frankies Pizza, Sortedam Dossering 5,
2200 København N.
Sammensæt en Nørrebro Teater-menu
bestående af antipasti og et udvalg af
lækre napolitanske pizzaer.
Teater-menuen er inkl. ét glas øl eller
vin. Læs mere her

Kl. 18.00

Bordet står klar til jer på restaurant
Food Club, Sortedam Dossering 7C i
baghuset, 2200 København N.
Food Club er et tag-selv-bord fyldt
med god mad inkl. drikkevarer (vin, øl,
saft, sodavand, kaffe og te).
Læs mere her

Kl. 19.30

Afgang senest kl. 19.30 mod Nørrebro Teater. Kun 250 meter til teatret.
Dørene til teatret åbner kl. 19.00.
Mulighed for at nyde stemningen i teatrets foyer, hvor baren er åben
med drikkevarer og snacks, som må medbringes i salen.

Kl. 20.00

Forestillingen starter. Baren er åben i pausen.

K. 22.30

Forestillingen forventes at slutte kl. 22.30. Baren er også åben efter
forestillingen.

JO FLERE I ER – JO MERE SPARER I
FOOD CLUB OG TEATER
1.

10 – 24 personer:
Pris pr. stk.: 615 kr. i kategori O (rk. 1-11) / 560 kr. i kategori A (rk. 12-19). Spar 90 kr. / 40 kr.
2. 25 – 100 personer:
Pris pr. stk.: 590 kr. kategori O (rk. 1-11) / 540 kr. i kategori A (rk. 12-19). Spar 115 kr. / 60 kr.
FRANKIES PIZZA OG TEATER
1.

10 – 24 personer:
Pris pr. stk.: 590 kr. i kategori O (rk. 1-11) / 535 kr. i kategori A (rk. 12-19). Spar 40 kr. / 40 kr.
2. 25 – 100 personer:
Pris pr. stk.: 565 kr. i kategori O (rk. 1-11) / 515 kr. i kategori A (rk. 12-19). Spar 65 kr. / 60 kr.
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RUNDVISNING

NØRREBRO TEATER

KOM MED BAG KULISSERNE
Mærk historiens vingesus og teatrets magi når turen går rundt på hele Nørrebro Teater. Kom med bag
kulisserne og oplev alt fra malersalen over værkstedet til skræddersalen og kostumelageret. Kom med ind
i prøvesalen, teknikrummet og skuespillernes garderober – og prøv selv, hvordan det er at stå på scenen.
Det mere end 130 år gamle teater har gennemgået mange forandringer og gemmer på interessante spor
og sjove historier fra fortiden.
Da der altid er liv i huset, og der derfor kan være prøver i prøvesalen eller travlt på værkstedet, kan vi ikke
garantere, at rundvisningen går forbi alle rum i huset. Men vi vil gøre alt for at give jer en spændende
rundvisning i et teater fuld af morskab med mening.
Grupper på min. 10 personer kan bestille en rundvisning på Nørrebro Teater.
Rundvisningen koster 50 kr. pr. person og bestilles hos gruppesalgsansvarlig Mads Andersen
på grupper@nbt.dk / 52 14 14 34.
OBS! Der er mange trapper på rundvisningen, og derfor egner den sig desværre ikke til gangbesværede.
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