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NØRREBRO TEATER LÆGGER HUS TIL
UNGE IVÆRKSÆTTERE

DE SCENESTE
KOMMER!

MØD DEM FØRSTE GANG PÅ NØRREBRO TEATER
FREDAG D. 2. SEPTEMBER KL. 17.00-19.00
DE SCENESTE KOMMER
Den nyoprettede kunstneriske iværksættergruppe
De Sceneste, der består af 20 unge i alderen
19-25 år, brænder for at formidle teater til deres
jævnaldrende. Sammen med Nørrebro Teater
søsætter de nu en række happenings og events,
der åbner teatrets døre for unge, med unge og
på de unges præmisser.
De Sceneste udtaler: "Med base på Nørrebro

Teater arbejder vi på at få vendt opfattelsen af
teater som kunstform godt og grundigt på
hovedet, så vi kan få især andre unges hjerter til
at banke ligeså hurtigt for teater som vores!”
Teaterdirektør Mette Wolf udtaler: ”Vi arbejder i

forvejen målrettet på at vise, at vores teater er
for alle typer af publikummer til alle tider. Med
De Sceneste i huset får vi mulighed for at
henvende os til unge publikummer på helt andre
måder, end vi umiddelbart har fantasi til.”

BORGERKRIG OG BILLIG BAJER
De Scenestes første initiativ løber af stablen på
Nørrebro Teater fredag d. 2. september kl. 1719. Her åbner teatret sin foyer for eventen
’Borgerkrig og Billig Bajer’. Eventen er en optakt
til forestillingen DEN DANSKE BORGERKRIG
2018-24, der har verdenspremiere på Nørrebro
Teater d. 10. september. De Sceneste inviterer
på billige borgerkrigsbajere fra Nørrebro
Bryghus og improteater, som vil blive iscenesat
med
udgangspunkt
i
publikums
egne
fremtidsvisioner. Derudover kan man møde
teaterdirektør Mette Wolf og sociolog og
foredragsholder, Ole Bjerg, der vil holde oplæg
om potentielle trusler for vores samfunds
sammenhængskraft. Arrangementet er gratis, og
alle er velkomne!
RUNDT I BYEN PÅ CYKEL
Fredag d. 2. september vil De Sceneste også
være at finde rundt om i byen, hvor de uddeler
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flyers og gratis øl. Så hold øje med de røde
dragter, dyremaskerne og en borgerkrigspyntet
ladcykel mellem kl. 12 og 14 i Indre by og på
Nørrebro.

For yderligere information, kontakt venligst
kommunikationschef Stine Bille Olander på
29 91 92 28 / stine@nbt.dk.
Med venlig hilsen
Nørrebro Teater

FAKTA OM DE SCENESTE
De Sceneste er en nyoprettet ung kunstnerisk iværksættergruppe, der består af 20 unge i alderen 1925 år. Gruppen brænder for at udfordre, inkludere og udvikle scenekunsten, så andre unge får
øjnene op for teatret. Gruppen arbejder som en selvstændig enhed med fast base på Nørrebro
Teater. De Scenestes første event er:
BORGERKRIG OG BILLIG BAJER
TID 2. september 2016 kl. 17.00-19.00
STED Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, 2200 København N
BILLETTER Fri entré
LÆS MERE De Sceneste Facebookevent
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