
Sarah
En stjerne tager afsked med publikum
Ghita Nørby markerer sit 60 års jubilæum med Sarah, der samtidig bliver hendes afskedsforestilling. 
Sarah er forestillingen om den legendariske franske skuespillerinde Sarah Bernards stormfulde live. I 
sommeren 1922 dikterer hun sine memoirer til sin loyale kammertjener og sekretær, George Pitou 
(Preben Kristensen). Gennem dialog og samt samspil med Pitou, genoplever Sarah sine største teater-
triumfer og intense møder blandt mænd som Oscar Wilde og Bernhard Shaw. Sammen med Keren 
Hayesod Danmark (KDH) kan du tage afsked med en af Danmarks helt store divaer.

Vi inviterer gæsterne til aftenens forestilling til reception og et kort foredrag om forestillingen Sarah. 
Foredragsholderen er lidt af scoop, nemlig instruktøren bag aftenens forestilling, Kasper Wilton. Vi 
mødes til et glas vin/juice og snack, onsdag d. 26 april 2017, kl. 18.00 i Det Jødiske Hus, Krystalgade 
12, 1172 København K. Herefter går vi samlet hen til Folketeateret. Af hensyn til sikkerhed er der 
krav om tilmelding til sammenkomsten pr. e-mail info@ddi-indsamling.dk eller telefonisk på 3393 
2466 senest d. 10 april 2017.

Tid og sted
Onsdag d. 26. april 2017, kl. 19.30 i Folketeatret, 
Nørregade 39, 1165 København K.

Pris og tilmelding 
Enhedspris er DKK 350,- inkl. reception, 
foredrag og forestilling.

Køb af billet(ter) skal ved indbetaling til KHDs 
konto i Danske Bank, Reg. nr. 4180, konto nr. 
4440071139 eller via Mobilepay 52619040. All køb 
skal mærkes Sarah og med tydelig angivelse af navn 
og adresse. Billetter vil efterfølgende blive sendt til 
den oplyste adresse.

Reception inkl. Foredrag

For yderligere information kontakt KHDs kontor på Tel: 3393 2466 el. pr. e-mail: info@ddi-indsamling.dk

Keren Hayesod Danmark – Den Danske Israelindsamling

Krystalgade 12, 2 – 1172 København K – 3393 2466 
www.ddi-indsamling.dk – www.facebook.dk/israelindsamling - info@ddi-indsamling.dk

Da der er tale om et begrænset antal billetter, vil 
fordeling af billetter ske efter ”først til mølle” 
princippet. Forsendelse af billetter vil ske primo 
april 2017. Vi har lagt et symbolsk beløb oven i 
prisen, som går ubeskåret til projektet ”Amigour”.




