
  
Fårhus Forsamlingshus I/S

Dilettant 2013Dilettant 2013

Generalprøve
Mandag den 4. marts kl. 19.30

Entré voksne kr. 30,00 børn kr. 20,00

Forpremiere
Fredag den 8. marts kl. 19.30 Entré kr. 50,00

Efter forestillingen spiller 
Flemming Jørgensen

Premiere
Lørdag den 9. marts kl. 19.30. Entré kr. 60,00

Efter forestillingen spiller Hansi Karlsson

Efter snitter ca. kl. 21.30, er der gratis adgang begge dage.



Vi opfører farcen ”

Er det muligt, at have en ukendt bror, når ens mor kan føre 
bevis for, at hun aldrig har født ham?
Det spørgsmål må Otto stille sig selv, da det en dag banker 
på døren og Heinrich præsenterer sig, som den ukendte 
bror, der har levet et succesfuldt liv i Amerika.

Sandheden er en anden….Heinrich hedder Alf og er altid 
på spanden, men har nu taget et brevkursus i hypnose, som 
han bruger på Otto og hans kone. Han har nemlig på den 
lokale bodega hørt posten fortælle, at Otto har vundet i 
lotto, og nu ser han sit snit til at narre gevinsten ud af dem.

Problemet er blot det, at posten sjældent løber rundt med 
brevene, men konstant render med en halv vind, og det 
skal hurtigt vise sig, at det slet ikke kommer til at gå så let! 
Og helt galt går det, da posten kommer til at læse et halvt 
brevkursus i hypnose.
Der er garanteret latter og galskab på et højt plan i denne 
vanvittige farce.

BestillingslisteBestillingsliste

Der serveres teatersnitter efter forestillingerne både fredag og 
lørdag aften.
Vælg mellem:
__  Æg m/rejer
__  Roastbeef m/ristede løg
__  Steg m/rødkål
__  Leverpostej m/champignon, bacon
__  Hamburgerryg m/italiensk salat
__  Rullepølse m/sky og løg

1 stk 18,00 kr
eller

3 stk 50,00 kr

Snitterne serveres kun mod forudbestilling
senest søndag den 3. marts 2013

På mail: kmn@bbsyd.dk, tlf. 61776690 eller ved 
aflevering af denne talon i postkassen ved
Fårhus Forsamlingshus.

Navn:__________________________________

Adresse:________________________________

Kommer fredag ________          Lørdag_______

mailto:kmn@bbsyd.dk

