Gratis entre til showet!

Nytårs
Solisterier
DANSK SOLISTFORBUND præsenterer

De Damer

Spænd sikkerhedsbæltet og nyd showet
15. JANUAR 2022 KL. 14.00
I CAFE ALSION
Det musikalske skuespillerinde-ensemble
byder publikum velkommen ombord til en
vidunderlig og underholdende eftermiddag
med god musik og masser af latter.
DANSK SOLISTFORBUND

CAFE AL
SION
TILBYDE
R
Frokos

tplatte 1
35 kr.
Bestil på
cafealsio
n.dk

www.koncertsalen-alsion.dk /solisterier

De underfundige skuespillerinder i gruppen De Damer får publikum til at smile fra øre
til øre, når de har take-off på Solisterier-showet “Boarde med Blæsten”.
Det musikalske skuespillerinde-ensemble byder publikum velkommen ombord, når
Nytårs-Solisterier tager hul på 2022 i Cafe Alsion 15. januar 2022 klokken 14.
Om showet
Kabinepersonalet på det engang så hæderkronede luftfartsselskab Always Happy
Airlines møder ind for endelig igen at komme på vingerne og sende de rejselystne passagerer ud i verden.
Stewardesserne kommer fra vidt forskellige steder og baggrunde. De har alle deres
historier med i bagagen. Asta, der leder efter kærligheden og en ny Tinder-date, Carmen
Marianne, der drømmer om at slå sig ned i Spanien, Gisela fra Lufthansa, der egentlig
bare skulle flyves til Frankfurt, kabinechef Paloma, der bærer på en hemmelighed og
Vilda, der faktisk har fri og bare gerne vil hjem.
Forestillingen er en lidt anderledes dag på en arbejdsplads fyldt med krydderier, livshistorier og skønne sange i nye arrangementer. Og ja, så er der lige den der pandemi,
som stadig spøger derude og ind imellem lokker os ind i “zonen”.
Kære publikum. Ret stolesædet op, læg håndbagagen i rummet over Dem eller under
sædet foran Dem og nyd denne musikalske rejse, indtil vi når vores destination. Vi
anbefaler Dem at holde sikkerhedsbæltet fastspændt under hele forestillingen, da vi
garanterer en times hæsblæsende underholdning med masser af turbulens.
Medvirkende
Ombord på denne flyvning er
Carmen Marianne Brigg, stewardesse og kropsterapeut: Margit Watt-Boolsen
Helle Paloma Petterson, kabinechef: Ann Hjort
Vilda R. Fabricius, stewardesse: Tine Gotthelf
Asta Köhler, stewardesse-aspirant og blogger: Nina Marie Birk
Gisela Hoppe, stewardesse fra Lufthansa: Jette Sophie Sievertsen
Pilot, pianist og arrangør: Raivis Zandovskis
Solisterier er et samarbejde mellem Dansk Solistforbund, Koncertsalen Alsion,
Cafe Alsion og Sønderborg Kommune.

