H.C. Andersen Festspillene

FCB inviterer jer til en rigtig familieoplevelse onsdag, den 8. august 2018 kl. 11:00 til

LILLE CLAUS OG STORE CLAUS
Om forestillingen:
Lille Claus og Store Claus er en både barsk og dramatisk historie med en morale, der
beretter om grådighed, griskhed og hævntørst. H.C. Andersen fortæller med en blanding
af humor og løftet pegefinger om de to brødre, der begge jager rigdom og undervejs
slår ihjel for at opnå dette.
Forestillingen varer 70 minutter
Hvornår: Arrangementet er onsdag, den 8. august 2018 med mødetid senest kl.
10:30. Der er unummererede pladser, så jo før man ankommer, jo bedre plads får man.
Hvor foregår det: Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, 5260 Odense S.
Hvor skal vi mødes: Billetterne udleveres af Beate på selve dagen kl. 10:30 ved
indgangen(Informationen) Beate mobil 20 84 64 25 ved forsinkelse eller andet.
Vejret: Det bliver selvfølgelig godt vejr med sol. Men kommer der lidt sommerregn går
det nok.
Gælder billetten også til Den Fynske Landsby: Ja, efter vi har spist sandwich er I
velkomne til at blive i Den Fynske Landsby frem til kl. 17:00. Det er en god oplevelse.
Hvad skal vi have med: Det vil være en god ide at I medbringer en pude at sidde på
og så godt humør.
Skal vi have noget at spise og drikke: Ja, lige efter forestillingen går I til Vindmøllen
(lige ved siden af scenen) punkt 4 på kortet der udleveres, hvor vi skal have sandwich
og drikkevarer og hygge os sammen.
Hvem må deltage: Invitationen gælder for barnet der har/er i behandling, søskende
under 18 år, forældre og selvfølgelig familier der har mistet.
Hvordan og hvornår skal jeg tilmelde mig: Du skal tilmelde dig via hjemmesiden
www.cancerbarn.dk med oplysning om antal voksne, antal børn og mobilnummer.
Seneste tilmelding: 01. august 2018.

