Indbydelse til Eventyrteatrets juleforestilling i Tivoli
København
Næppe er Eventyrteatret's store forestilling Robin Hood overstået, før vi igen får
tilbud om at overvære en ny forestilling.
Denne gang drejer det sig om generalprøven på Eventyrteatrets store julemusical

Fredag, den 26. november 2021
Eventyrteatrets juleforestilling er en times forrygende familieunderholdning med
musik, dans og sang. Manuskript og instruktion: Bo Skødebjerg, musik: Christian
Dahlberg, kostumer: Christine Brincker, medvirkende: Børn og unge fra
Eventyrteatret, som de seneste syv år i træk er kåret til "Bedste børneteater" af Børn
i byen.
HANDLING: I den juletravle Nisseby er de voksne verdens bedste til at lave

Julemandens røde gavebånd. Til gengæld er de knap så gode til at være sammen
med deres nissebørn, og en morgen er alle byens børn pist forsvundet.
På magisk vis er de forsømte nissebørn havnet helt ude i Ingenmandsland hos de
magiske lysalfer. Finder forældrene deres nissebørn inden jul? Og hvad er det,
lysalferne kan med deres helt specielle magiske evner?
Et større antal talentfulde børn og unge fra Eventyrteatret præsenterer den
uimodståelige historie med forrygende, sjove og flotte sang- og dansenumre, der
fylder Glassalen i Tivoli med gnistrende julestemning.
Alder og tid: En time fortryllet og fantastisk juleunderholdning for alle
eventyrelskere mellem 5 og 100 år. Børn under 5 år må desværre ikke deltage.
Vi gør opmærksom på, at arrangementet ikke er et 100 % lukket
arrangement, da få andre indbudte ligeledes vil overvære generalprøven,
men vi sidder for os selv.
Dato og tid: Fredag den 26. november 2021 kl. 16.00 (mødetid kl. 15,15)
Mødested: Ved Tivoli's hovedindgang på Vesterbrogade, hvor en repræsentant
fra FCB vil uddele billetter til de tilmeldte.
Julemarked: Indgangsbilletten giver ligeledes adgang til Tivoli's julemarked.
Hvem må deltage: Den syge/behandlede barn, forældre og søskende, familier der
har mistet inviteres til dette arrangement, også personalet på børneonkologiske
afdelinger, bedsteforældre og øvrig nær familie. Husk isolationsreglerne.
Tilmelding: via FCB hjemmesiden www.cancerbarn.dk senest 16.11.2021 med
angivelse af navn, antal voksne og antal børn (sidste øjebliks til/afmelding sms 20 30 09 05)

