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Før: Reena Montero har været forelsket i Sawyer Legrande, lige så længe hun kan huske – hans grønne øjne,
det sandfarvede hår, det skæve, charmerende, selvsikre smil. Men selv om Reena og Sawyer ser hinanden
næsten hver dag, har han aldrig lagt mærke til hende, ikke før … De forelsker sig, vildt og besværligt, for bag
det selvsikre smil opdager Reena mørkere sider af Sawyer. Og en dag er han væk, uden et ord, og Reene
sidder tilbage. Sønderknust. Og gravid.Efter: Næsten tre år er gået, og Reena har fået en ny kæreste, og hun
passer sin skole, sit arbejde og sin datter. Det er ikke det liv, hun havde drømt om, men det er okay. Så en dag,
ud af det blå, dukker Sawyer op igen og skaber kaos i alt det, der var lige ved at falde til ro. Reena vil ikke
have noget med ham at gøre, men der er tusind spørgsmål og en masse uafklarede følelser …
70er staten i modvind Mellemlagsstaten kan i 60erne etablere sig stort set uden indsigelser fra andre end et
par forkølede kulturradikale. Lars Lilholt Band er et dansk folk-rock-orkester, der har eksisteret under navnet
siden 1982 og har navn efter forsangeren Lars Lilholt. – en anderledes bog om kærlighed og utroskab”. Idag
får vi nemlig nøglerne til vores lille røde hus og vi kan næsten ikke vente. I 1982 udgav Lars Lilholt Og
fanden dukked' op og sagde ja. 70er staten i modvind Mellemlagsstaten kan i 60erne etablere sig stort set
uden indsigelser fra andre end et par forkølede kulturradikale.

I 1982 udgav Lars Lilholt Og fanden dukked' op og sagde ja. Teaterbloggen anmelder københavnsk teater,
dans og ballet. Lasse Rimmer og Jacob WilsonConcord Brass Band m. Lille fisse hul af en sexet dame er ved
at blive trængt. Orkesteret har udgivet omkring 20 albums og er kendt som et meget aktivt live-orkester,
blandt andet under mange musikfestivaler i … Karriere. Eventen foregår i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle
12, 2630 Taastrup. Han var en af hovedpersonerne i Kræn Bysted's fra den danske folkrock-scene i 1970'erne.
hØrte vi nu alle sammen. Idag er en stor dag. Støtteforestilling for ‘Alle har ret til et smil’ Alt for mange
danskere skammer sig over deres smil, men problemer med tænderne er et samfundsproblem, man ikke skal
skamme sig over.

