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Caroline Henderson
Tag med Klub FT til Divaer i Glas i Glassalen i Tivoli
onsdag 5. september klokken 19.30. Her skal vi opleve Caroline Henderson, Birgitte Hjort Sørensen, Cecilie Stenspil og Carsten Svendsen i en moderne kabaret om Tivoli Varietéens storhedstid fortalt gennem
en række legendariske sangerinder fra hele verden.
Inden showet spiser vi en lækker tre-retters middag
på Restaurant Påfuglen i Tivoli.

Legendariske sangerinder fra hele verden optrådte i 1960érne
på den berømte Tivoli-scene og knyttede under deres ophold
alle et særligt bånd til Danmark. Med deres sjælfulde og storslåede kvindestemmer kæmpede de mod problemer relateret til
racisme, ligestilling, seksualitet og tro, og i et sammensurium
af musikalitet, underholdning og politiske stikpiller fandt de et
talerør i Glassalens scene. Divaer i Glas emmer af mangfoldighed, erotik, natteliv, levet liv, drømme, nostalgi og længsler. Det
er tonerne fra en svunden tid, men det er også tonerne af håb
og drømme for fremtiden.

Klub FT har billetter i kategori A (bedste gruppe) 1 og 2 midt for
scenen.
Tag med tilbage til svundne tider, når Caroline Henderson, Cecilie Stenspil, Birgitte Hjort Sørensen og Carsten Svendsen genfortolker Tivoli Varietéens musikhistorie og giver klassikerne et
nutidigt tvist gennem legendariske kvindeskikkelser som Josephine Baker, Marlene Dietrich og Ella Fitzgerald, der alle har trådt
deres hæle på den historiske scene i Glassalen.
I efterkrigstidens København fandt nogle af verdens største sangerinder vej til Tivoli Varietéen, der i de år emmede af stjernestøv med det strålende showbiz-talent Preben Uglebjerg i front.

Showet instrueres af den reumertvindende Rolf Heim, manuskript er af reumertvindende Line Mørkeby og akkompagneres
af et live jazzorkester med kapelmester Nikolaj Hess i front.
Klub FT råder over 30 billetter til dette arrangement. Sidste frist
for tilmelding er 20. april 2018.
Efter opsamling i Nakskov, Søllested, Maribo, Sakskøbing, Nykøbing og Gundslev sætter vi kursen mod København. Vi gør
et kort toiletstop på en rasteplads, inden vi fortsætter mod
Tivoli, klokken 17.15 skal nyde en lækker tre-retters middag
på Restaurant Påfuglen i Tivoli. (se menu i særskilt boks).
På vej hjem serverer vi en kop kaffe/te og et stykke kage.

Tilmelding:

Tilmelding til dette arrangement kan ske til Klub FT tirsdage til og
med torsdage fra klokken 9-12 på teleofn 2346 2000 eller på mail til
rejseklubben@folketidende.dk – skriv venligst Diva i emnelinjen.
Ved tilmelding skal vi bede om navn, adresse, telefonnummer,

emailadresse, ønsket antal billetter, ønsket påstigningssted
og evt. abonnementsnummer. Vi fremsender a conto
faktura på 600 kroner til betaling 1. marts 2018, restbeløbet
opkræves 1. juni 2018.

Okse Carpaccio

med sprøde salater,
trøffelolie og parmesan creme

Stegt Gråsten unghanebryst

med kartoffel og årstidens grøntsager.
Hertil en cremet sauce.

Hvid chokolade Panna Cotta
serveret med granité og crumble.
Drikkevarer er for egen regning.
Klub FT har kun 30 billetter til dette
arrangement.
Sidste frist for tilmelding er 20. april
2018.

OPLEVE
FOLKE LSER MED
TIDEN
DE

