
 

 

Foreningen Cancerramte Børn, har fornøjelsen at invitere vores 

medlemmer til en kæmpe oplevelse: 

 
 

Arena Fyn, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 

lørdag den 16. februar 2019, showstart kl. 18:30 
 

Tag med ind i en spektakulær verden, hvor eventyret venter i  

The Wonderful World of Disney On Ice! 

Mickey, Minnie, Anders og Fedtmule tager en tur ned ad memory lane i et festfyrværkeri 

af magi og sjov for hele familien. Dory er tilbage med sine venner Nemo og Marlin fra 
Disney Pixars. Dyk dybt ned i oceanet og følg dine yndlingsfisk på en helt ny 

opdagelsesrejse, når de finder ud af den virkelige betydning af at være en familie.  
Rejs til Arendals vinterlandskab sammen med søstrene Anna and Elsa, og den ustyrlig 

sjove Olaf fra Disneys Frost, hvor de lærer, at ægte kærlighed er den største magi af 

alle. Intet er umuligt for Rapunzel, når hendes venner hjælper med at vise vej.  
Snehvide og de syv små dværge lærer også, at man kan klare alt med hjælp fra sine 

venner. Buzz og Woody får dig til at springe op fra sæderne med et forrygende show; 
Simba, Timon and Pumba vandrer over savannen; Jasmin, Aladdin og Genie viser, at 

venskaber gør dig frygtløs; og dine yndlings Disney-prinsesser dukker også op på isen. 
 

Man må gerne medbringe ekstra sæde til børn - vis dog hensyn til at børn der sidder 

bagved, også skal kunne se. 

Der er køligt i salen pga. isen, så husk varm påklædning. 
 

Tilmelding: Familier i behandling vil blive prioriteret højst. Men hold dig ikke tilbage. 

Senest tilmelding 9. februar, via hjemmesiden www.cancerbarn.dk (sidste øjebliks til-

/afmelding mobil 2331-1787 Michael Pedersen) 

Invitationen gælder for det behandlede barn, søskende under 18 år, forældre og 

selvfølgelig familier der har mistet. 

Det er ikke et isoleret arrangement, men vi har vores eget afsnit. Husk 

isolationsreglerne, mød ikke forkølede op.  

Billetterne udleveres ved Arena Fyn´s hovedindgang kl. 17:45 af en FCB 

repræsentant der står med et FCB flag. 

 

http://www.cancerbarn.dk/

