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Dokumentarfilmen
”Nureyev”
21.-23. januar viser Victoria Bio
dokumentarfilm om den russiske
balletdanser Nureyev, som vel var
verdens største mandlige danser.
Tirsdag 22. januar kl. 19 indledes
filmen af Charlotte, så vi foreslår
alle at komme i biografen den dag.
Hvis I tilmelder jer på Kirstens
mailadresse
sekretaer@balletforening.dk bestiller
vi billetter, så vi kan sidde sammen.
Tilmelding senest tirsdag 15. januar.

Svanesøen live fra Opera
National de Paris
Torsdag 21. februar kl. 19.30 viser
Victoria Bio Svanesøen transmitteret
live. Måske synes nogen af jer, at I
har set den tilstrækkeligt mange
gange, men pariseroperaens
balletkompagni regnes for at være et
af de fire bedste i verden, så alene
det gør den værd at se. Hvis I
tilmelder jer på Kirstens mailadresse
sekretaer@balletforening.dk bestiller
vi billetter. Tilmelding senest torsdag
14. februar og meget gerne inden.
Folk er begyndt at bestille billetter.

Åben prøve på Askepot
Lørdag 2. marts kl. 11.30-13.00 er der
åben prøve på ”Askepot” på Det Kgl.
Teater. Vi har ingen træning den dag, så
de, der har lyst, kan følges ad ind og se
prøven, som er gratis at overvære. Når vi
nærmer os dagen, aftaler vi nærmere om
fælles togtur osv.

Balletundervisning for
voksne på Det Kgl. Teater
Som det blev annonceret den dag, vi var
til Brunch & Ballet, tilbyder Det Kgl.
Teater balletundervisning for voksne
mandage kl. 18.30-19.45 i første halvdel
af året. Det kræver ingen forudsætninger
at deltage, og man kan deltage en enkelt
gang eller hver gang. Det har været en
succes, så der er udsolgt de første
måneder. Vi har derfor besluttet at
foreslå en fælles tur mandag 29. april.
Det er i øvrigt også Dansens Dag, så hvad
kunne være mere passende. Hvis man har
lyst til at deltage, skal man selv købe en
billet. Man går ind på Balletundervisning
for voksne/Det Kgl. Teater, her kan man
læse mere og købe billet. Den koster 100
kr. plus gebyr. Det er en god ide snarest
at købe billet – der bliver hurtigt udsolgt.
Når vi nærmer os dagen, aftaler vi
nærmere om fælles togtur osv.
UDSOLGT

På vegne af bestyrelsen, Gerd Trærup, formand@balletforening.dk

