
 

 

Billetbestilling 
I år er det fortsat muligt at bestille billetter på SNURRETOPPENS telefon i den al-
mindelige åbningstid på tlf. 56 50 33 56,  
men det er langt bedre og lettere at bestille/købe billetter via vores hjemmeside 
www.snurretoppen.net, hvor forestillingerne løbende vil blive lagt ind. 
Da vi også har fået nummereret pladserne er det muligt ved bestilling/køb at vælge 
den plads i salen, som man har lyst til. 
Ved at købe hjemmefra og selv printe billetten ud undgår man at stå i kø,  når man 
kommer til forestillingen. 
Kun billetter til fuld pris kan købes på nettet, men alle kan bestilles og derefter afreg-
nes ved kassen, når billetterne afhentes. 

 

 

 
 

OPERA, BALLET og SKUESPIL i  
 
 
 
Takket være tidligere sponsorater fra DIBA, nu SYDBANK, STEVNS TEATER-
FORENING, KULTURLOFTET, SNURRETOPPENS STØTTEFORENING og 
at Faxe Bogtryk/Grafisk donerer brochurerne er det fortsat muligt at tilbyde pub-
likum store kunstneriske oplevelser fra det store udland. 
 
I år tilbyder vi endvidere direkte transmissioner fra Det Kongelige Teater. 
Det betyder, at vi i år foruden operaforestillinger også har et skuespil og en ballet 
på programmet. 
Som tidligere år trækkes der ved hver forestilling lod om en CD med relevans til 
aftenens forestilling. 
 
På hjemmesiden www.snurretoppen.net under OPERA vil vi løbende igennem 
sæsonen lægge orientering om de kommende forestillinger. 
  

PRISER 
I år har vi indført enhedspriser : Alle forestillinger koster 200 kr incl. et glas vin i 
pausen og den førnævnte deltagelse i lodtrækningen. 
I den forbindelse har vi afskaffet den tidligere rabatordning. 
Ubenyttede rabatbilletter fra forrige sæson kan anvendes. 
VIP-kortejere får et nedslag på 50 kr. 
 

Venlig hilsen 
 

Operagruppen 

 

 

Opera   i  
Snurretoppen 

2014-15 

Se mere på 
www.snurretoppen.net 

Algade 32, 4660 Store Heddinge 



 

 

Tors. d. 25. sep. kl. 19.30 Opera 
Rossini:  Barberen  i Sevilla 

   LIVE fra 
   Opera National de Paris  
   Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen 

 
 
 
 
 
 
Søn. d. 5. okt. kl. 15.00  Opera 

Strauss:   Rosenkavaleren. 
   LIVE fra 
   Det Kongelige Teater 
   Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 

 
 
 
 
 
 
Man. d. 10. nov. kl. 19.30 Opera 

Donizetti:   Don Pasquale. 
   Optagelse fra 
   Zürich Opera 
    Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 

 
 
 
 
 
 
Man. d. 8. dec. kl. 20.00 Skuespil 

Shakespeare:  Romeo og Julie  
   LIVE fra  
   Det Kongelige Teater 
   Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 

 

Opera program  
efterår 2014  

 

Man. d. 19. jan. kl. 19.30 Opera 
Mozart:    Tryllefløjten 

   Optagelse fra 
   Festspillene i Bregenz. 
   Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen.  

 
 
 
 
 
 
Man. d. 5. feb. kl. 19.30 Opera 

Mozart:    Don Juan 
   LIVE fra  
   Opera National de Paris 
   Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 

 
 
 
 
 
 
Søn. d. 1. marts kl. 19.30 Opera 
 Verdi:   Trobaduren 
    Optagelse med Netrebko og Domingo fra  
    Statsopern I Berlin. 
    Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 
 
 
 
 
 
 
Ons. D. 15. apr. kl. 20.00 Ballet 
 Tchaikovsky:  Svanesøen 
    LIVE fra  
    Det Kongelige Teater 
    Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 
 
 

Opera program  
forår 2015 


