Altid
fordelagtig
Hør Sebastian Dorset i Musikhuzet
I begyndelsen af 2020 kommer stand-up komiker Sebastian Dorset en tur til
Bornholm, hvor han optræder i Musikhuset i Rønne.
Og som medlem af Klub Tidende får du rabat på billetten.
Sebastian har brugt ord det meste af sit liv og levet af det, lige siden han blev
voksen, her i onsdags. Gennem snart 25 år som stand-up komiker har han ledt efter
de helt rigtige og opdaget, at dem finder man kun, hvis man ikke er bange for at
sige noget forkert. Kan man stadig risikere det i 2020? Er der plads til at navigere
mellem de hyper forsigtige, der hører fornærmelser og i hver eneste vittig bemærkning, og så de kronisk rasende, der kun kender skældsord, og bruger dem til samme
formål, som Kain svang øksen. Begge sider er lige komiske, men heldigvis er de bange for latteren. Den er kryptonit for selvhøjtidelighed af enhver slags.
Så vi må bruge latteren som redningsplanke i en tid, hvor det både er svært at finde
noget at grine af, men helt umuligt at lade være. Sebastian Dorset samler 25 års
erfaring som komiker i et oneman show. Du får både den autoritative guide til, hvad
du må grine af og en yderst personlig beretning om, hvordan man også kan være
menneske. Showet er 90% ordbaseret, resten er pauser. Kom og få leveret en unik
omgang ord på en aften, der lever op til stand-up komikkens allerfineste egenskab:
Den kommer aldrig igen, men er udelukkende et minde mellem en af landets mest
erfarne komikere og hans publikum.

Sebastian Dorset i Musikhuzet
TORSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 20.00
Vi må bruge latteren som redningsplanke i en tid, hvor det både er svært at
finde noget at grine af, men helt umuligt at lade være.
Sebastian Dorset samler 25 års erfaring som komiker i et oneman show.
Normalpris inkl. gebyr

KLUB TIDENDE PRIS inkl. gebyr

Kr. 195,-

KR. 145,-

Tilbydes af KNUDSKER FODBOLD

Showet er den 6. februar 2020 og starter kl. 20.00.
Dørene åbnes kl. 19.00.
Billetter købes i Bornholms Tidendes ekspedition,
Nørregade 11, Rønne. Begrænset antal billetter.
Husk at medbringe dit blå Klub Tidende kort ved køb af
billetten og ved indgangen til Musikhuset.

Som abonnent på Bornholms Tidende er du automatisk medlem af Klub Tidende.
Tilbuddene gælder alle medlemmer af din husstand. Hvis du bor alene, har du mulighed for at invitere en ven eller veninde med.
Ring og hør nærmere på 5690 3000. Se alle de aktuelle tilbud på tidende.dk/klubtidende

Tråden i bornholmernes historie

