
Igen et godt tilbud til alle Sct. Hans’ere 

 

 

Teateraften i ODEON onsdag d. 9. november 2022 kl. 19.30.  

Foreningen har købt 26 billetter til ”En lille smule ubehag” af Jeff Metcalf.  
  
Stykket er et empatisk, varmt, rørende og rystende morsomt skuespil om… prostatakræft.   

Ja! ”En lille smule ubehag” er en fantastisk historie om noget helt igennem forfærdeligt. Den prisbelønnede 

amerikanske dramatiker Jeff Metcalf har skrevet et bemærkelsesværdigt humoristisk og følsomt drama om 

hans egen transformerende rejse igennem kræften.  

I ”En lille smule ubehag” får en 55-årig professor konstateret den hyppigste cancerform blandt mænd. 

Skuespiller Holger Østergaard zapper ind i de følelsestilstande og karakterer, som professoren møder på sin 

vej, da han med ét bliver gjort til patient. Fra drænende bivirkninger og angstprovokerende venteværelser, 

til intime samtaler med læger, familien, døden og såmænd også professorens sammenbidte ringmuskel, der 

ikke vil åbne sig for videnskaben.  

Pris pr. billet: Kun 95 kr. incl. gebyr, da foreningen giver et tilskud på 50 kr. pr. billet.  

Tilmelding til Mette Larsen på 30135677 eller metpoul1@gmail.com efter først til mølle-princippet. Først 

efter bekræftelse på tilmelding indbetales beløbet på MobilePay 116550 eller giro nr. +01<+11252044. Husk 

at skrive navn og teaterstykke. Billetterne udleveres til Jer på aftenen så kom i god tid. Stykket varer 95 

minutter, så der er desværre ingen pause med drinks.  

På Cafe ODEON Social kan man bestille bord og buffet for 149 kr. inden forestillingen, dvs. kl. 17.30. Dette 

gør I selv ved at gå ind på deres hjemmeside, hvor I betaler for maden med det samme. Hvis I ved bestilling 

af teaterbilletterne ved, at I gerne vil spise i cafeen forinden, kan I meddele det til mig, så vil jeg arbejde på, 

at vi kommer til at sidde sammen.   

Vi glæder os til en hyggelig aften sammen med Jer i teateret.  

Hilsen  

Mette  


