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Kære DP-Seniorer 

Kom og oplev Odense Teaters nye musical-satsning, hyggeligt samvær, 
middag og generalforsamling i Odense Teater fredag d. 28. april 2017. 

Kl. 14.30 mødes vi til den årlige generalforsamling i det nyrenoverede teaters selskabslokale, hvor 
der serveres kaffe og kage. 
Kl. 16 får vi en rundvisning. Her kommer vi bag scenen, i teatrets værksteder, i skræddersalen og 
på kostumeloftet, hvor der hænger mere end 15.000 kostumer. Måske får vi også svaret på, om 
teatret har et spøgelse! 
kl. 17 vil der være mulighed for på stedet at klæde om til aftenens arrangement. 

Kl. 17.30 indtager vi en 2-retters menu 
med tilhørende vine/øl/vand i teatrets 
nyre restaurant. Her får vi udleveret 
vores A-billetter til aftenens forestilling. 

Kl. 19.30 har vi fundet vore pladser, så 
tæppet kan gå for forestillingen: ”Så 
længe mit hjerte slår”. Vi tages med på 
en fantastisk musikalsk rejse og oplever 
de kendte sange i nye versioner, når 
flere generationer mødes i denne 
musikalske fortælling om livets op- og 
nedture. 
I pausen serveres en pausedrink i baren. 

Efter forestillingen er der igen mulighed for at mødes i baren, hvor man kan hygge sig og snakke 
om aftenens forestilling og for egen regning slukke tørsten efter en lang og oplevelsesrig dag. 
”Afterpartyet” kan eventuelt henlægges til Hotel Plaza, hvor alle deltagere er velkomne. 

Prisen for rundvisning, middag med vin, A-billetter til forestillingen og pausedrik er 800 kr. for med-
lemmer og 850 kr. for ledsagere. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. 
Hvis man ønsker at overnatte i forbindelse med arrangementet, har jeg lavet en aftale med Hotel 
Plaza, der ligger 300 m fra teatret. Hvis man ønsker en overnatning og bestiller den gennem mig, 
er prisen for et dobbeltværelse med morgenmad 850 kr. og 750 kr. for et enkeltværelse. 

Af hensyn til min reservation af billetter til forestillingen er tilmeldingsfristen mandag d. 6. februar 
og betalingsfristen er mandag d. 20/2 2017. 
 
På gensyn!    Med venlig hilsen 
    På Bestyrelsens vegne 
    Flemming 


