Modtager:
Fa. Det-Gode-Forår
Blomstervej 22
0022 Blåhimmel

SSR indbyder i samarbejde
med Kosmorama Sønderborg
til

Premiere på
Da Vinci Mysteriet
(the Da Vinci Code)

Vær blandt de første der ser
en af årtiets mest omtalte
film – Da Vinci Mysteriet
Fredag den 19. maj er der verdenspremiere på den længe ventede og
omdiskuterede film Da Vinci Mysteriet efter Dan Browns internationale
bestseller. Derfor inviterer SSR til en spændende og hyggelig aften, hvor
der er mulighed for såvel en god filmoplevelse, med hvad dertil hører af
popcorn og sodavand, som et interessant foredrag og lidt godt at spise.
Du vælger selv, om du vil være med hele aftenen til både spisning,
foredrag og film, eller du måske blot foretrækker en tur i biografen.

Program fredag den 19. maj
Del 1
Kl. 18.00 Vi mødes på Café Ib René Cairo lige ved siden af biografen
Kl. 18.15 Vælg mellem to lækre retter:
Menu 1: Helstegt tyndstegsfilet m/ hjemmelavet demi-glace samt
dagens grønt og kartoffel.
Menu 2: Fiskeret pangasius bagt med krydderurter på bund af pasta
med purløgscreme.
Hertil et glas vin eller en øl/vand.

Idé: Kronblad.grafisk Tryk: Als Offset

Kl. 19.00 Foredrag: Da Vinci Mysteriets verden.
Ph.D. Janus Møller Jensen, Syddansk Universitet, er specialiseret
i korstogsbevægelsen og korstogenes ideologi, oprindelse og udvikling.
Han har derfor et indgående kendskab til de kilder, som Da Vinci
Mysteriet bygger mange af sine teser på. Janus Møller Jensen vil indvie
os i det univers, som Da Vinci Mysteriet bevæger sig i. Hvad er fakta – og
hvad er fup?
Kl. 19.30 Vi begynder at bryde op og går til Kosmorama.

Del 2
Kl. 19.30 Ankomst til Kosmorama, hvor der udleveres popcorn og sodavand.
Kl. 20.00 Da Vinci Mysteriet begynder - Filmen slutter ca. 22.30.

Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage i del 1 og 2, skal du gøre følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.reklamegal.dk.
I rubrikken “arrangement” skal du huske at angive, at du/I ønsker at deltage i del
1 og 2. Du skal også vælge den menu, du/I ønsker at få serveret på Ib René Cairo
(kød eller fisk), og skrive det i rubrikken.
Prisen per person er kr. 200,Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal personer, du ønsker at
tilmelde arrangementet til SSR: Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr.
0000405248 senest tirsdag den 16. maj kl. 10.00.
OBS: Din tilmelding er først gældende, når du har tilmeldt dig via SSR’s website
samt indbetalt et beløb tilsvarende antal deltagere.

Hvis du kun ønsker at deltage i del 2, skal du gøre følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.reklamegal.dk.
I rubrikken “arrangement” skal du huske at angive, at du/I kun ønsker at deltage
i del 2.
Prisen per person er kr. 75,Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal personer, du ønsker at
tilmelde arrangementet til SSR: Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr.
0000405248 senest tirsdag den 16. maj kl. 10.00.
OBS: Din tilmelding er først gældende, når du har tilmeldt dig via SSR’s website
samt indbetalt et beløb tilsvarende antal deltagere.
Bemærk:
SSR har booket hele sal 1 i Kosmorama til forevisningen af Da Vinci Mysteriet. Vi råder
over 175 billetter, som vil blive uddelt efter først-til-mølle princippet. Ib René Cairo har
plads til ca. 100 spisende gæster, og pladserne besættes efter samme princip. Tøv derfor
ikke med at tilmelde dig den spændende premiere på Da Vinci Mystriet, der bliver
sæsonens sidste SSR-arrangement på dansk jord. Næste arrangement bliver nemlig middag i det skønne Torre del Banaco under SSR’s Pinse-tur til Italien. Sæsonen 2006/07
indleder vi den 28. september, hvor vi afholder årets generalforsamling på Fakkelgaarden.

Da Vinci Mysteriet efter DAN BROWN’s bestseller
Ventet med spænding i hele verden – verdenspremiere den
19. maj 2006. Vor tids mest læste, omtalte og populære
roman, filmatiseret af RON HOWARD. En international
stjernebesætning med TOM HANKS, AUDREY TAUTOU, JEAN
RENO, PAUL BETTANY og Sir IAN McKELLEN i spidsen er garanti
for at mordet på Louvre-Museet er starten på årets største og mest
dramatiske filmoplevelse om den hemmelige religiøse organisation, der med alle midler vil beskytte deres hemmeligheder.
Rolleliste:
Tom Hanks . Audrey Tautou . Jean Reno
Sir Ian McKellen . Alfred Molina . Paul Bettany

