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1. Det Norske Teatret, torsdag 21. oktober kl. 20.00: NEXT TO NORMAL, kr. 370.-
2. Oslo Nye Centralteatret, 17. november kl. 19.00: SPIN DOCTOR, kr. 250.-.

3. Det Norske Teatret, onsdag 1. desember kl. 17.00: DEN HEMMELEG HAGEN kr. 305.
4. Akershus kunstsenter, Storgata 4 i Lillestrøm, 22.09, 23.09 eller 24.09 kl….., omvisning med etterfølgende byvandring i

Lillestrøm. Tema: ”2000” Lillestrøm”, fokus på by og kunst i offentlig rom. Uttrykkene spenner fra maleri og foto til installasjoner,
skulptur og video.

5. Rådhuset i Oslo, onsdag 27. oktober frammøte kl. 10.45 ved inngangen fra sjøsiden. Tema: ”Monumentalkunsten i Oslo
Rådhus”, omvisning ved mag.art. Alf Hammervold (ca. 1 ½ time). Det er fast pris for omvisningen. Kostnaden vil bli fordelt på

antall deltakere og fastsettes derfor senere.
6. Det blir kinoforestillinger på Lillestrøm Kino i høst for PUSK og PUNR på følgende dager: Onsdag 29. september, onsdag 27.

oktober og onsdag 24. november. Forestillingene begynner kl.13.00 og koster kr.65.-. Prisen inkluderer kaffe og en
sjokoladebit. Venner er også velkomne. Hvilke filmer som blir satt opp, blir bestemt senere og blir lagt ut på våre nettsider i god

tid.

Frist for påmelding og betaling til: Next to Normal: 20.09.2010
Frist for påmelding og betaling til: Spin Doctor: 01.10.2010

Frist for påmelding og betaling til: Den hemmelege hagen. 20.10.2010

Påmelding på møtene eller til Regina Else Post. regina@bjertnett.no eller til Liv Steinsvoll tlf. 63 81 58 85.

Eller fyll ut påmeldingskjema som kan hentes her (pdf-fil). (/images/sul/kultur/paameldingskjema_2010-2.pdf)
Når det kommer opp, klikk printersymbolet. Utfylllt skjema leveres Regina Else Post.

Betaling ved nettbank eller ved giro til konto 1286 45 42733.

Påmelding til utstillingene på møtene eller til Nora Thieme, abernthi@online.no eller tlf. 63 81 22 53

Litt om teaterforestillingene:

NEXT TO NORMAL er en ny type Broadway popmusikal som rører en med sine historier klipt rett ut av et moderne familieliv. I
sentrum for handlingen står en tilsynelatende vanlig forstadshusmor (Heidi Gjermundsen) i en familie med generasjonsopprør

Musikken er drivende og fengende, replikkene kjappe og de mange flotte låtene driver både handling, følelser og konfrontasjoner.

Den hemmelege hagen. I en ny og fartsfylt versjon av Burnetts barnebok-klassiker er det kreative teamet bak Jungelboka tilbake.

Den hemmelege hagen er nå et mørkt og uforutsigelig speluniveres med suggererende og morsomme fantasier. I den digitale
hagen utfordrer Mary, Dickon og Colin uovervinnelige motstandere, avslører ”bossen” og sprenger grensene mellom spill og det

virkelige liv.

SPIN DOCTOR er en avslørende politisk satire. En ”Spin Doctor” er en taleskriver, også kalt kommunikasjonrådgiver i politiske
kretser. Deres fremste oppgave er å få politiske vedtak å fremstå i et mest mulig positivt lys. I England ble Labours landsmøte i

1994 så turbulent at en av Blairs nære rådgivere måtte gjemme seg i et skap. Dette er ideen som ligger til grunn for forestillingen
som er skrevet av Alistair Beaton. Knut Nærum har med den største selvfølgelighet lagt landsmøtet til et hotell i Tønsberg. Her

jobber statsministerens usynlige stab på spreng for å få ferdig den store talen landets mektigste mann skal holde. Årets viktigste;
den med alle de rette standpunktene som skal sørge for fortsatt flertallsstøtte blant velgerne.
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