
Kære Medlemmer,

Det kommer altid bag på os her midtvejs i oktober, at der nu KUN er godt 2 måneder til Jul - 
det vil vi gerne råde bod på, ved - ALLEREDE NU, at melde klar til afgang i cabaretskibet 
LIVA i Nyhavn og ÅRETS JULECABARET !!( PH CAFÉEN, hvor vi de sidste par år har fejret 
den forestående Jul, er desværre lukket som teater og café og skal fremover være musikspillested)

derfor inviteres du hermed til:

AND OVER BORD – Cafe Livas Julecabaret

Årets Julecabaret – en årlig tilbagevendende tradition for Danmarks eneste faste, men også 
landsdækkende turnerende cabaret-scene. 
Siden 1989 har satirikeren, instruktøren, tekstforfatteren og skuespilleren Jacob Morild stået 
for revsningen af Julehelvedet på både godt og ondt.
Julecabaretten blev Reumert-nomineret i 2015. 

Med på scenen er udover Jacob Morild, Joy-Maria Frederiksen, Tom Jensen og musikeren 
Thomas Pakula, som alle 
vil garantere, at vi om bord på Liva vil være på gyngende grund i høj søgang. (Husk 
søsygetabletter !!) 
Vi sikrer, at der er redningsbælter på skibet, hvis du skulle risikere at falde over bord!! 

At "falde i" kan jo ske for enhver, især når der også bydes på Julebuffet á la Liva med diverse
våde varer! (Om der også er AND med, må vi vente at se, forhåbentlig er den ikke røget over 
bord, før vi kommer!)

Så, med mindre du har ANDet for   tirsdag den 28. november 2017, så meld dig til hos 
birgitte.reuther@mail.dk senest den..24.oktober 2017
( vi har forhåndsreserveret et antal billetter, men da forestillingen er meget populær, har vi 
fået meget kort frist for tilmelding og betaling)

Billetter á kr. 275 ...............
Julebuffet á kr. 295................ Drikkevarer for egen regning

Oplys om du ønsker at deltage i spisningen.

mailto:birgitte.reuther@mail.dk


Adressen er Nyhavn 26, Julebuffet serveres kl 19 og Julecabareten starter kl 21 og varer til ca 
22.20.
Tilmeldingen er bindende.

På JULEKIK
Udvalg for Film, Teater og Musik
Kurt Christensen


