
 
 

 

Invitation til Eventyrteatrets nye store familieforestilling  
 

 
 

 

ROBIN HOOD 
 

Traditionen tro er vi inviteret til Eventyrteatrets generalprøve, der denne gang er familiemusicalen 
”ROBIN HOOD” som spilles i Glassalen i Tivoli. 
                                                                  

torsdag den 7. oktober 2021 kl. 16.00. 
 

"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 og øvrig nær familie velkomne til at deltage. 

Dato og tid:   Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 16.00 
 

Mødested:     Ved Tivoli's hovedindgang mod Vesterbrogade hvor vi uddeler 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 1. oktober 2021. Husk Coronapas eller test under 72 timer. 

(sidste øjebliks tilmelding/afmelding sms 20300905) 

http://www.cancerbarn.dk/

