Pressemeddelelse fra Eventyrteatret

Eventyrteatrets julemusical 2021: ”Det magiske julebånd”
Lørdage og søndage i Glassalen i Tivoli fra 27. november til 19. december

I weekenderne op til julen 2021 kan alle juleglade børnefamilier få en magisk teateroplevelse i Tivolis
Glassal med Eventyrteatrets julemusical ”Det magiske julebånd”, og teaterbilletten giver fri adgang til
"Jul i Tivoli" hele spilledagen.
"Det magiske julebånd" er et sjovt, spændende og rørende juleeventyr om de bånd, som vi gerne vil binde
til hinanden, især ved juletid, men som er så svære at knytte, når vi har for travlt til at lytte til hinanden.
Handling
I den juletravle Nisseby er de voksne nisser verdens bedste til at lave Julemandens røde gavebånd.
Til gengæld er de knap så gode til at være sammen med deres børn. En morgen er alle byens børn pist
forsvundet. På magisk vis er de forsømte nissebørn havnet helt ude i Ingenmandsland, hvor de eventyrlige
lysalfer holder til. Finder forældrene deres nissebørn inden jul? Og hvad er lysalfernes helt særlige
magiske evner?
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.
Billetter til enhedspris 260 kr. kan købes via Billetlugen, Tivoli og Eventyrteatret.
Pressebilleder
Forestillingens plakat af Per O. kan downloades her på Eventyrteatrets pressesite
Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte Eventyrteatrets pressemedarbejder Thomas Dahlberg på telefon
36 17 26 01 eller e-mail: pr@eventyrteatret.dk
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