VIKINGESPIL

Igen i år skal vi opleve

Frederikssund Vikingespil
ONSDAG, DEN 15. JUNI 2022, KLOKKEN 18,45

SKJOLDUNGE
Forfatter: Morten Bonde Stenger, instruktør: Bo Skødebjerg
Handling: Sigurd og hans onkel Harald Hildetand er de sidste af den legendariske
skjoldungeslægt. En slægt velsignet ad aserne. Men Harald er syg og for at redde ham,
må Sigurd begive sig ud på en eventyrlig rejse gennem fremmede verdener og blandt
andet jætter og guder for at søge råd hos nornerne.
Dette er en historie om en ung mand, den sidste skjoldunge, der vil bestemme over sin
egen skæbne. Men kan man ændre skæbnen, selvom man kender den, eller er
menneskerne i Midgård alle brikker i gudernes spil?
Årets forestilling byder på eventyr i særklasse, helte i kamp, kujoner i skjul og kvinder i
skjul, du ikke må danse med.
Skjoldunge er vikingehistorie, eventyr og spektakel midt på den smukke friluftsscene.
Programmet og tidspunkterne er følgende:
18,45 Ankomst
19,00 Vikingemenu
20,00 Årets vikingespil
22,15 Ca. slut

Forestillingen foregår på friluftsscenen hvor der er plads til 1.200 personer. Denne
gang gælder invitationen også bedsteforældre og besøgsvenner. Det hele
foregår udendørs, så tag fornuftigt varmt tøj på og gerne et tæppe og måske en pude.
Bemærk venligst, at der måske kan være enkelte ”fremmede” og dermed smittekilder,
men det foregår udendørs og vi får vores eget afsnit under forestillingen.
Kørselsvejledning:
Fra Amtsvej nummer 211, drejes ned af "Ågade" mod Frederikssund Centrum. Fortsæt ligeud i det Ågade
fortsætter over i "Nygade", som kort efter fortsætter over i "Bruhnsvej". Lidt nede af "Bruhnsvej" til
venstre af "Vænget". Herfra vil der være tydelig skiltning mod P-pladser til vikingespillet. Friluftscenen
ligger i den del af Frederikssund der kaldes "Kalvøen", i samme område ligger bl.a. "Frederikssund
Lystbådehavn" og "Frederikssund Hallen" og "Frederikssund Idrætsklub". I øvrigt er der opsat gul/røde
stribede skilte ved alle indfaldsveje til Frederikssund by.
Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk
senest 8. juni 2022 med oplysning om navn,
mobilnummer, antal voksne og antal børn(sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20300905)

