
EFTERÅR 2022 

OPERA 

TEATER BALLET 



25. september 2022 kl. 19:00 
Turandot 
Giacomo Puccini 
Bregenzer Festspiele 
Spilletid 2:20 (inkl. 1 pause) 

Oplev den overdådigt flotte, men grusomme beretning om 
prinsessen med et hjerte af sten. For at vinde hendes hånd skal 
bejlerne besvare hendes gåder - eller dø. Hidtil har hun holdt 
mænd væk ved hjælp af en brutal ed: Enhver mand, som ønsker 
at erobre Turandot, skal først løse tre gåder; og fejler han, bliver 
han halshugget. Som så mange mænd før ham, er den ukendte 
prins tryllebundet af hendes udseende. Han er den første bejler 
til at løse alle tre gåder. Men han sætter sin egen gåde. 

4. oktober 2022 kl. 19:30 
Snedronningen 

Susse Wold 
 Odder Teater 
 Spilletid 1:15 

Snedronningen er H.C. Andersens egentlige hjertekvad og et af 
hans smukkeste eventyr, hvor den lille Gerda rejser gennem et 
enestående univers med mange landskaber og mange tider for 
at finde sin forsvundne legekammerat, Kay. Snedronningen har 
et budskab til alle: Hjertets sejr over forstandens hovmod. "Hvis 
man nøjes med at udvikle forstanden og glemmer at tænke med 
hjertet så havner man i kold uvirkelig isolation." En historie der 
er mere relevant nu end nogensinde før. 

26. oktober 2022 kl. 18:00 
BAJADS - en operafortælling 
over Ruggiero Leoncavallos dramatiske operaperle Pagliacci 
v. Søren Schelling 
Spilletid 2:00 

Teatermanden Canio, der kort før de skal på scenen, griber sin 
kone i at have en affære, må trods sin vrede og sorg alligevel 
trække i klovnedragten og spille sin rolle. 
Operafortællingen er skabt af sangeren, forfatteren og opera-
formidleren Søren Schelling, der fortæller sin historie live foran 
publikum. Musikken fra operaen flettes ind og ud af fortæl-
lingen, og de farverige illustrationer af billedkunstneren Anne 
Marie Johansen danner en visuel baggrund. 

OPERA 

TEATER - LIVE 

OPERAFORTÆLLING 

Pris: 220 kr. 

Pris: 150 kr. inkl. 1 glas vin, 1 øl eller 1 sodavand 

Pris: 200 kr. inkl. 1 glas vin, 1 øl eller 1 sodavand 



11. december 2022 kl. 15:00 
Nøddeknækkeren 
Pjotr Ilítj Tchaikovsky 
Wiener Staatsballett 
Spilletid 1:31 

Ethvert barn bør se Nøddeknækkeren mindst én gang. Denne 
Nøddeknækker fra Wiener Staatsoper er et fint valg. Flotte 
kostumer, officersuniformer og store kjoler fra det 19. 
århundrede. Soldaterne er talrige, og der er husarer på heste. 
Særligt charmerende er alle børnene. Der er snesevis af dem i 
balsalsscenen, og at se børn på scenen vil helt sikkert glæde 
børn blandt biografens publikum. Nøddeknækkeren er lige så 
meget et spejl for børn, som det er for de voksne. 

Servering inden forestillingerne 

Kom gerne i god tid og få et glas vin før forestillingen i Biffens hyggelige café. Der kan købes 
øl, vin og vand til rimelige priser. Ved inkluderet øl/vin/vand kan denne også hentes før 
forestillingen. 
 

SPAR penge på dine filmoplevelser og STØT samtidig Biffen 

Tegn medlemskab af Biografforeningen Fotorama for 2022 og få: 

 Hver 6. film gratis 
 Kaffe til ½ pris, gratis the, varm kakao eller en lille popcorn før 

forestillingen 
 Stemmeret ved generalforsamlingen 

Kun 
150 kr. 

BALLET 

20. november 2022 kl. 17:30 
Don Carlos 

Giuseppe Verdi 
 Opéra National de Paris 

 Spilletid 4:44 (inkl. 2 pauser) 

En forrygende flot opera, der fremhæver både de dramatiske og 
dramaturgiske værdier, er Verdis Don Carlos. Et værk af en itali-
ensk komponist på fransk, i hvilket krigsklimaet i Spanien og 
menneskets melankoli også retter vores opmærksomhed mod 
Flanderns skæbne. Politik, religion, historie og psykoanalyse er 
sammenflettet her, hvilket i stigende grad skaber splid mellem 
hovedpersonerne. Og over det hele hviler den spanske inkvisiti-
on som edderkoppen midt i spindet. 

OPERA 

Pris: 120 kr. inkl. lille popcorn og juice til børn eller 1 stk. chokolade og kaffe 

Pris: 200 kr. inkl. 1 glas vin, 1 øl eller 1 sodavand. Tapas kan tilkøbes 



Biffen Odder • Rosensgade 10 • 8300 Odder 
Info og billetter: Tlf. 86 54 00 77 • www.biffen-odder.dk 

Ændringer i programmet forbeholdes 

Biffen ønsker at dyrke fællesskaber omkring mere end vores 
almindelige filmprogram og filmklubber. Vi ønsker at tilbyde vores 
publikum en kulturel diversitet, der bedst opnås ved at udbyde mange 
forskellige kulturelle oplevelser i vores dejlige biografsal. Vi håber, at I 
vil tage vel imod disse mange tilbud. 

Med venlig hilsen Biffen Odder 

Kultur i Biffen er en folder, hvori Biffens kulturtilbud er samlet. Her er 
det muligt at få et overblik over, hvilke kulturelle oplevelser, Biffen 
byder på udover det faste filmprogram. 

Der vil udkomme en Kultur i Biffen-folder to gange om året; en gang i 
sensommeren, gældende for efteråret, og en gang omkring nytår, 
gældende for foråret. 

På Biffens hjemmeside under filmklubber ligger mere information om 
Kultur i Biffen, her er det også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, 
hvor hvert kulturtilbud vil blive præsenteret yderligere, når tiden 
nærmer sig for den pågældende forestilling. 

Kultur i Biffen byder hvert halvår på i hvert fald to opera-forestillinger 
ude fra den store verden, vist på lærredet med Biffens gode 
billedudstyr og biograflyd. Derudover udvælger og præsenterer Odder 
Teater 1-2 teaterforestillinger, der opsættes live på scenen i 
biografsalen. Ved siden af disse faste tilbud, vil andre kulturelle 
oplevelser præsenteres i Biffen, eksempelvis operafortællinger, ballet 
og musik. 

Forestillingerne starter præcist 


