”Skovens Dronning” i Glassalen i Tivoli
Eventyrteatrets nye familiemusical om Dronning Margrete 1.

I efterårsferien indtager de unge talenter fra Eventyrteatret Glassalen i Tivoli med familiemusicalen
”Skovens Dronning”, som er et forrygende eventyr om Danmarks første kvindelige regent, Margrete 1.
Da Dronningen drager til Kalmar for at samle Nordens folk, møder hun stor modstand. Men netop som
Margrete er ved at miste modet, popper en lille grøn djævel frem fra et kalkmaleri og tager hende med
på en eventyrlig rejse tilbage i tiden.
Nu er hun igen den 10-årige prinsesse, der løb hjemmefra for at undgå sin skæbne. I en magisk skov møder
Prinsessen eventyrlige væsener, der har brug for hendes hjælp til at bekæmpe en mørk og grusom magt.
Margrete må erkende, at når man har fået særlige evner i vuggegave, må man tage sin skæbne på sig og gå
forrest i kampen for at samle skovens folk. Tilbage i Kalmar får hun som Dronning igen brug for sine
særlige evner til at samle alle Nordens folk.
”Skovens Dronning” skrives af forfatteren Gunvor Reynberg og komponisten Christian Dahlberg, og Bo
Skødebjerg instruerer de 100 unge talenter fra Eventyrteatret, som de seneste 6 år er kåret som ”Bedste
børneteater” af Børn i byen.
Tid og sted
”Skovens Dronning” spiller i Glassalen i Tivoli 4. – 20. oktober, og i efterårsferien giver teaterbilletten fri
adgang til Halloween i Tivoli på spilledagen.
Billetter
Fra 185 til 330 kr. inkl. gebyr hos Billetlugen, Tivoli og Eventyrteatret.
Varighed og alder
Forestillingen varer 2 timer, inkl. 20 minutters pause, og er egnet for alle eventyrelskere fra 5 år.
Plakat og pressebilleder
Forestillingens plakat af Per O. kan downloades på Eventyrteatrets pressesite
Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte Eventyrteatrets pressemedarbejder, Thomas Dahlberg på
telefon 61 60 40 85 eller e-mail: pr@eventyrteatret.dk
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