Invitation til Eventyrteatrets nye store familieforestilling

Den Magiske Maske
Traditionen tro er vi inviteret til Eventyrteatrets generalprøve, der denne gang er
familiemusicalen ”Den Magiske Maske” som spilles i Glassalen i Tivoli.

torsdag den 4. oktober 2018 kl. 16.00.
Handlingen: Vi er i Christian 4’s København i året 1628. På Rosenborg Slot er kongens kæmpe
børneflok bekymret for deres fars lunefulde humør. For at gøre ham gladere beslutter de at hyre
en gruppe unge talentfulde gøglere til at opføre et muntert skuespil på slottet til den teaterglade
konges ære og morskab.
Men det bliver en svær opgave: For Københavns magtfulde stodderkonge har fjernet de unge
skuespillere fra gaden og spærret dem inde i det berygtede Tugt- og Børnehus, hvor kun en mur
adskiller dem fra byens forbrydere. Det kræver både list og forklædninger at komme ind i
Tugthuset, og hurtigt opdager kongens børn, at teatertruppens danserinde bærer på en
overraskende hemmelighed, som kan vende op og ned på tilværelsen for både fattige og adelige
børn og unge i Christian 4’s København.
Oplev Eventyrteatrets nye familiemusical, flotte og farverige kostumer og masser af eventyrligt
sang, dans og skuespil med de unge prisbelønnede scenetalenter fra Eventyrteatret. Næsten
100 børn og unge medvirker i denne flotte musical.
Glæd dig til endnu en velskrevet dansk familiemusical fra Eventyrteatret til alle eventyrelskere
mellem 5 og 100 år: To timers fejende flot familieunderholdning. Børn under 5 år må desværre
ikke deltage.
Til dette arrangement er bedsteforældre og øvrig nær familie velkomne til at deltage.
Dato og tid:

Torsdag, den 4. oktober 2018 kl. 16.00

Mødested:

Ved Tivoli's hovedindgang mod Vesterbrogade hvor vi vil uddele de bestilte
billetter.

Mødetid:

kl. 15.15

Husk isolationsreglerne: Mød ikke forkølede op!
Tilmelding med oplysning om antal voksne og antal børn via FCBs hjemmeside
www.cancerbarn.dk senest 28. 9. 2018.
(sidste øjebliks tilmelding/afmelding sms 20300905 )

