Vi gentager succesen
– kom med SSR til biografpræmiere
Nu kan du være blandt de første til at se
vinterens internationale storfilm. I samarbejde
med Kosmorama Sønderborg har SSR
hermed den udsøgte fornøjelse af at invitere til
premiere på den nye James Bond film, Casino Royale.

Lindén Kommunikation, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg

Agent 007 er tilbage!
Fredag den 24. november
er der Danmarkspremiere på Casino Royal, hvor den
anerkendte britiske skuespiller Daniel Craig for første gang
optræder i rollen som agenten over dem alle, James Bond.
Danske Mads Mikkelsen indtager rollen som superskurken
Le Chiffre, så SSR tør godt love et brag af en filmpremiere.

hvor SSR søger for den helt rigtige James Bond-atmosfære
og samtidig er vært for en lækker buffet. Senere på aftenen
indtager vi de behagelige sæder i Kosmorama med alt hvad
dertil hører af popcorn og sodavand. Så er vi klar til at lade
os rive med til en verden af hemmelige agenter, superskurke
og underskønne kvinder.

Vi glæder os til at se dig til SSR-sæsonens
store biografpræmiere...
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Før filmpremieren mødes
vi på Victoria,

Program fredag den 24. november
Du bestemmer selv, om du vil være med hele aftenen, eller
du måske blot foretrækker en tur i biografen.
Del 1:
Kl. 18.30

Vi mødes på Victoria, hvor den røde løber i aftenens
anledning er rullet ud, og hvor vi inviteres indenfor til
den helt rette Casino Royal atmosfære.

Kl. 18.45

Buffet:
Gravad laks med surbrød og muslingeremoulade.
Langtids pocheret kalvebryst med gulerødder og peberrod. Grov efterårssalat med snekrabbe og tomatgelé.
Stegt unghane med saltbagt selleri og brændte porrer.
Glaceret oksetyndsteg med glacerede rodfrugter og
kartoffel Royal.
Salat af perlespelt med rygeost.
Salat med syltet porre, croutoner og rapsmayonaise.

Del 2:
Kl. 20.30

Ankomst til Kosmorama,
hvor der udleveres
popcorn og sodavand.

Hertil et glas vin eller en øl/vand.

Kl. 21.00

Casino Royale begynder

Vi begynder at bryde op og går til Kosmorama

Filmen slutter ca. 23.15

Chokoladekage med vanillecrème.
Æbler i variation.

Kl. 20.00

Om filmen:
DANIEL CRAIG er 007 – James Bond. Den mest sexede
og mest effektive agent i Hendes Majestæt’s Hemmelige
Tjeneste. Pengemanden bag ondsindede internationale
terrorplaner hedder Le Chiffre – han spilles af MADS
MIKKELSEN - og han udfordrer Bond ved pokerbordet i
CASINO ROYALE. Det er højt spil i mere end én forstand,
og Bond må være parat til både at tage sig af pigerne
EVA GREEN og CATERINA MURINO og undgå Le Chiffre’s
mange livsfarlige fælder. Det er den første filmatisering af
den første James Bond-roman som forfatteren, og forhenværende MI6-agent, IAN FLEMING skrev.

Rolleliste
Daniel Craig. Mads Mikkelsen. Eva Green. Catarina Murino.
Sebastian Foucan. Judi Dench. Jeffrey Wright

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.
Prisen per person er 310 kr.
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 mandag den 20. nov. kl. 10.00.
Tilmelding er gældende, når du har tilmeldt dig via SSR’s website.
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: 100 kr.
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 mandag den 20. nov. kl. 10.00.
Tilmelding er gældende, når du har tilmeldt dig via SSR’s website.

Bemærk:
SSR har booket Sal 1 i Kosmorama
til forevisningen af Casino Royale.
Vi råder over 175 billetter, som vil
blive uddelt efter først-til-mølle
princippet. Victoria har plads til ca.
120 gæster, og pladserne besættes
efter samme princip. Tøv derfor ikke
med at tilmelde dig den spændende
premiere på Casino Royale.

