PREMIEREN PÅ STALINS DØD UDSÆTTES
NYT STORSTILET SAMARBEJDE OFFENTLIGGØRES

Nørrebro Teater udsætter premieren på STALINS DØD til marts 2023.
Samtidig offentliggøres en storstilet coproduktion med Søren Pilmark i hovedrollen.
Premieren på Stalins død udsættes
Corona-restriktionerne har siden december spændt ben for teatrets verdenspremiere på STALINS DØD, der
var planlagt til at have premiere 11. feb. Efter flere uger med prøver på Zoom har Nørrebro Teater derfor
valgt at udskyde premieren på STALINS DØD til foråret 2023, hvor samtlige skuespillere kan være med
igen.
”Vi har gjort alt, hvad vi kunne og foretaget alverdens krumspring for at få forestillingen færdig under de

nuværende omstændigheder. Men nu går den ikke længere!” siger teaterdirektør Mette Wolf. ” Det er en
forbistret tung beslutning, fordi vi ved, vi kommer til at skuffe de mange, der allerede havde købt billet, og
fordi vi havde glædet os som vanvittige til at spille forestillingen. Samtidig er det også meget enkelt, for det
handler om at tage både vores helbred og vores kunst alvorligt. Det kommer der i den sidste en de også
den bedste forestilling ud af. Nu ser vi fremad, og det er derfor også med et stort smil, at jeg kan
offentliggøre vores næste premiere og vores samarbejde med Odense Teater.”

Ny forestilling offentliggøres
Nørrebro Teater løfter allerede nu sløret for en ny forestilling med en sjælden gæst på teaterscenerne i
hovedrollen. Søren Pilmark står i front i Henrik Ibsens klassiske drama EN FOLKEFJENDE, der handler om
noget så nutidigt som demokratiets skyggeside, mediernes magt og idealernes sammenstød med
virkeligheden. Forestillingen skabes i et tæt samarbejde mellem Nørrebro Teater og Odense Teater og har
premiere i København 18. sept. 2021 og i Odense i november 2021.

Publikum, der har købt billet til STALINS DØD, vil få direkte besked om mulig ombytning til marts 2023 eller
ombytning til EN FOLKEFJENDE i efteråret 2021. Det er også muligt at få et tilgodebevis eller få refunderet
billetterne.
Det er muligt at købe billetter til begge forestillinger på www.nbt.dk
Billetter til EN FOLKEFJENDE på Odense Teater kan købes fra 3. maj 2021.
For yderligere information, interviewaftaler mv. kontakt kommunikationsansvarlig Julie Vejlø på tlf. 52 14
14 33 eller e-mail julie@nbt.dk

