PRESSEMEDDELELSE

Rønne, den 5. maj 2021

Nyt sæsonprogram markerer genåbning
Når der den 6. maj åbnes op for bl.a. spillesteder, biografer og teatre igen, markerer
Bornholms Teater dagen med at præsentere det nye Sæsonprogram med hele 12
forestillinger i teatersæson 2021-2022. Og samtidigt udbyder teatret deres Sæsonkort, der
betyder, at voksne kan få adgang til samtlige 12 forestillinger for bare 450 kr., mens unge
under 25 år og studerende får hele herligheden for kun 300 kr. Udnyttet optimalt giver det en
stykpris på henholdsvis 40 kr. og 27 kr. per forestilling! (En af forestillingerne er gratis for
alle).
Den første og største forestilling i programmet er ’FISK’, der har premiere den 21. august, og
derefter følger en perlerække af forestillinger fra september 2021 til og med maj 2022, hvor
’Oberstinden’, instrueret af Pia Rosenbaum, lukker og slukker sæsonen.
Programmet favner bredt i både indhold og genrer. Egenproduktionen ’E-Rasmus’ er en frisk
nytolkning af Ludvig Holbergs kendte komedie, men nu omsat til et computer- og gamingunivers, og den er især målrettet de unge og deres forældre. Forestillingen ’Svaneke’ er en
multimedie-performance, skabt af den amerikanske teatermand Kevin Doyle på gæstevisit,
mens publikum får en chance for at spille aktivt med i ’Pelle Erobreren, kap. 1’, der har skiftet
fattige svenske indvandrere ud med frihedssøgende flygtninge fra Mellemøsten og Afrika for blot at plukke lidt i det fyldige program, der også rummer en del eksterne produktioner.
Teaterchef Jens Svane Boutrup siger: ”Denne sæsons program er proppet til bristepunktet
med fantastiske forestillinger, og man kan sige, at det nærmest er en symbolsk manifestation
af vores lyst og trang til igen at kunne invitere publikum tilbage i vores skønne teaterhus og
mærke deres reaktioner på dét, der foregår på scenen. Helt live og uden filter. Vi ved godt, at
vi forkæler publikum ved at udbyde så mange forestillinger for et ret beskedent beløb, men
da publikum er teatrets livsnerve, har vi valgt at være ekstra generøse, nu da vi har været
adskilt så længe!”
Det trykte Sæsonprogram er undervejs, men alle forestillingerne ligger klar til bestilling på
Bornholms Teaters hjemmeside, hvor man også kan finde informationer om Sæsonkortet og
hvordan man kan få del i rabatten. Forestillingerne kan dog også købes enkeltvis, og her er
prisen typisk 125 kr. for en voksen og 75 kr. for unge under 25 år og studerende.
Få flere oplysninger hos Teaterchef Jens Svane Boutrup på 2880 1810 eller PR medarbejder
Kim Caspersen på 2046 4608.
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Foto fra forestillingen ’FISK’, der åbner programmet den 21. august. Credit: Martin Thaulow.

