
TEATER MØN
      KLINTHOLM HAVNEVEJ 52 BORRE

Teater Asterions Hus inviterer indenfor til forestillinger 
på det nyåbnede Teater Møn.
Fra februar til juni 2020 kan du opleve:

MACBETH   14.&15. februar kl. 19.30
- særligt for de voksne

TEATER TAPAS  15. marts kl. 16 - 19
- for alle

ALICE I EVENTYRLAND 2.&3. april kl. 15
- særligt for børn

ROMEO&JULIE!   15. juni kl. 17
- særligt for unge & voksne

LÆS MERE OM FORESTILLINGERNE
WWW.ASTERIONSHUS.DK  &   WWW.TEATERMØN.DK
BILLETTER: WWW.TEATERBILLETTER.DK

Parret bag Teater Asterions Hus, Tilde Knudsen og Peter Kirk, har købt den gamle Magleby Centralskole som nu 
er omdannet til teater og kultursted og samtidig er deres hjem. Stedet danner ramme om teater, men bruges også 
til kurser, yogaretreats, koncerter, workshops, fester og overnatning.

Asterions hus har eksisteret i 15 år, og er driftstøttet af Statens kunstfond. Teatret har turneret rundt i Danmark 
og i udlandet gennem alle årene, og har desuden været initiativtagere til Teaterøen, som er Lille Storbyteater i 
København. Nu bliver en del af forestillingerne i repertoiret også spillet på Teater Møn.
Asterions Hus glæder sig til at byde indenfor på Teater Møn!

MACBETH 14. & 15. feb kl. 19.30
Magt, begær, mord og skyld – alt er som du kender det, og 
alligevel er intet som du forventer det, når Asterions Hus har haft 
fingrene i Shakespeares Macbeth.
Medvirkende: Peter Kirk og Tilde Knudsen
Instruktør: Emil Hansen
Varighed: 70 min.
Alder: 14 år og op

TEATER TAPAS 15. mar kl. 16 - 19
Teater Tapas er et uhøjtideligt teaterformat, hvor du kan nyde små 
appetitvækkende forestillinger i afslappende rammer. Kom, se en 
forestilling, tag en bid tapas i baren og gå videre til den næste fore-
stilling.  Alle forestillinger spiller i et loop med start hver halve time.
Medvirkende: diverse kunstnere.
Varighed 3 timer
Alder Fra 10 år og op

ALICE I EVENTYRLAND 2. & 3. apr kl 15
En hyldest til ufornuften, fantasien og anarkiet. 
Tag med Alice gennem kaninhullet til et forunderligt land, hvor alt 
kan ske. 
Medvirkende: Tilde Knudsen
Instruktør: Peter Kirk
Kostumier: Susan Marshall
Varighed: 40 min.
Alder: Fra 5 år og på

ROMEO&JULIE! 15. juni kl. 17
Asterions Hus har gabt over Shakespeare og den største kærlig-
hedshistorie nogensinde. Det er der kommet en rørende, tempofyldt 
og humoristisk historie ud af.
Medvirkende:Tilde Knudsen og 
Martin Ammundsen
Instruktører: Emil Hansen og Peter Kirk
Varighed: 50 min.
Alder: 12 år og op

TEATER MØN

Billetpriser fra 40 - 135 kr.  på www.teaterbilletter.dk 

http://WWW.ASTERIONSHUS.DK
http://www.teatermoen.com
https://www.teaterbilletter.dk/forestillinger/macbeth/

