
 

        

Foreningen Cancerramte Børn har fornøjelsen at invitere et 

meget begrænset antal af foreningens medlemmer til 

Disney On Ice. 
Royal Arena, Hannemanns Alle 18 – 20, 2300 København 

lørdag den 15. februar 2020 showstart kl. 18:30 
 
 

Tag med til en fantastisk verden af Disney-magi, levendegjort på isen! 

”Disney on Ice: Magical Ice Festival” er et helt nyt show, hvor vi tager på eventyr sammen 

med Disneys frygtløse prinsesser. Der er magi og sjov for hele familien, når vi blandt andet 

drager på farefuld færd med Vaiana, og vi finder vej gennem et funklende landskab sammen 

med Anna og Elsa. 
 

Mød også Disneys skønne klassikere, når vi hopper i bølgen blå med Den Lille Havfrues 

Sebastian, og lad dig tryllebinde af Skønheden og Udyret, når Udyret leverer et spektakulært 

show for skønne Belle. 
 

Oplev alle dine yndlings Disney prinsesser og skønne figurer på isen i et enestående show 

med lys, lyd og kostumer i verdensklasse – og naturligvis både dansk tale og sang. Magien 

bag Disneys fortryllende fortællinger leveres af nogle af verdens dygtigste skøjteløbere. Ta’ 

på en rejse for hele familien og få masser af uforglemmelige minder.  

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

Tilmelding: Senest tilmelding torsdag 6. februar, via hjemmesiden 

www.cancerbarn.dk med oplysninger om navn, antal voksne og antal børn, 

mobilnummer og om barnet er i behandling. Familier i behandling vil blive prioriteret 

højst. Men hold dig ikke tilbage. (sidste øjebliks til-/afmelding mobil Annete Testrup 25 48 61 51) 
 

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

selvfølgelig familier der har mistet. Maksimalt 4 billetter til hver familie. Der er også 

andre til stede, så det er ikke et isoleret arrangement. 
 

Billetterne udleveres kl. 18:00 ved indgang A til Royal Arena (tæt på Metro). 

Se efter FCB banner. Læs om parkering her, https://www.royalarena.dk/parkering 
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