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ONSDAG DEN 8. MAJ 2013

KL. SENEST 18.00
Vi mødes i Folketingets besøgsindgang ved siden af hovedtrappen til Christiansborg:
Kom endelig til tiden - og gerne før, da vi straks efter sikkerhedstjekket bevæger os til Snapstinget. I Snapstinget
finder man selv en plads, så det kan være en god idé at holde sig tæt til dem, man kommer med, hvis man ønsker at sidde sammen.

KL. 18.15
Middag i Snapstinget, Christiansborg:
Når alle er på plads, vil Anders Samuelsen kort byde velkommen. Herefter serveres dagens ret i Snapstinget
og drikkevarer ad libitum. Der bliver samtidig rig lejlighed til at snakke på kryds og tværs, før kursen går mod
Hofteatret.

KL. 19.15
Fælles gåtur mod Hofteatret:
Efter middagen går vi alle mod det historiske Hofteater, hvor aftenens højdepunkt venter.

KL. 19.40
Et særligt indblik i ‘Clara - indre stemmer’:
Komponist, forfatter, organisator og manuskriptforfatter til teaterstykket ‘Clara - indre stemmer’, Karl Aage Rasmussen, giver et unikt indblik i stykkets baggrund og tilblivelse. Karl Aages egen musik er opført i mere end 30
lande. I 1991 modtog han Carl Nielsen prisen og i 1997 Wilhelm Hansens komponistpris. Karl Aage er blandt andet forfatter til en bog om Robert Schumann, hvis liv og kunst belyses gennem hans hustru Clara i teaterstykket
‘Clara - indre stemmer’, som er Karl Aages første teaterstykke.

KL. 20.00 		
‘Clara - indre stemmer’:
Stykket er en fortælling om Clara Schumann - en fremragende pianist og hustru til en af romantikkens største
komponister, Robert Schumann. En af Tysklands største skuespillere, den dansktalende Katrin Weisser, spiller rollen som Clara, og hendes skuespil suppleres på scenen af tre af landets bedste klassiske musikere.

KL. CA. 22.00			
Tak for i aften
PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Adgangskort udleveres ved ankomst, mens indregistrering gælder som billet. Der er begrænsede
parkeringspladser i Rigsdagsgården og i Tøjhusgade. Ved parkering i Rigsdagsgården skal der rekvireres en tilladelse hos vagten på Christiansborg.

