
 

Invitation til forestillingen 
 

RONJA RØVERDATTER 
                                                

 
 

Vi er af Heltemus Production inviteret til den flotte forestilling Ronja 
Røverdatter: 
                                                                  

Fredag den 3. februar 2017 kl. 16.00. 

Handlingen: 

Glæd jer til Astrid Lindgren og Sebastians Ronja Røverdatter i en vidunderlig, og eventyrlig ny opsætning. 
Dramatiseret af Annina Enckell. 

Hør alle Sebastians kendte og elskede sange om Ronja Røverdatter, Anemoner, Røvere, Ulve, Prutter, 
Grådværge, Vår, og sangen om Din skov –Min skov. 

Ronja Røverdatter er en historie om venskab, kærlighed og liv og død. Den handler om Ronja Røverdatter, 
der fødes en uvejrsnat hos Mattisrøverne i Mattisborgen. Da Ronja tæt på sin 14 års fødselsdag får hun lov at 
bevæge sig ud i skoven. Her møder hun for allerførste gang et andet barn - Birk. Birk bliver Ronjas bedste 
ven. Fjendskabet mellem deres fædre - Mattis og Borka - tvinger de to børn til at forlade deres familie og flytte 
ud i skoven. Ude i skoven lurer farer der truer Ronja og Birk på livet. De to børn ved, at bliver de i skoven, når 
vinteren kommer, vil de sulte og dø af kulde. Men hvad gør man, når ens far er for tykhovedet til at forstå, 
hvad der er det vigtigste i livet. 

Medvirkende er blandt andre: Mikkel Vadsholt som Mattis, Jan Linnebjerg(Pyrus) som Borka, Claus Bue som 
SkallePer, Helmer Solberg som Birk (kendt som Willy i TV2 julekalender 2015), Sofie Amalie Kronborg 
Christensen er Ronja Røverdatter, Ingeborg Børch – er Lovis mens Undis spilles af Yasmin Elvira Steenholdt, 
Røverne spilles af Mikkel Moltke Hvilsom, René Wormark, Jakob Svensmark, Per Jellum m. fl. 
 

Glæd dig til endnu en kæmpe oplevelse. To timer og 20 minutters fejende flot 

familieunderholdning (Incl. Pause). Som udgangspunkt er forestillingen egnet til børn fra 6 år da 

der er en del tordenskrald. Hvis dit yngre barn ikke har noget imod larmen er det ok at deltage.   

Som sædvanligt er arrangementet for det behandlede barn, søskende under 18 år samt forældre 

og selvfølgelig familier der har mistet et barn. Til dette her arrangement er bedsteforældre, øvrig 

nær familie samt personale på børneonkologiske afdelinger også velkomne til at deltage. 

Dato og tid:   Fredag, den 3. februar 2017 kl. 16.00 
 

Mødested:     Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn, København Ø hvor FCB         

                      repræsentanter vil uddele de bestilte billetter. Der er parkering lige ved døren.      
        

Mødetid:      kl. 15.30 
 

Husk isolationsreglerne: Mød ikke forkølede op! 

Tilmelding med oplysning om antal voksne og antal børn via FCBs hjemmeside 
www.cancerbarn.dk senest 1. februar 2017. 
(sidste øjebliks tilmelding/afmelding  sms 20300905) 

http://www.cancerbarn.dk/

