SCENEKUNSTENS
KOMMUNIKATION

Scenekunstens Kommunikation
holder JUL på NØRREBRO
Onsdag d. 16. december kl. 16-21

Kære alle i Scenekunstens Kommunikation
Sidste år holdt vi jul på Vesterbro – i år er turen kommet til Nørrebro.
Nørrebro er jo den mest etniske af vore bydele – og det synes vi, at vi skal
kigge lidt nærmere på. Vi har inviteret Khalil Yassin, som har mange års
erfaring med teater både i Danmark og den arabiske verden, til en snak om,
hvordan vi får skabt et bedre netværk, for at dele vores danske kulturoplevelser
med vore nye danskere. Vi skal tale om, hvordan vi kommunikerer med dem og om
hvor det er, vi går galt i byen, når vi forsøger at ”proppe budskabet ned i
halsen på dem”, eller måske går for lempeligt til værks, af angst for at ”støde
nogen”.
Hvordan lærer vi at tale et ”kunstsprog der er til at forstå” så vi kan få
interessen vagt for vores danske kulturmiljø – så det bliver bredere favnende.
Dette er det faglige indlæg før vi begiver os til Ahaa – Det Arabiske Madhus i
Blårgårdsgade og spiser en masse lækre arabiske specialiteter, inden vi skal se
julesatire-forestillingen ”Har Du Set Min Nissehue, Mor?” på GROB.

SCENEKUNSTENS
KOMMUNIKATION
PROGRAM FOR JUL PÅ NØRREBRO
kl. 16.00 lægger Nørrebros Teater foyer til vores samtale med Kahlil Yassin.
Kaffe, vand og en julesmåkage er inkluderet.
Kl. 17.30 Går vi til Det Arabiske Madhus, Ahaaa i Blågårdsgade 21 og spiser
arabiske lækkerier.
Kl. 19.30-19.40 går vi til Teater GROB og ser den super populære og 100%
udsolgte julesatireforestilling ”Har Du Set Min Nissehue, Mor?” Gæstespil af
PLATT-FORM.
MØDESTED OG -TID: Onsdag d. 16. december kl. 16.00 – på Nørrebros Teater,
Ravnsborggade 3.
PRIS: 245 kr. (inkluderer menu og teaterbillet). Hvis man kun kan nå den ene af
de to, er prisen hver for sig 85 kr. for middagen og 160 kr. for
teaterbilletten. Der er som sagt 100 % udsolgt. Så det er lidt af et insider
scoop at der er reserveret til os denne dag.
TILMELDING: Tilmelding er nødvendig, da vi skal reservere bord på restauranten
og bestille teaterbilletter. Meld dig til ved at sende en mail til marie@grob.dk
inden d. 12. december. HUSK at noter hvilke dele af programmet du deltager i
(eks. det hele, kun det faglige, kun spisning, kun teater) og overfør det rette
antal kroner til konto 4001-4445 522 546 (angiv navn på din indbetaling).

De bedste julehilsner
Bestyrelsen

