
Jeg vil gøre opmærksom på at der fra 27.10 til 30.10 afholdes, "AARHUS SERIES 2021 - Se serier 
sammen".

Jeg var til flere arrangementer sidste år, hvilket var meget spændende. Jeg vil nærmest betegne det 
som et kig ind i maskinrummet for de serier som kommer på TV, Netflix osv. Jeg har fået fat på 6 
billetter, tænker at der nok er 5 andre, der vil med. Som noget specielt skal man betale 100 kr, hvis 
man ikke bruger sin gratis billet. Derfor vil jeg gerne have bindende tilmelding - så jeg kan regne 
med at tilmeldte kommer.

Jeg kan desværre ikke komme til næste medlemsmøde. Håber dette kan videreformidles.

Venlig hilsen

Kirsten

AARHUS SERIES 2021 - SE SERIER 
SAMMEN
27. OKTOBER 2021 KL. 14:00 TIL 31. OKTOBER 2021 KL. 19:00

Arrangør: AARHUS SERIES

AARHUS SERIES - Se serier sammen

27. - 31. oktober, 2021 

AARHUS SERIESber fem dage for alle, der elsker tv-serier. En vifte af aarhusianske 
kulturinstitutioner danner rammen om fælles oplevelser, hvor de allerbedste serier præsenteres i 
storformat – herunder gensyn, premierer og sneak peeks på kommende serier.

AARHUS SERIES tager publikum bagom kameraet på nogle af de mest markante serier, når 
kendte skuespillere, unge talenter, instruktører og andre brancheaktører holder medrivende talks og 
deler ud af deres inspirerende og underholdende oplevelser.

Bemærk venligst:
Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

Jeg har "købt" 6 billetter ti
Borgen is Back: Genbesøg det ekstremt populære politiske drama - med Adam Price

Adam Price, hovedforfatter, Borgen

Adam Price er hovedforfatter på den prisvindende serie Borgen, der første gang så 
dagens lys i 2010. Det er efterhånden ved at være otte år siden, at seerne vinkede 
farvel til Birgitte Nyborg, Katrine Fønsmark og alle de andre i den populære 
dramaserie, og nogen havde måske troet, at det var et sidste farvel tilbage i 2013 – 
men DR kunne i 2020 afsløre, at en ny sæson om det politiske drama er tilbage i 
begyndelsen af 2022 – endnu engang med Adam Price som hovedforfatter på 



projektet.

Dato

Lørdag d. 30. oktober

Tidspunkt
19:00 – 20:00

Venue
Teatret Svalegangen

Session sprog
Dansk

Billetter/Tilmelding
Billetter er gratis

Der er et no-show-gebyr på 100 kr. Altså gratis billetter, men 100 kr. hvis du ikke bruger din gratis
billet.

Bindende tilmelding til Kirsten Holch Kragelund senest d. 20. oktober, 
privatkh@hotmail.com eller 26131216.

Kirsten medbringer billetterne.

Vi mødes lørdag d. 30. okt. kl.18.40 ved Teater Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, 8000 
Aarhus C
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