
 

 

 

 

 

 

 
 

Lørdag den 14. april 2018, kl. 10:30 i Remisen Brande 
 

Teaterspirerne Brande som er ungdomsafdeling af Teaterkompagniet Brande 
inviterer Foreningen Cancerramte Børn og deres familier 
til familiemusicalen ’Pippi the musical’ der tager udgangspunkt i Astrid Lindgrens 
berømte og elskede klassiker om den rødhårede Pippi.  
 

Sebastian har skrevet musik og sange hvor numrene: Kald mig Pippi, Verdens 
Stærkeste Pige, Hoppetossen & Tingfindersangen allerede er blevet hits blandt 
mange børn og deres forældre.  
 

Historien starter, da Pippi (Pippilotta Rullegardinia Krusemynte Sørøverdatter 
Langstrømpe) der er verdens stærkeste pige, der kan løfte en hest, flytter ind i 
Villa Villekulla med sin hest Gubben og aben Hr. Nilson. Det bliver hurtigt kendt, at 
nogen er flyttet ind i den gamle villa, for det er ikke helt almindeligt her, at man 
holder hest og abe inden døre!  
Pippi bliver hurtigt venner med nabobørnene Tommy og Annika, og sammen med 
dem sker der ting og sager. Oplev bl.a. besøget af Fru Prysselius og 
politibetjentene Kling & Klang, Pippis første skoledag, hendes noget anderledes 
the-selskab, og ikke mindst en fornøjelig Tivolitur, hvor Pippi kæmper med stærke 
Adolf.  
Spændende bliver det også, når Pippi får besøg af tyvene Blom & Dunder, der er 
meget interesserede i Pippis taske med guldmønter, og selvfølgelig vender Pippis 
far Sørøverkaptajnen til sidst hjem med hele hans slæng, for bl.a. at afgøre hvem 
der er verdens stærkeste, og for at tage Pippi med ud på nye eventyr igen. 
 

Hvem kan deltage: Som sædvanligt er arrangementet for familier der har eller 
har haft med kræft, samt deres søskende under 18 år og forældre og selvfølgelig 
familier der har mistet et barn. 

Forestilling vil være lukket for andet publikum så også familier der er højisoleret 
kan roligt deltage.  
 

Du finder Remisen Brande, på adressen: Remisevej 1, 7330 Brande 
 

Foreningen Cancerramte Børn vil efter forestilling være vært med sandwich og 
læskedrik til ganen inden hjemturen. 
 
Tilmelding senest den 9. april 2018 via hjemmesiden www.cancerbarn.dk   
(sidste øjebliks til-/afmelding på tlf 2331-1787 Michael Pedersen) 

http://www.cancerbarn.dk/

