
 

 

Invitation til forestillingen 
 

Musicalen Into the woods 
                                                

 
 

Vi er af Heltemus Production inviteret til den flotte musical Into the woods: 
                                                                  

Søndag den 28. maj 2017 kl. 14.00 i Glassalen i Tivoli. 

Handlingen: 

Vi har alle drømme. Måske endda et brændende ønske. Spørgsmålet er så, hvor langt vil du gå 

for at få det opfyldt? 

For vejen til drømmen er ofte ikke lige til. De færreste kommer frem uden slinger i valsen. 

Dilemmaer vil opstå undervejs, og går du på kompromis eller går du hele vejen? Vælger du det 

sidste, kunne du jo komme til at træde på andre. 
 

Tag med ind i skoven, og opdag hvor langt du vil gå for dit højeste ønske. 

Into the woods – the musical – er en blanding af de bedste eventyr, fortalt som aldrig før og 

tilsat musik og lyrik fra musical-geniet Sondheim. Historien er kringlet som troldgrene, humoren 

sort og kostumerne farverige. Det bliver en eventyrlig eftermiddag som inviterer til eftertanke.   

 

I hovedrollerne kommer vi bl.a. til at opleve Flemming Enevold, Johannes Nymark, Silke Biranell, 

Mikkel Vadsholt, Maria Wickman og Joachim Knop og på rollelisten finder vi mange af de navne, 

som musical publikummet i de kommende år, vil nikke genkendende til.  

Hvem kan deltage: Som sædvanligt er arrangementet for det behandlede barn, søskende 

under 18 år samt forældre og selvfølgelig familier der har mistet et barn. Det tilrådes at børn er 

fyldt 7 år. Det er et begrænset antal billetter vi har til rådighed. Først til mølle princippet gælder. 

Dato og tid:   Søndag, den 28. maj 2017 kl. 14.00. 
 

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

adgang til Tivoli. 
       

Mødetid:      kl. 13.15 
 

Isolation: Det er ikke et isoleret arrangement, der er mange ”fremmede” til stede. 
 

Tilmelding: med oplysning om navn, antal voksne og antal børn via FCBs hjemmeside             
                   www.cancerbarn.dk senest 24. maj 2017.   
                           (sidste øjebliks tilmelding/afmelding  sms 20300905) 

http://www.cancerbarn.dk/

