Nyhedsbrev december 2021
Efterårs sæsonen er ved at være slut. På søndag viser vi Folketeatrets Pippi forestilling, og så er der pause
indtil vi går i gang med ”Mænd i mindre doser” d.4. februar 2022.
Desværre blev vores jule forestilling fra Café Liva ”Rotter på loftet” aflyst på grund af sygdom (ikke Corona!)
og vi var mange, der var kede af at måtte undvære Jacob Morilds juleprædiken.
Bortset fra den ene aflysning har vi heldigvis kunnet afvikle alle efterårets forestillinger. Der har været lidt
færre tilskuere end tidligere, og det er en tendens mange steder. Corona spøger stadigvæk (og det ser ikke
ud til at den forsvinder lige med det samme), så vi har lige opdateret vores Coronaretningslinjer på
hjemmesiden: Bliv hjemme hvis du er syg. Skriver du til os inden forestillingen, bytter vi gerne billetten til
en anden forestilling.
Midt i november deltog tre af bestyrelsens medlemmer i Danmarks Teaterforenings årlige teaterseminar.
Det er her vi får smagsprøver på de forestillinger, der kommer på turné i den kommende sæson. Vi fik en
masse gode ideer med hjem, og nu er vi så i gang med at planlægge programmet for Gribskov Teater sæson
2022-2023. Det er et stor puslespil der skal gå op: vi skal helst have lige mange forestillinger i efteråret og i
foråret, forestillingerne skal ligge med passende mellemrum og passe med de enkelte teatres turnéplan og
endelig skal Kultursalen (eller et spillested et andet sted i kommunen) være ledig.
Og til sidst en reklame: Julen nærmer sig hastigt, og en nem måde at få overstået julegaveindkøbet på er at
give et gavekort til Gribskov Teater. Ring til billettelefonen21 19 98 99 tirsdag eller torsdag kl.17-19, eller
send en mail via vores hjemmeside www.gribskov-teater.dk så klarer vi resten.
Mange julehilsener og på gensyn i teatret i det nye år
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