Bliv bruger

Log ind

Restaurant og café Takeaway Natteliv Shopping Musik Film Scene Udstilling For børn Byliv Byens Bedste
All categories

All districts

Gem

All times

Søg her
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Synes godt om

Scene | 29/03/11

Ghettosang
Af Jakob Steen Olsen,
Berlingske

Tidspunkt

Bliv bruger

Lørdag 2. apr.
2011, kl 19:00

Tilmeld dig her

Mandag 4. apr.
2011, kl 19:00
Se alle datoer
Københavns
Hovedbanegård
Bernstorffsgade 16
1577 København V

Vis på kort
Åbningstider
Altid

7. Den Kvindelige
apr Saga

Senest oprettet
indhold
Mest aktive brugere
Parsifal. Foto: PR

Så er de på spil igen, synonymet Fix & Foxy, alias instruktøren Tue
Biering og dramaturgen Jeppe Kristensen, som tidligere både har
fremvist vaskeægte prostituerede i en container i på Halmtorvet og
flytninge i en kopi af kulissen fra den evige sitcom »Venner«.
Denne gang er det operaen, der skal bringe ud til folket i den ugudelige
forstad, »hvor finkulturen ellers aldrig kommer«.

Mest anmeldte

7. INGER
apr

Mest populære
begivenheder

7. Billeder af lyd /
apr Ord der spiller

Bedst anmeldte lister
7. Finissage Tekst /
apr Papir / Tryk

Der er, med andre ord, tale om et såkaldt »operakorstog«: Wagners
svanesang »Parsifal« fra 1882 er værket, der må holde for, men i
virkeligheden handler det vist mest om en udstilling af den kultureliten og
borgerskab og af kulturkløfterne.
Eller som det hedder i pressemeddelelsen: »Du skal ikke være bange, du
har Wagner og den gode smag på din side. Ridderen af den gode smag!«
Afgangen er fra Københavns Hovedbanegård, og endestationen er et
boligkompleks på Vestegnen, »et sår i siden på vores verden,« hvor den ene
ghetto kan møde den anden.
Der er plads til ca. 35 tilskuere af gangen. Vaskeægte operasangere er sat
på opgaven: Daniel Norback, Per Jellum, Carl Christian Rasmussen, Laila
Rong Hanna og Joakim Knop. Man får I øvrigt ikke lov til at tage med på
rejsen, hvis ikke man har sit fineste tøj på, gerne kjole og hvidt. Hvornår har
man sidst set nogen i den mundering i operaen, har man lyst til at tilføje?

7. KB18
apr

7. apr

8. apr

9. apr

Scene Mogens Lykketoft fortæller
Scene Ghettosang
Scene Wallmans og det store hul
Scene Mens vi venter
Scene Far Skal Dø
Se flere

10. apr

Hvad: Teateroplevelsen 'Parsifal'
Hvor: Mød op på Københavns Hovedbanegården. Det hvide perronhus,
spor 11/12.
Hvornår: 2. – 16. april. Man. – lør. kl. 19. Alle dage, undtagen søndage.
Hvordan: teaterbilletter.dk
NB: Billetter skal købes på nettet, printes på forhånd og medbringes.

Du skal være logget ind for at tilmelde dig denne begivenhed

annonce
Tag på Louisiana i aften
Åbent tirs-fre til kl. 22 med foredrag, debat, musik, omvisninger mm.
www.louisiana.dk

Billigt Mobilt Bredbånd
Få 1mbit/384 kb til 99 kr. pr. mdr. fra TELMORE – se her!
Telmore.dk/mobil-bredbaand-familie

AOK Tjenester
Festtjenesten
Skal du holde fest? Udfyld formularen og lad tilbuddene
strømme til dig!

Skriv en anmeldelse
E-mail *

Cateringtjenesten
Modtag et væld af cateringinspiration, der matcher dine
præferencer.

Bordbestillingstjenesten
Adgangskode *
Log ind

Bestil bord direkte gennem AOK.dk.

Hotel- og konferencetjenesten
Her kan du søge efter overnatningsmulighed i København.

Antal stjerner
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar. Log ind eller Register

Se alle tjenester

Overskrift
Kommentar

Her er det nye Panum

Gem

All categories

All districts

Gem

Populære guider
Shopping

Film

Dyr restaurant får
bundkarakter:
Elefantens sidste suk

Find de bedste
lagersalg

Sexploitation for nørder

Geist
Becks Bistro
Madklubben vil servere
kolonihavemad i Tivoli

Dyreetisk Råd:
Forbyd ikke dyresex
Penkowa: Jeg er
offer for et komplo...
Skrækslagen mand
flygtede til tog-t...
Danskerne sparer sig
til svamp
SF: Cykelsuperstier
skal afhjælpe m...

Søg her

Skriv til os

Restaurant og café

De 5 kaffebarer

All times

Månestråle slutter af
med stort lagersalg
Jette Riis på Østergade
lukker
Fem fine københavnerklassikere

Hængt ud på
amerikansk site
Det var rendyrket
politivold
Bager i problemer
efter nazikager
Første sex-film i 3D

Nyhedsbreve
Tjenester
Annoncer på AOK
Kontakt AOK
Om AOK

Din e-mail-adresse *

Sandheden om mænd
hænger i træerne

vælg…

De mest sete film lige
nu

Besked

Regler for brugerindlæg

Elefantmanden live

Ophavsret
Privacy policy

Cinemateket

De fem shoppesteder
på Strandvejen

Bjerrehuus brød
sammen efter luder...

Om AOK

Sitemap
Artikelarkiv

Tilføj

Nu stiger renten
Her er verdens
rigeste golfspillere
ECB-chef: Ingen
planer om fremtidig...
20 sigtede i
bedragerisag
Dyr olie betyder
dyrere flybillette...

Den moderne Don
Juan - en såret zap...

For høj til at flyve

Håndbold-konflikten
er løst

5 stjerner til 2's pris
Christian Bitz: Fjern
fedtforvirrin...
Weekendmad: Tarte
Tatin
Hun har kun én ting i
hovedet ...

Det koster
forårsbilletten
En kvadratisk
succes-historie
Nye bagageregler
kan ende i kaos

Et knust hjerte gør
fysisk ondt
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LIVE: 750.000 kr. for
VM-billet
Skov og Melgaard i
åbent opgør
Ny hårdknude i
håndboldkonflikt
Schmeichel til
Rooney: Skift klub!

