SÆSON 2020/2021

TILBUD TIL GRUPPER
PÅ NØRREBRO TEATER
Tag kollegaerne, foreningen, fødselsdagen, konferencen, strikkeeller løbeklubben med på Nørrebro Teater og oplev underholdende
og samtidsrelevante fortællinger fulde af morskab, mening og kant.
Vores mission er at byde på begavet humor for alle til alle tider, når
vi præsenterer tre fantastiske forestillinger med nogle af Danmarks
absolut bedste skuespillere. Er I en gruppe på 25 personer eller
derover, kan I opnå 15% rabat på billetterne, og derudover er der
også andre fordele og rabatter at hente.
Læs om vores nye forestillinger, rundvisning og grupperabat på de
følgende sider og få direkte adgang til uforglemmelige fælles
oplevelser.
RESERVATION AF BILLETTER
For reservation af billetter og spørgsmål kontakt gruppesalgsansvarlig Mads Andersen på grupper@nbt.dk eller 52 14 14 34.
Alt I skal gøre er at angive den ønskede dato, hvor I gerne vil i
teatret, så reserverer vi det ønskede antal billetter til jer. Billetterne
kan reserveres frem til en måned før forestillingsdatoen, hvor vi skal
bede om et endeligt antal deltagere.
LÆS MERE PÅ www.nbt.dk eller klik her for at læse om, hvordan vi
agerer i forhold til Covid-19.

God fornøjelse!

FÅ EN OVERRASKENDE TEATEROPLEVELSE DER MED
GRIBENDE HUMOR HUSKER OS PÅ DET VIDUNDERLIGE
VED LIVET.
En ung dreng begynder at lave en liste til sin mor. Listen over alle
gode ting. Han efterlader sedlen på hendes hovedpude, efter hun
endnu en gang har været indlagt med depression. Som voksen
fortæller han os, hvordan listen har fået sit eget omfattende liv.
ALLE GODE TING er en humoristisk forestilling om noget så
umorsomt som depression og selvmord. Oplev skuespiller Frank
Thiel, når han bogstaveligt talt sammen med publikum gør hver aften
til en enestående oplevelse.
På udvalgte dage udvides forestillingen med en 2. del under navnet
EN EKSTRA GOD TING. Læs mere på nbt.dk.
MEDVIRKENDE Frank Thiel
MANUSKRIPT Duncan Macmillan
INSTRUKTION Tom Jensen
LYDDESIGN Daniel Fogh
SPILLEPERIODE
24. sep. – 24 okt. 2020
Tir - tor kl. 19.00
Fre kl. 20.00
Lør kl. 15.00

SÆRTILBUD FOR GRUPPER
BILLETTER MED 15% RABAT*
Pris pr. stk.: 195 kr. på alle spilledage (normalpris 235 kr.)
BILLETTER + EN EKSTRA GOD TING MED 15% RABAT*
Pris pr. stk.: 240 kr. på alle spilledage (normalpris 285 kr.)
BILLETTER INKL. 1 GLAS BOBLER pr. billet i pausen. ALT MED 15% RABAT*
1. Pris pr. stk.: 250 kr. på alle spilledage (normalpris 295 kr.)
2. Billetter + En Ekstra God Ting
Pris pr. stk.: 290 kr. på alle spilledage (normalpris 345 kr.)
*Tilbuddet gælder grupper på minimum 25 personer.

CHARLES DICKENS’ ELSKEDE KLASSIKER I NYE KLÆDER.
Vi gentager succesen og bidrager til juletraditionerne, når vi
genopsætter Charles Dickens’ elskede klassiker. Nu i en ny
fortryllende, poetisk, lidt uhyggelig og fremfor alt hylende morsom
version med Mette Horn i hovedrollen som Scrooge. En magisk og
rørende historie om fællesskab og kærlighed, og om at det aldrig er
for sent at blive et godt menneske.
En klassisk julefortælling i nye klæder for hele familien, med og uden
børn. Fra 7 år.
MEDVIRKENDE Mette Horn, Andreas Jebro, Sophie Marie
Jeppesen, Lila Nobel, Peter Zandersen MANUSKRIPT Patrick
Barlow baseret på Charles Dickens’ roman Et juleeventyr
INSTRUKTION Viktor Tjerneld / instruktion af genopsætning
Franciska Zahle SCENOGRAFI OG KOSTUMER Franciska Zahle

SPILLEPERIODE
19. nov. – 20 dec. 2020
Fre kl. 18.00
Lør - søn kl. 12.00 & 16.00

SÆRTILBUD FOR GRUPPER
BILLETTER MED 15 % RABAT – VOKSNE*
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 310 kr. på alle spilledage (normalpris 365 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 250 kr. på alle spilledage (normalpris 295 kr.)
BILLETTER MED 15 % RABAT - BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR*
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk. 225 kr. på alle spilledage (normalpris 265 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 165 kr. på alle spilledage (normalpris 195 kr.)
*Tilbuddet gælder grupper på minimum 25 personer.
Forestillingen tekstes på dansk hver lørdag
kl. 12.00 for personer med nedsat hørelse.
Tekstningen sker i samarbejde med Oticon,
Otto Bruuns Fond, Spar Nord Fonden og
William Demant Fonden. Læs mere på
nbt.dk/tilgængelighed

EN KULSORT OG KOMISK SATIRE OM, HVAD DER SKER,
NÅR MAGTLIDERLIGHED SPILLER FANDANGO MED MEDMENNESKELIGHEDEN.
Josef Stalin dør, og den attraktive post som Sovjetunionens landsfader
er ledig. Men hvem skal have magten? Svaret findes i kommunistpartiets øverste top, hvor alle dog har mere travlt med sig selv end
med landets ve og vel. Et hæsblæsende magtspil med de mest
udspekulerede bagholdsangreb begynder. Reglerne er enkle: Der er
ingen! Forestillingen er baseret på Thierry Robin og Fabien Nury
tegneserie ”La Mort de Staline” og Armando Iannuccis prisbelønnede
film ”The Death of Stalin”.
MEDVIRKENDE Lise Baastrup, Mathias Flint, Ena Spottag Fog,
Thomas W. Gabrielsson, Andreas Jebro, Amalie Lindegård,
Anders Mossling, Thomas Mørk, Lila Nobel. INSTRUKTION
Nicolei Faber SCENOGRAFI OG KOSTUMER Franciska Zahle
SPILLEPERIODE
11. feb. – 27 mar. 2021
Ons - tor kl. 19.00
Fre kl. 20.00
Lør kl. 15.00

SÆRTILBUD FOR GRUPPER
BILLETTER MED 15 % RABAT*
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 310 kr. på hverdage / 340 kr. i weekenden
(normalpris 365 kr. / 405 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 280 kr. på hverdage / 315 kr. i weekenden
(normalpris: 335 kr. / 375 kr.)
BILLETTER INKL. 1 GLAS BOBLER pr. billet i pausen. ALT MED 15 % RABAT*
1. O-pladser, rk. 1-11
Pris pr. stk.: 360 kr. på hverdage / 395 kr. i weekenden
(normalpris 425 kr. / 465 kr.)
2. A-pladser, rk. 12-19
Pris pr. stk.: 335 kr. på hverdage / 365 kr. i weekenden
(normalpris 395 kr. / 435 kr.)
*Tilbuddet gælder grupper på minimum 25 personer.
På torsdage tilbyder vi gratis
introduktioner til STALINS DØD. Her
kan I blive klogere på forestillingen
og møde nogle af de medvirkende
eller andre fra Nørrebro Teater.
Introduktionerne starter kl. 17.45 og
varer ca. en halv time.

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.

