Mød mig på Cassiopeia
I den kendte og elskede komedie Mød mig på Cassiopeia vikles Olympens guder og
teatrets folk sig ind i hinanden og romantik, guddommelig magi og forviklinger opstår. Vi
møder komponisten John Berger, der savner inspiration til at færdiggøre sin operette og
søger hjælp hos musikkens muse Polyhymnia. Polyhymnia stiger ned fra Olympia for at
drysse inspiration over komponisten, men vil samtidig gerne mærke, hvad det vil sige at
være en begæret kvinde.
Sammen med Keren Hayesod Danmark (KHD) kan du opleve en uimodståelig klassiker, der
emmer af kærlighed, hit efter hit, som får eroterne til at flagre på scenen og udløse smil og
latter hos publikum.
Tid og sted

Reception inkl. foredrag

Onsdag d. 27.02.2019, kl. 19.30 i Folketeatret,
Nørregade 39, 1165 København K.

Vi inviterer gæster til aftenens forestilling til
reception og et kort foredrag om Mød
mig på Cassiopeia. Aftenens
foredragsholder er lidt af et scoop, nemlig
Kasper Wilton, Instruktøren bag aftenens
forestilling.

Pris og tilmelding
Enhedspris DKK 360,00 inklusiv reception, foredrag
og forestilling. Køb af billet(ter) skal ske ved
indbetaling til KHD’s konto i Danske Bank:
Reg. nr. 4180, Konto nr. 4440071139
Eller via Mobilepay 35696. Alle køb skal mærkes
”Møde” og med tydelig angivelse af navn og
adresse.
Billet(ter) vil efterfølgende blive sendt til den
oplyste adresse primo februar 2019 eller udleveres
personligt efter aftale ved receptionen d.
27.02.2019. Fordeling af pladser 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”.
Billet(ter) refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Vi mødes d. 27.02.2019, kl. 18.00 i Det
Jødiske Hus, Krystalgade 12, 1172
København K. Efter reception og
foredrag, går vi samlet til Folketeatret.
Af hensyn til sikkerheden er der krav om
tilmelding til reception. Tilmelding kan ske
pr. e-mail info@ddi-indsamling.dk eller
telefonisk på 3393 2466 frem til
d. 25.02.2019.

Deadline for køb af billet(ter) er 04.01.2019.
Kontakt Keren Hayesod Danmark på info@ddi-indsamling.dk eller telefonisk på 3393 2466 for yderligere informationer.

