
Forpremiere på Nørrebro Teater til under halv pris

Fredag den 9. september kl 20

EN KAMPKLAR SAMTIDSKOMEDIE

KÆRLIGHED, KRIG OG KÆLEDYR ER NØGLEORD I DEN EKSPLOSIVE 
VERDENSPREMIERE PÅ KASPAR COLLING NIELSENS BESTSELLER. EN 
RABLENDE HUMORISTISK 

MENING MED MORSKABEN.

Året er 2018. Danmark er i borgerkrig. Folket har fået nok af finanskrise og brudte 
valgløfter, og ved frontlinjen på Dronning Louises Bro er Henry og hans livs kærlighed 
Leonora klar til kamp. 450 år efter møder vi Henry igen. Han og hunden Geoff lever et 

evigt ubekymret liv godt hjulpet på vej af et avanceret stamcelleprogram. Men trods 
uendelig rigdom og luksus slipper Henry ikke for at gøre op med fortiden.

DEN DANSKE BORGERKRIG 2018
kan ske, når demokratiet smuldrer, og mennesket mister troen på kærligheden og 

Prisen er 175

Tilmelding sker på link: 
Begrænset plads, så vi sælger efter ” først til mølle”

Medlemstilbud 
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EN KAMPKLAR SAMTIDSKOMEDIE 

KÆRLIGHED, KRIG OG KÆLEDYR ER NØGLEORD I DEN EKSPLOSIVE 
VERDENSPREMIERE PÅ KASPAR COLLING NIELSENS BESTSELLER. EN 
RABLENDE HUMORISTISK FREMTIDSFABEL – TEATER, HVOR DER ER 

MENING MED MORSKABEN. 

Året er 2018. Danmark er i borgerkrig. Folket har fået nok af finanskrise og brudte 
valgløfter, og ved frontlinjen på Dronning Louises Bro er Henry og hans livs kærlighed 

år efter møder vi Henry igen. Han og hunden Geoff lever et 
evigt ubekymret liv godt hjulpet på vej af et avanceret stamcelleprogram. Men trods 

uendelig rigdom og luksus slipper Henry ikke for at gøre op med fortiden.

DEN DANSKE BORGERKRIG 2018-24 er en fabulerende samtidskomedie om, hvad der 
kan ske, når demokratiet smuldrer, og mennesket mister troen på kærligheden og 

fællesskabet. 

Prisen er 175 kr pr billet for rigtig gode pladser

Tilmelding sker på link: https://medlemstilbud.nemtilmeld.dk/
Begrænset plads, så vi sælger efter ” først til mølle” 

Sidste frist er 1. august 
 

 

Med venlig hilsen 

Kurt Sølund 
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