
 
 
 

Invitation til vores medlemmer fra Jylland og Fyn til 

Eventyrteatrets nye store familieforestilling i Tivoli 
 

 
 

 

ROBIN HOOD 
 

Fredag i efterårsferien inviterer vi til Eventyrteatrets store familiemusical ”ROBIN HOOD” som spilles i Glassalen 

i Tivoli.                                                            

Fredag den 22. oktober 2021 kl. 15.00 (efterårsferien) 
 

"Robin Hood" er Eventyrteatrets 30 års jubilæumsforestilling og bliver et eventyrligt festfyrværkeri for hele 

familien med masser af magi, sjov og spænding, skønne sange, forrygende fægtekampe og flotte kostumer, 

opført af de unge skuespillere fra Eventyrteatret, som syv år i træk er kåret til "Bedste børneteater" af Børn i 

byen. 

Handlingen: Da den unge Robin af Locksley vender hjem fra korstogene, er England i kaos: Den onde Prins 

John har allieret sig med en troldkvinde, som med sin sortekunst vil hjælpe ham med at overtage magten fra 

sin bortrejste bror, Richard Løvehjerte. 

De fattige sulter, og de fredløse må flygte ud i Sherwoods vilde skove, hvor eventyrvæsener holder til. Da Prins 

John oven i købet prøver at erobre Robins barndomskæreste, Lady Marian, beslutter Robin sig for at handle. 

Men tingene går ikke helt, som vores unge helt har planlagt. Og da Robin opdager, hvilken hemmelighed 

skoven gemmer på, får han brug for alle sine venners hjælp. 

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

foran Glassalen vil Eventyrteatrets Parade underholde. 

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 også velkomne til at deltage. 

Dato og tid:   Fredag den 22. oktober 2021 kl. 15.00 (dem der kører i bus får billetterne i bussen) 
 

Mødested:     Ved Tivoli's hovedindgang mod Vesterbrogade hvor vi uddeler bestilte billetter.                      
 

Mødetid:        kl. 14.15 
 

Da denne invitation er målrettet Fynske og Jyske medlemmer arrangerer vi bustransport: fra Kolding 

Bramdrupdam Sport & Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding afgang kl. 7:30, fra Skejby Sygehus, 

P-23 Herredsvej, 8200 Aarhus N kl. 7:00, opsamling kl. 8:00 Akva Group, Bødkervej 7 A, 7000 Fredericia og 

opsamling kl. 8:45 ved Dalum Hallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S. 

Begge busser vil være fremme ved Tivoli kl. 11 og I vil derved få en dejlig dag i Tivoli frem til forestillingen kl. 

15 og igen lidt mere tid i Tivoli efter forestillingen. Busserne kører retur igen kl. 18:30. Der vil blive uddelt 

drikkevarer og sandwich i bussen ved ankomst til Tivoli og igen det samme ved afgang med bussen kl. 18:30. 
 

Der vil blive udleveret turbånd til børnene under 18 år i busserne. 
 

Husk isolationsreglerne: Mød ikke forkølede op!  
 

Tilmelding med oplysning om antal voksne, antal børn samt om der skal benyttes bus og hvorfra, mobilnr.  

samt oplys om antal turbånd til børnene via FCBs hjemmeside www.cancerbarn.dk senest 15. oktober 2021.  

Hvis der er familier fra Fyn og Jylland som ønsker selv at køre i bil i stedet for at benytte bustransport skal I 

anføre det ved tilmelding og I vil herefter blive kontaktet telefonisk vedr. billetter mv. Husk at medbringe 

Coronapas eller test under 72 timer. (sidste øjebliks tilmelding/afmelding sms 20300905) 

http://www.cancerbarn.dk/

