OPERA, BALLET og SKUESPIL i

Vi kan igen tilbyde en række forestillinger indenfor musik og teater.

Også i år tilbyder vi forestillinger fra Det Kongelige Teater.
Det betyder, at vi i år foruden operaforestillinger også har et skuespil og en ballet
på programmet.
I denne sæson har vi fået kontakt til FOLKETS HUS OCH PARKER i Stockholm, som tilbyder 3 flotte forestillinger – 1 opera. 1 operette og 1 koncert.
Som tidligere år trækkes der ved hver forestilling lod om en CD med relevans til
dagens forestilling.
På hjemmesiden www.snurretoppen.net under OPERA vil vi løbende igennem
sæsonen lægge orientering om de kommende forestillinger.
PRISER

Alle forestillinger koster 200 kr. inkl. et glas vin i pausen.
Medlemmer af SNURRETOPPENS STØTTEFORENING og VIP-KORT ejere
får en rabat på 50 kr. Billetter med rabat kan kun købes ved skranken i biografen.

Opera i
Snurretoppen
2016-17

EKSTRA.
Som noget nyt kan man i denne sæson til alle aftenforestillinger bestille en teaterplatte/teateranretning. Der er 2 størrelser til 65 og 85. kr
Anretningerne kan indeholde fx laks, skinke, æg/rejer og mørbradbøf+ brød og
smør.
Anretningerne skal bestilles ugedagen før hos ANETTES MAD på telefon
21910568
Venlig hilsen,
Operagruppen i MØDESTEDET SNURRETOPPEN.

Billetbestilling

I år er det fortsat muligt at bestille billetter på SNURRETOPPENS telefon i
den almindelige 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.
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 afregnes ved kassen, når billetterne afhentes.
Bemærk: Vipkort og andre af biografens rabatordninger kan ikke anvendes.

Algade 32, 4660 Store Heddinge

Se mere på
www.snurretoppen.net

Opera program
efterår 2016
Tirs. d. 11. okt. kl. 19.30
Bizet:

Opera

Carmen

Opera program
forår 2017
Tirs. d. 17. jan. kl. 19.30

Adolph Adam:

Ballet

Giselle

Ny opsætning foretaget af balletmester Nikolaj
Hübbe og Silja Schandorff
Direkte transmission fra Det kgl Teater.

Lør. d. 19. nov. kl.18.00

”En aften med Puccini”
En lækkerbisken for operaelskere.
Den berømte tenor JONAS KAUFMAN synger
en række af Puccinis kendte arier.

Optagelse fra Sverige fra Rättvik i Dalarne.
Scenen ligger i bunden af et gammelt kalkbrud.
En forestilling , der på grund af forholdene, er
anderledes end vi normalt ser det.

Tirs. d. 15. nov. kl. 20.00

Koncert

Lør. d. 11. feb.. kl. 15.00

Franz Lehár:

Operette

Den glade enke
Direkte transmission fra ”Kungliga Operan” i
Stockholm

Julekoncertt

Direkte transmission af årets julekoncert med
violinisten ANDRÉ RIEU. Et farverigt arrangement
med indslag af mange slags indenfor genren:
Julekoncert.

Man. d. 21. marts kl. 19.30

Giacomo Puccini:

Opera

La Boheme
Sæsonen sluttes af med en opera fra Det kgl. Teater.

Tirs. d. 13. dec. kl. 20.00

Teaterkoncert

HØJSKOLESANGBOGEN.

Højskolesangene er nøglen til den danske folkesjæl.

Kom og vær med når Skuespilhusets nye,
velsyngende ensemble indtager Store Scene.
Direkte transmission fra Det kgl. Teater.

Billetprisen er 200 kr. inkl. 1 glas vin i pausen, samt med deltagelse i aftenens lodtrækning.

