Det gælder om at have det sjovt, så længe man kan. Eller som Piet Hein opfordrede: ”Husk at elske,
mens du tør det. Husk at leve, mens du gør det”. Det forsøger tre gamle veninder at holde sig for
øje, i sidste øjeblik.
Lisbet Dahl er enken Marianne, som er det dominerende centrum i bridge-aftenerne med veninderne Solveig og Ann Louise. Som fjerdemand til kortspillet kommer den nyslåede enkemand Per og
får Solveigs kinder til at gløde. En yngre mand – udsendt af kommunen – fordrejer hovedet på både
Solveig og Per, og har man nået en alder, hvor man er ligeglad med, hvad andre tænker om en, er der
lagt op til overraskende slutninger. Før det er for sent. I sidste øjeblik.
MEDVIRKENDE: Elsebeth Steentoft, Lisbeth Dahl, Sonja Oppenhagen, Jeanette
Binderup-Schultz, Joen Bille, Søren Bang Jensen
OVERSÆTTELSE: Sebastian Dorset
INSTRUKTION: Christoffer Berdal
SCENOGRAFI: Marianne Nielsson

I sidste øjeblik Spiller på Store Scene
31.12.2017 – 18.2 2018
Tirsdag til fredag kl. 19.30
Lørdag kl. 16.30, Søndag kl. 15.00
Preben Harris´ sidste øjeblik

Hvordan holder man sig i gang? Hvordan forhindrer man, at man går i stå? Skal man stoppe – bare fordi
man bliver ældre? Og hvor gammel er man i øvrigt, når man er gammel?!
Få svarene fra den folkekære virtuos; Folketeatrets tidligere direktør, den nu 82 år ”unge” Preben Harris.
Spis en udsøgt to-retters menu i den smukke og charmerende Mindestue på Maven i Nikolaj Kirke og se
dette rørende og humoristiske stykke I sidste øjeblik med bl.a. Lisbet Dahl, Sonja Oppenhagen og
Elsebeth Steentoft.
Grupper er på min. 20, max 54 pers. og gruppepakken kan købes til tirsdage, onsdage og torsdage i
spilleperioden.

Program
Kl. 16:45
Kl. 17:00
Kl. 17:45
Kl. 18:45
Kl. 19:30

Dørene åbner til Maven, Nikolaj Plads 10, 1067 København K
Optakt ved Preben Harris i Mindestuen
Hovedret: Mavens Husmandskost med en genstand (vin, øl eller vand)
Dessert med kaffe og the
Man går fra Maven til Folketeatret
I sidste øjeblik på Store Scene i priskategori O eller A
Et glas cremant i pausen

Normal pris:
Gruppe 20 – 49 pers.
Gruppe 50 – 54 pers.
Ung under 25 år.

925 kr.
685 kr. Spar 26 %
675 kr. Spar 27 %
640 kr. Spar 31 %

Almindelig gruppepris til I sidste øjeblik:

335 kr.
320 kr.
275 kr.

For reservationer kontakt Gruppe- og eventafdelingen Kamilla og Jeppe på event@folketeatret.dk
På alle bestillinger kommer et fakturagebyr på 45 kr. og et forsendelsesgebyr på 35 kr.

