BRUG FOR ET GRATIS
KULTURBOOST?
Så er Teater Nordkraft det helt rette sted!
Vi tilbyder nu en helt unik mulighed, når vi
frigiver et begrænset antal gratis billetter til
alle efterskoler i Region Nordjylland og
ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune
i sæson 2022/2023.
Vi åbner for booking af gratis billetter
onsdag d. 12. oktober kl. 12.00

På Teater Nordkraft er vi stolte af at kunne tilbyde
forestillinger, der favner bredt og som kan mærkes.
Her får både unge og voksne en god teateroplevelse!
Vores forestillinger kan både bruges i undervisningen
og som gode fælles oplevelser for lærere og
elever/studerende.
Vi er overbeviste om teatrets enorme potentiale, og
det er vores store ønske at give jer mulighed for at
opleve, hvor meget teater kan tilføre jer og jeres
elevers/studerendes hverdag.
Tilbuddet gælder på udvalgte dage til vores store
egenproduktioner: Kongernes Fald, Lazarus og
Parents Playlist.
Det er teaterforestillinger, som er skabt og udviklet
her i Aalborg af vores egne ensembleskuespillere,
teaterteknikere og lyd- og lysdesignere.

Det betyder, at det teater I ser er lavet af lokale råvarer
– og derfor kan vi I forbindelse med forestillingerne
tilbyde rundvisninger på teateret, virksomhedsbesøg
og talks med vores skuespillere, teknikere, lyd- og
lysdesignere og marketingsfolk.
Virksomhedsbesøg, rundvisninger og fag-talks skal
bookes på forhånd og er ligeledes et gratis tilbud. Hvis
I ønsker det, kan I også tilkøbe workshops hos vores
teaterpædagog Tine Pejstrup.

På www.teaternordkraft.dk/kulturboost/
kan I finde mere information om tilbuddet
samt vejledning til, hvordan I booker jeres billetter

Retningslinjer og vilkår for tilbuddet KULTURBOOST
Der er et begrænset antal gratisbilletter til rådighed til hver forestilling, og de bliver fordelt efter først til mølle-princippet, når tilmeldingen åbner d. 12. oktober kl. 12.00
på https://teaternordkraft.dk/kulturboost/
Der opkræves ikke penge for bestilte billetter i forbindelse med initiativet KULTURBOOST. Ved udeblivelse uden forudgående afbud opkræves der dog et gebyr på
50 kroner per ubrugt billet. Afbud skal ske 24 timer før forestillingens start. Henvendelse ved afbud skal ske til billet@teaternordkraft.dk.
Ved bestilling af billetter til KULTURBOOST tilmeldes I automatisk en mindre og meget kortfattet spørgeskemaundersøgelse omkring jeres oplevelse i teatret.
Undersøgelsen vil hjælpe os til at kunne tilbyde gode teateroplevelser i fremtiden. Vi håber desuden, at de lærere og ansatte, som tager imod tilbuddet, tilmelder sig
vores nyhedsbrev til uddannelsesinstitutioner, hvor det er muligt at læse meget mere om vores fantastiske tilbud og teateroplevelser for unge.

KONGERNES FALD
26. NOVEMBER - 6. JANUAR 2023
Brutal og poetisk tour de force gennem magtens
landskaber.
Vi følger kronen og magten i en bingeværdig rejse
igennem otte meget forskellige fortællinger om
ikoniske magtskikkelser og deres fald.
Omdrejningspunktet for dem alle er det lille menneske
imod det kæmpestore – magten knuser dem som er
under dem, men nogle gange også dem der står i
midten.

LAZARUS
4. MARTS - 5. APRIL 2023
Bent Hallers ungdomsroman genopstår på scenen.
I ‘Lazarus’ kommer vi helt ind
i teenagelivets dybeste fortvivlelse
og vildeste drømme.
Derind hvor køn, identitet og kærlighed vælges og
fravælges, opbygges og nedbrydes – i forsøget på at
komme tættere på et jeg, som hele tiden trues af
total opløsning.

PARENTS PLAYLIST
26. MAJ - 21. JUNI 2023
En hjertevarm teaterkoncert om alt det grusomme og
alt det vidunderlige ved at være forældre.
Minna Johannesson iscenesætter alle forældres
ultimative soundtrack, med alt lige fra gamle gode
60ér hits til pinlig pop og børneviser i de mest
overraskende udgaver.

På www.teaternordkraft.dk/kulturboost/ kan I finde mere information om tilbuddet
KULTURBOOST samt vejledning til, hvordan I booker jeres billetter.

