Pressemeddelelse fra Eventyrteatret

Eventyrteatrets familiemusical ”Robin Hood”
8. – 24. oktober 2021 i Glassalen i Tivoli

I oktober 2021 præsenterer Eventyrteatret sin magiske musicalversion af det udødelige eventyr om Robin
Hood, der tog fra de rige og gav til de fattige. Det er en eventyrmusical for hele familien, fyldt med sjov,
spænding, slagsmål, skæve eksistenser, skønne sange og eventyrlige kostumer – fortalt på en måde, ingen
har oplevet før.
Da den unge Robin af Locksley vender hjem fra korstogene, er fortidens fredelige England i kaos: Den
onde Prins John har allieret sig med en troldkvinde, som med sin sortekunst hjælper ham med at overtage
magten. De fattige sulter, og de fredløse må flygte ud i Sherwoods vilde skove, hvor overnaturlige væsener
holder til. Da Prins John oven i købet prøver at erobre Robins barndomskæreste, Marian, beslutter Robin
sig for at handle. Men tingene går ikke, som vores unge helt har planlagt. Og da Robin opdager, hvilken
hemmelighed skoven gemmer på, får han hårdt brug for alle sine venners hjælp.
”Robin Hood” er skrevet af forfatteren Gunvor Reynberg og komponisten Christian Dahlberg, og Bo
Skødebjerg instruerer de unge talenter fra Eventyrteatret, som syv år er kåret til ”Bedste børneteater”
af Børn i byen.
”Robin Hood” spiller i Tivolis Glassal 8. – 24. oktober 2021. Billetter fra 215 kr. til 395 kr. hos Billetlugen,
Tivoli og Eventyrteatret. I efterårsferien giver billetten adgang til Halloween i Tivoli hele spilledagen.
Se mere om forestillingen
Varighed og alder
Forestillingen varer 2 timer, inkl. 20 minutters pause, og er egnet for alle eventyrelskere fra 5 år.
Pressebilleder
Forestillingens plakat af Per O. kan downloades her på Eventyrteatrets pressesite hvor der også er
pressefotos.
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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