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NEMMERE 
ADGANG TIL 
BILLETTER 
Nu er der kommet en løsning , så 
du som interessemedlem kan 
bestille billetter . Alt hvad du nu 
skal gøre er at gå ind på teatrets 
hjemmeside og trykke på 
"billetter" under den forestilling , 
du ønsker billetter til . Så vælger 
du den dato , du gerne vil se 
forestillingen . Herefter har du 
mulighed for vælge 
"medlemsbillet", som du bestiller 
på samme måde som almindelige 
billetter . Husk at en 
interessemedlemsbillet altid er 
personlig . Du kan altså ikke 
bestille medlemsbilletter på vegne 
af andre . 

DOKU-DRAMA 
LIGE PÅ 
TRAPPERNE
Den selvbiografiske beretning om 
fire unge mænds forhold til det 
buldrende præstationssamfund er 
nu i slutspurten . Forestillingen "Bare 
mig selv" er et indblik i livet som 
ung mand i dagens Danmark . En 
tilværelse der fuld af tvivl , 
forventninger til sig selv og svære 
valg , som skal træffes .    
"Bare mig selv" har premierer fredag 
d . 9/3 og spiller frem til fredag d . 
23/3 .  Vi håber selvfølgelig , at mange 
af jer vil lægge vejen forbi Tårnby 
Teater i perioden .    

HUSK AT DU SOM INTERESSE- 
MEDLEM HAR GRATIS ADGANG TIL 
FORESTILLINGEN !
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MASSER AF 
TEATER I 
FORÅRET
Vi går et aldeles produktivt 
forår i møde på Tårnby Teater . 
Ikke alene spiller vores tre 

børne- og ungdomshold 

forestillinger , men vi har sågar 
også premiere på to andre 

forestillinger . I April spiller vi 
Line Knutzons 

sorthumoristiske sprogperle 

"Splinten i hjertet". En 

fortælling om de to sociale 

tabere Tynde og Hynde og 

deres kamp for at få livet til at 
hænge sammen . Og til maj 
tager forestillingen 

"HEARTBREAKS FOR 

DUMMIES" os igennem en 

kollage af følelsesmæssige 

udbrud , hjertesorg og pinlige 

historier .  
Vi kan næsten ikke vente !
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