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9. februar 2023 kl. 19:30 
Livets Små Mirakler 
Paolo Nani 
Odder Teater 
Spilletid 1:10 

En dugfrisk, nyskabende forestilling med Paolo Nani Teater. I 
forestillingen eksperimenterer Paolo Nani med et helt nyt og 
originalt scenisk formsprog, idet han forener teater og billed-
kunst. I forestillingen møder publikum en ensom karakter; en 
tegner, der synes at have valgt at lukke sig inde i den lille 
verden, som udgøres af hans atelier. Støj udefra og lyde fra 
nabohuset forstyrrer hans koncentration og påvirker udform-
ningen af hans tegninger. 

26. februar 2023 kl. 19:00 
Ariodante 

Georg Friedrich Händel 
Salzburg Festival 2019  

 Spilletid 3:56 (inkl. 1 pause) 

Her bliver vi henført til det middelalderlige Skotland. Ginevra, 
kongens datter, er forelsket i og forlovet med prins Ariodante. 
Hun afviser derfor de amorøse udfald fra hertugen af Albany, 
Polinesso, som derefter grusomt narrer Ariodante og Ginevras 
far til at tro, at Ginevra har været utro. Ariodante forsøger 
selvmord, og Ginevra bliver dømt, men efter en udfordring til 
en duel af Lurcanio, Ariodantes bror, indrømmer den døende 
Polinesso sit plot, og de elskende bliver genforenet. 

27. marts 2023 kl. 19:30 
Always Happy Airlines 
De Damer 
Odder Teater 
Spilletid 1:15 

Stewardesserne i det engang så hæderkronede "Always Happy 
Airlines" er ved at gøre klar til takeoff, da kontroltårnet melder 
om forsinkelser. De damer tager publikum med på en helt 
anden flyvetur end den, de tror, de har booket billet til. "Let the 
Cabin Crew entertain you" lyder det fra cockpittet. Så spænd 
sikkerhedsbæltet og nyd en musikalsk, humoristisk og 
vedkommende forestilling med noget på hjerte. 

OPERA 

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

Pris: 125 kr. 

Pris: 125 kr. 

TEATER - LIVE 

TEATER - LIVE 



4. juni 2023 kl. 19:00 
Norma 
Vincenzo Bellini 
Gran Teatre del Liceu, Barcelona 2014 
Spilletid 2:35 (inkl. 1 pause) 

Norma er Bellinis mesterstykke af en bel canto opera, der 
foregår i Gallien under den romerske besættelse. En opera om 
intense følelser og menneskeligt drama. Norma fortjener en 
plads blandt operahistoriens store kvindeskikkelser. Hun er en 
kvinde med mange lag: Ypperstepræstinde, moder, forladt 
elskerinde og hævngerrig rivalinde. Hendes tragiske undergang 
er resultatet af hendes emotionelle følelser mellem pligt og 
ulykkelig kærlighed. 

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. 
 

Til operaen søndag 2. april har vi inviteret lyrisk sopran Elsebeth Dreisig til at gæste Biffen 
og fortælle lidt om at have rollen som Cio-Cio-San. Mere information følger i nyhedsbrev og 
på vores sociale medier. 
Desuden tilbyder vi til netop denne opera HALV PRIS til unge mellem 15 og 25 år. Så tag 
dine børn eller børnebørn med til en god pris! 

2. april 2023 kl. 19:00 
Madame Butterfly 

Giacomo Puccini 
 Bregenzer Fest Spiele 2022 
 Spilletid 2:50 (inkl. 1 pause) 

Den japanske geisha Cio-Cio-San, kaldet Butterfly, svælger i 
lykke, da den amerikanske søløjtnant Pinkerton gifter sig med 
hende. Det er et sammenstød mellem verdener og værdier, for 
mens Pinkerton føler sig fri og tilbage i Amerika gifter sig med 
en amerikansk kvinde, venter Butterfly på hans tilbagevenden i 
tre lange år – sammen med deres barn. Da Pinkerton pludselig 
vender tilbage med sin amerikanske kone, træffer Cio-Cio-San 
en uundgåelig beslutning. 

OPERA 

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

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

OPERA 

HALV PRIS 
for unge 
15-25 år 



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 


