
 

Indbydelse til Eventyrteatrets 
juleforestilling i Tivoli København 

 

Næppe er Eventyrteatret's store forestilling ”Fugl Fønix” overstået, før vi igen får 
tilbud om at overvære en ny forestilling. 
 

Denne gang drejer det sig om generalprøven på Eventyrteatrets store julemusical 

      Stjernedrys og Nissekys 
Fredag, den 27. november 2015 

Eventyrteatrets juleforestilling er en times forrygende familieunderholdning med 
musik, dans og sang.  

HANDLINGEN: De Julympiske Julelege på Para-Ice Hotel 

For mange år siden stiftede Julemanden De Julympiske Julelege for at skabe 
venskab og fred mellem de mange forskellige eventyrlige julevæsener, og legene 
finder sted hvert fyrretyvende år. I 2015 mødes de fire finalister, Husnisserne, 
Økoalferne, Tusmørketroldene og Havenisserne, på Para-Ice Hotel for at 
konkurrere i discipliner som Den store Julebagedyst, X-mas Factor og Vild med 
Træskodans. 
Intriger truer julefreden 
Nogle af deltagerne er parat til at sætte både venskaber og julefreden over styr for 
at vinde Den Gyldne Pokal, og de ellers så fredelige julelege rammes af skandaler og 
intriger af værste skuffe. 
Hvem står bag sabotagen af De Julympiske Julelege? Får misundelse og mistillid lov 
til at ødelægge julefreden? Og mon det lykkes at finde en vinder af Den Gyldne 
Pokal?  

25 talentfulde børn og unge fra Eventyrteatret præsenterer den uimodståelige 
historie med forrygende, sjove og flotte sang- og dansenumre, der fylder 
Glassalen i Tivoli med gnistrende julestemning.  

Alder og tid: En time fortryllet og fantastisk juleunderholdning for alle 
eventyrelskere mellem 5 og 100 år. Børn under 5 år må desværre ikke deltage.   
 

Vi gør opmærksom på, at arrangementet ikke er et 100 % lukket 
arrangement, da få andre indbudte ligeledes vil overvære generalprøven, 
men vi sidder for os selv. 
 

Dato og tid: Fredag den 27. november 2015 kl. 16.00 (mødetid kl. 15,15) 
 

Mødested: Ved Tivoli's hovedindgang på Vesterbrogade , hvor en repræsentant  
fra FCB vil uddele billetter til de tilmeldte. 
 

Julemarked: Indgangsbilletten giver ligeledes adgang til Tivoli's julemarked.  

Hvem må deltage: Ud over det syge/behandlede barn, forældre og søskende under 
18 år inviteres til dette arrangement, også personalet på børneonkologiske 
afdelinger, bedsteforældre og øvrig nær familie. Husk isolationsreglerne. 

Tilmelding: via FCB hjemmesiden www.cancerbarn.dk senest 21.11.2015 med 
angivelse af navn, antal voksne og antal børn (sidste øjebliks til/afmelding til Jan Johnsen 20 30 09 05) 

http://www.cancerbarn.dk/

