
 
 

 

Invitation til Eventyrteatrets nye store familieforestilling  
 

 
 

 

SKOVENS DRONNING 
 

Traditionen tro er vi inviteret til Eventyrteatrets generalprøve, der denne gang er 

familiemusicalen ”Skovens Dronning” som spilles i Glassalen i Tivoli. 
                                                                  

torsdag den 3. oktober 2019 kl. 16.00. 
 

Handlingen: En purung Prinsesse er løbet hjemmefra for at undgå sin skæbne. I en magisk skov 

møder hun vidt forskellige eventyrlige væsener, som strides indbyrdes og har brug for 

prinsessens hjælp til at forene dem i kampen mod en mørk og grusom magt. 

Prinsessen må erkende, at når man har fået særlige evner i vuggegave, må man tage sin 

skæbne på sig og gå forrest i kampen for at samle skovens folk. Som voksen bliver prinsessen 

Danmarks første kvindelige regent, Dronning Margrete 1. Og så får hun igen brug for sine 

særlige evner - denne gang til at samle alle Nordens riger og folk i Kalmarunionen. 

Forestillingen er egnet for alle eventyrelskere fra 5 år og varer 2 timer, inkl. 20 minutters pause. 

Allerede på vej til Glassalen bliver publikum modtaget af Eventyrteatrets Parade, som også 

underholder i pausen foran Glassalen. 

Manuskript: Gunvor Reynberg - Musik: Christian Dahlberg - Instruktion: Bo Skødebjerg. 

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 3. oktober 2019 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 27. september 2019. 
(sidste øjebliks tilmelding/afmelding sms 20300905) 
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