
- En lun komedie om at blive ældre

Tid og sted
Onsdag d. 31.01.2018, kl. 19.30 i Folketeatret, 
Nørregade 39, 1165 København K.

Pris og tilmelding
Enhedspris er DKK 340,- inkl. reception, foredrag 
og forestilling
Køb af billet(ter) skal ske ved indbetaling til 
KHDs konto i Danske Bank, Reg. nr. 4180, konto 
nr. 4440071139 eller via MobilePay 35696 (nyt 
nummer). Alle køb skal mærkes ”Øjeblik” og 
med tydelig angivelse af navn og adresse. 

Billet(ter) vil efterfølgende blive sendt til den 
oplyste adresse primo januar 2018. Fordeling 
af billetter sker efter ”først til mølle” princippet, 
så vent ikke for længe med at købe billet(ter). 
Vi har lagt et symbolsk beløb oven i prisen, 
som går ubeskåret til projektet ”Amigour”.

Reception inkl. foredrag
Vi inviterer gæster til aftenens forestilling til 
reception og et kort foredrag om forestillingen 
”I sidste øjeblik”.  Aftenens foredragsholder er 
ingen ringere end dansk teaterverdens grand 
old man Preben Harris, Folketeatrets tidligere 
teaterdirektør. 

Vi mødes onsdag d. 31.01.2018, kl. 18.00 i Det 
Jødiske Hus, Krystalgade 12, 1172 København K. 
Efter reception og foredrag, går vi samlet hen 
til Folketeatret. Af hensyn til sikkerheden er 
der krav om tilmelding. Tilmelding kan ske pr. 
e-mail info@ddi-indsamling.dk eller telefonisk 
på 3393 2466 frem til d. 26.01.2018. 

For yderligere information kontakt KHD’s kontor på tel: 3393 2466 el. pr. email: info@ddi-indsamling.dk

Det gælder måske om at have det sjovt, så længe man kan. Og det forsøger 3 gamle 
veninder at holde sig for øje. Lisbeth Dahl er enken Marianne, som er det 
dominerende centrum i bridge-aftenerne med Ann Louise og Solveig (Sonja 
Oppenhagen og Elsebeth Steentoft), hvor den nyslåede enkemand Per 
(Joen Bille) bliver �erdemand til kortspillet og får Solveigs kinder til at gløde. 
Sammen med Keren Hayesod Danmark (KHD) – Den Danske Israelindsamling – kan 
du en hjertevarm oplevelse om livets uforudsigeligheder, når man har nået en alder, 
hvor man er ligeglad med, hvad andre tænker om én, og overraskende slutninger. 
Før det er for sent. I sidste øjeblik.


