
 

 
GLÆD DIG TIL GENHØRET MED SANGENE fra det musikalske skatkammer, 

når frække chicks og friske fyre giver den max GAS og brager igennem i gasbeholderens magiske rum. 
 

 

Teaterkoncert Gasolin’ bliver et genhør med de legendariske sange i en helt ny scenografi, hvor Gasolin’ 

og gasbeholderen forenes i et storslået univers. Den fornyede opsætning vil spejle tidens strømninger. 

Det bliver både følelsesfuldt, festligt og fandenivoldsk, når frække chicks og friske fyre brager igennem i 

den gamle gasbeholder på Østerbro. 

 

Teaterkoncert Gasolin’ så første gang dagens lys i midten af 1990’erne på Dr. Dantes Aveny. Her blev 

koncertopsætningen foldet ud i en revolutionerende og genial tunnelscenografi med stærke effekter og 
kostumedesigns, og det trak stimer af unge mennesker i teatret. Musikken trådte i forgrunden og 

understregede, at teateroplevelsen ikke nødvendigvis skulle dikteres af stringente handlingsforløb. Det 

blev banebrydende for dansk scenekunst, og Teaterkoncert Gasolin’ blev en kæmpe succes. Siden 

dengang har teaterkoncerten samlet fulde sale på tværs af generationer igen og igen på bl.a. Aveny-T, 

Aarhus Teater og Østre Gasværk Teater, og Kåre Bjerkøs fremragende versioner af Gasolin’s sange er 

efterhånden blevet selvstændige klassikere, som minder os om oprør og fællesskab.   

 

Helt eksklusivt har PiRK i skaffet billetter til den anmelderroste forestilling på Østre Gasværk Teater 

torsdag den 29. september 2022 kl. 20.00.  

 

Som PiRK-medlem har du mulighed for at købe max 2 billetter á 350 kr. til forestillingen, dog max to bil-

letter pr. husstand. 

 

Normalpris pr. billet er 495 kr. Foreningen dækker restbeløbet. Derudover vil der i beløbet også være 

en forfriskning og lidt snack i pausen. Ved tilmelding bedes du angive, hvad du ønsker at drikke (se ved-

hæftede skema).  

 

Forestillingen går på Østre Gasværk Teater, Nyborggade 17, 2100 København Ø. 

 

Tilmelding skal ske til Rikke Aller på rikke.aller@rk.dk fra mandag den 27. juni 2022. Da PiRK kun har 

60 billetter til forestillingen, vil tilmelding ske efter først-til-mølle-princippet – så det er med at være 

hurtig på aftrækkeren, hvis man vil sikre sig billetter til forestillingen. 

 

Vi glæder os til at se dig! 

 

 

 

 

 

 

6  INDBETALT TIL BANK KR.: ________ 

Betaling for billetter til forestillingen skal ske til PiRKs konto i Danske Bank, reg. nr. 4065 konto nr. 

4065234963 eller via mobile pay på 755001, men først efter man har modtaget en bekræftelse fra Rikke. 

Husk at skrive navn, samt ”Gasolin” ved indbetalingen. Det er vigtigt, at dette overholdes da vi 

ellers har meget svært ved at spore din betaling. 
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