
 

 

Billetbestilling 
Det er fortsat muligt at bestille billetter på SNURRETOPPENS telefon i den almin-
delige 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. 
Du kan ved bestilling/køb vælge den plads i salen, som du har lyst til, hvis du er hur-
tig, så den ikke er optaget. 
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 samarbejder vi igen med Det Kongelige Teater. 
Det betyder, at vi i år foruden operaforestillinger igen kan se frem til flere kunst-
arter. 
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 
Vi har igen i år enhedspriser : Alle forestillinger koster 200 kr. og der indgår igen 
1 glas vin i pausen, samt deltagelse i aftenen lodtrækning. 
 
Medlemmer af SNURRETOPPENS STØTTEFORENING og VIP-KORT ejere 
får en rabat på 50 kr. 
Billetter med rabat kan kun købes ved skranken i biografen. 
 

Venlig hilsen, 
 

Operagruppen i MØDESTEDET SNURRETOPPEN. 

 

 

Opera   i  
Snurretoppen 

2015-16 

Se mere på 
www.snurretoppen.net 

Algade 32, 4660 Store Heddinge 



 

 

Man. d. 14. sep. kl. 19.30 Opera 
Vincenzo Bellini:  Norma 

    
   Optagelse fra 
   Gran Teatre del Liceu februar 2015  
   Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen 

 
 
 
 
 
Ons. d. 21. okt. kl. 19.30 Opera 
Giacomo Puccini:   Tosca. 

  
 Optagelse fra 
 Liége 2014 
 Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 
 
 
 
 

 
Man. d. 23. nov. kl. 19.30 Opera 

    De tre stjerner fra München. 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

   Koncertoptagelse med bl.a. de tre stjerner 
   Anna Netrebko, Thomas Hampsong  
   og Jonas Kaufmann 
    Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 

Opera program  
efterår 2015  

 

Søn. d. 24. jan. kl. 14.00 Opera 
Richard Wagner:    Den flyvende hollænder 

    
   Optagelse fra 
   Zürich 2013. 
   Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen.  

 
 
 
 
 
Man. d. 15. feb. kl. 19.30 Opera 
Carl Maria von Weber:   Jægerbruden 

    
   Optagelse fra  
   Det kongelige Teater 
   Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 

 
 
 
 
 
Man. d. 21. marts kl. 19.30 Opera 
Giacomo Puccini:   Turandot 
     
    Optagelse fra  
    Festspillende I Bregenz 2015. 
    Pris 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen. 

Opera program  
forår 2016 

Der arbejdes endvidere på at bringe et antal forestillinger direkte fra Det kon-
gelige Teater. 
Desværre er disse forestillinger ikke fastlagt og publiceret endnu. 
Når oplysningerne foreligger, vil der blive udarbejdet et tillæg til programmet 
ligesom forestillingerne vil kunne findes på Snurretoppens hjemmeside. 

 
Operagruppen 


