Til øjeblikkelig udgivelse

6. December 2016

Copenhagen Theatre Circle (CTC) præsenterer på engelsk

Pantostein
Et traditionelt britisk juleshow af Damian Trasler, David
Lovesy & Steve Clark
(TLC Creative)
Instrueret af Christina Hildebrandt
Medvirkende
Dr. Frank N Stein – Nicole Wardell
Ophelia – Lucy Roberts
Dame Bloodengutz – Mario C. D. Paganini
Igor – Andrew Whalley
Boris van Rental – Patrick Presencer
Berta Tidfyl – Katrine Meyer
Dracula – Tai Birkholm Segel
The Bride of Dracula – Fallon Bowman
The Werewolf – Albin Hagmayer
The Witch – Agata Wolniak
The Monster – Olivia Schaetz / Katherine Roberts
Villagers/Zombies – Patrycja Sklodowska and James Jensen
Forestillinger: 26 Januar – 4 Februar 2017
(undtagen mandag 30 Januar)
Aftenforestillinger kl. 19:00, matineer lørdage & søndage kl. 14:00.
BILLETTER
Billetpris kr. 160 (kr. 80 for børn på 12 år og derunder)
Grupper på 10 eller flere kan få grupperabat.
Billetter kan købes på http://ctcircle.dk/buy-tickets.
Pressebilletter til premieren d. 26. januar samt plakater og postkort kan bestilles ved
at skrive til press@ctcircle.dk.
SPILLESTED
Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 København Ø (www.krudttonden.dk)

CTC er stolt af at præsentere sit sjette årlige engelske juleshow, Pantostein. Dette
monster-morsomme show er fuldt af vanvittige videnskabsmand, uhyrer og
vampyrer. Men der er ingen grund til bekymring – dette hold af skøre karakterer er
mere spøgefuldt end grufuldt.
Følg Boris og Bertha, to paranormale detektiver, i deres møde med overnaturlige
magter i Cemetaria, en bjerglandsby dybt i hjertet af Transylvanien. Verdens første
Verdensmesterskab for Vanvittige Videnskabsmænd er lige startet og de lokale
byboere er ved at forberede sig på denne eksplosive begivenhed. Dr. Frank N. Stein
har planer om at score førstepladsen med hans berømte skabning, men Dracula og
hans Brud har andre planer!
Alle de traditionelle elementer i en engelsk pantomime er med – sang og musik,
vittigheder, mænd i dametøj, og sågar en gæsteoptræden fra koen Daisy!
Are you coming to see our show? Oh, yes you are!
TRANSPORT
Der er begrænset parkering ved Krudttønden, men der er undergrundsparkering til
130 biler lige ved siden af teatret, nedkørsel på hjørnet af Serridslevvej og Gunnar
Nu Hansens Plads. Vær opmærksom på, at det kan være meget svært at finde
parkering, hvis der foregår noget i Fælledparken eller på stadion (Parken), som
ligger lige over for teatret. Vi anbefaler derfor offentlig transport. Nærmeste S-togs
station er Nordhavn. Man kan også nemt benytte sig af busserne 1A, 14, 40 og 401.
COPENHAGEN THEATRE CIRCLE
Denne engelsksprogede gruppe af teater-entusiaster har leveret højkvalitets drama
på engelsk til det københavnske publikum siden 1968. Hvert år opfører man tre
forestillinger for offentligheden, og CTC er derudover vært for play readings,
improvisation workshops og alt muligt andet teater- og skuespil-relaterede
arrangementer i løbet af sæsonen. CTC er også et godt sted for nybegyndere at
møde ligesindede sjæle, som elsker at deltage aktivt i teater-produktioner. Læs mere
om alle vores aktiviteter på www.ctcircle.dk.
PR & PRESSE
Billeder og pressemeddelelser vil være tilgængelige på vores hjemmeside:
www.ctcircle.dk. Kontakt venligst PR gruppen (press@ctcircle.dk) for yderligere
information, eller for at få tilsendt tryk af vores plakat og postkort.
Officiel Sponsor:

