
 

 
./:  Bliver du forhindret i at deltage, skal afbud meldes senest kl. 18.30 torsdag d. 24. marts på tlf.: 2966 8547      

      meget gerne på en sms eller på tlf.svareren – så andre kan få en chance for at deltage. Pengene refunderes ved  

     afbestilling til tiden. Derefter er tilmeldingen bindende.  

 

 
Vi håber, at der ikke igen kommer forhindringer i af få afholdt aftenen med Lone Hertz. 
Har du gemt en billet til en af de tidligere planlagte aftner med Lone Hertz, så skynd dig 
ned i Café Gadehjørnet for at få den returneret/ombyttet. 
Den gælder ikke til denne aften. 

    LONE HERTZ 

                                                Mandag d. 28. marts kl. 17:00 – ca. kl. 21:30 
                                                                          Denne aften serverer Café Gadehjørnet:   

                                                                                  Helstegt oksefilet med kartofler og grønt 
                                                                   incl. 2 valgfrie genstande sodavand, øl eller vin. 

 
Kun mod forudbestilling og betaling senest mandag d. 21. marts 2022 

Billetter sælges i Café Gadehjørnet efter først-til-mølle-princippet. 

Beboere i GHG: kr. 65 
(sundhedskort bedes fremvist ved køb af billetter) 

Gæster ifølge med en beboer fra GHG: kr. 100 
 
Ønskes der yderligere drikkevarer, skal der købes drikkevarer i Café Gadehjørnet og før, 
at foredraget starter. Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer. 
Café Gadehjørnet åbner kl. 16.30 og kun for gæster til foredraget, og det er kun for 
spisende gæster. 

                                Foredraget starter ca. kl. 19:00 

Vi er meget glade og stolte af at kunne invitere til dette foredrag. 
 
Lone Hertz har i mange år været en stor del af dansk teater, tv og film –  
og er mest kendt for sin rolle i Frøken Nitouche, hvor hun spillede over  
for Dirch Passer.  
 
Lone Hertz fortæller om sit liv og karrierer - om en rejse der startede, da hun som 10-årig fik en rolle på Det 
kongelige Teater. Hun fortæller om sit livs op- og nedture, om elevtiden og om de mange kendte 
skuespillere, hun har arbejdet sammen med. Lone fortæller også om forholdene til de mandlige 
skuespillere, som også blev af mere intim karakter, her i blandt Axel Strøbye og Stig Lommer. 
 
Selvom Lone Hertz er fyldt 80 år, er hun stadig aktiv på teaterscenen, senest i 'Mød mig på Cassiopeia’ på 
Folketeatret. Som teaterleder, sceneinstruktør, teaterskolerektor har hun været vidt omkring i teater- 
branchen, ligesom hendes biografi indeholder bøger, rejser rundt i hele verden for nødorganisationer og 
en stor involvering i arbejdet med handicappede. 
 
Med dette foredrag får I... 
- et tilbageblik på en stor karriere i dansk teater 
- et gribende og nærværende foredrag om hendes livs op- og nedture 
- anekdoter og livsbekræftende historier fra en populær skuespillerinde. 

 
Med venlige hilsner fra                        
Eventsudvalget 
 
 

 

 


