
Kjære venner av Nøtterøy Kulturhus og elskere av store 
opplevelser!

Samme dag som vi med stor glede gir deg vårt sesongprogram 
i postkassen din, innføres det igjen nasjonale restriksjoner 
knyttet til arrangementer. For oss er det jo selvfølgelig trist, 
men vi håper vi kan gjennomføre alle de spennende forestil- 
lingene vi har programmert for vinteren/våren 2022. Om det 
blir med 50, 100, 200 eller 425 i salen, det vet vi ikke… Men 
opplevelsene håper jeg vil bli like sterke!

Vi gir oss ikke, og forsøker igjen med den ultimate godteposen  
«Sjefens Fristelse», der pakkeprisen er under halvparten av  
ordinær pris! Jeg bruser kanskje litt med fjæra her nå, men jeg tror 
det må være blant de mest spennende pakkene så langt:

Fredag 28. januar: Simplicissimus 
(i samarbeid med Figurfestspillene) – en satirisk, herlig 
forestilling med alvorlige undertoner.
Onsdag 16. februar: Buzz 
(en vakker belgisk teater-/multimediaproduksjon jeg så på 
Edinburgh Fringe Festival i 2019)
Lørdag 5. mars: Backbone 
(en helt rå nysirkusproduksjon med mye akrobatikk, med 
det australske kompaniet Gravity and Other Myths)
Onsdag 16. mars: Story, story, die 
(heftig og imponerende danseforestilling av kritikerroste 
Alan Lucien Øyen)
Onsdag 20. april: Hedda Gabler (Riksteatret) 
– en klassiker med noen herlige skuespillere
Torsdag 5. mai: Bertine Zetlitz og Bugge Wesseltoft 
– ord blir overflødige… Kom og lytt!

Så – kjære kulturvenn: Hvis du kjenner deg klar, så gleder jeg meg 
til å sees igjen! OG – siden vi tross alt lever i en tid med noe uvis-
shet: Hvis forestillinger blir kansellert eller flyttet, så vil du få 
tilbake billettkostnaden, og du beholder selvfølgelig den rabat-
terte billettprisen på de gjenværende forestillingene i pakken!!!

Med ønske om en varm og god julehøytid!

SJEFENS
FRISTELSE

16.03
STORY, STORY DIE
ONS KL. 19.00

02.03
MINE VENNER
ONS KL. 19.00 130,-  

inkl. bill.avg.

16.02
BUZZ
ONS KL. 19.00

28. JAN
SIMPLICISSIMUS
FRE KL. 19.00

05.03
BACKBONE
LØR KL. 19.00

EKSTRATILBUD
Må kjøpes samtidig med fristelsen!

20.04
HEDDA GABLER
ONS KL. 19.00

18.03
OFTANIA  
ALEKSANDER 
KOSTOPOULOS
FRE KL. 20.00

130,-  
inkl. bill.avg.

05.05
BERTINE ZETLITZ OG 
BUGGE WESSELTOFT
TOR KL. 20.00

17.02
STEINAR RAKNES OG 
UNNI WILHELMSEN 
TOR KL. 20.00

130,-  
inkl. bill.avg.

Bestillingsfrist: 
Mandag 24. januar. PS. Gi gjerne beskjed om du ikke ønsker pakken, så kan vi frigi de reserverte setene. 
Tlf. 33 06 77 20 - mail: kulturhuset@faerder.kommune.no

980,-
SJEFENS PAKKEPRIS INKL. 
ET GLASS, LITT SNACKS  OG 
INTRO TIL FORESTILLINGEN 
SIMPLICISSIMUS MED 
TORMOD LINDGREN.

1 085,-
SPAR

Kulturhusleder
Nøtterøy Kulturhus


