Pressemeddelelse om ”Den Magiske Maske”

”Den Magiske maske” i Glassalen i Tivoli
Eventyrteatrets nye familiemusical fra Christian 7.s København

I oktober 2018 præsenterer Eventyrteatret den nye store familiemusical ”Den Magiske maske” i Glassalen.
Den kun 17-årige Christian, netop er blevet gift og udråbt som Kong Christian 7 af Danmark og Norge.
Vi følger livet ved hoffet på Christiansborg – både ’upstairs’ hos de kongelige og ’downstairs’ hos tjenestefolkene.
Her møder vi blandt mange andre den unge, følsomme Dronning Caroline Mathilde, den vilde Støvlet Katrine,
de magtbegærlige ’pudder-parykker’ og de drilske kokkepiger.
Kun de færreste kender til det magiske rum, som Kongen besøger ved nattetide. Men ved et stort maskebal
smækkes alle døre op på vid gab, og det skaber et voldsomt postyr i de fornemme gemakker. Både små og store
eventyrelskere kommer til at more sig kongeligt i den underholdende familiemusical med de unge prisbelønnede
talenter fra Eventyrteatret, som i efteråret for femte år i træk blev kåret til ”Bedste børneteater” af brugerne på
Børn i byen.
Musicalen har manuskript af Gunvor Reynberg og musik af Christian Dahlberg. Bo Skødebjerg instruerer,
Henrik Lund er koreograf, og de 120 eventyrlige rokokokostumer er designet af Christine Brincker.
Tid og sted
Glassalen i Tivoli, 5.- 21. oktober. I efterårsferien giver teaterbilletten adgang til Halloween i Tivoli på dagen.
Billetter
Billetter fra 185 til 325 kr. inkl. gebyr kan købes hos Billetlugen, Tivoli og Eventyrteatret.
Varighed og aldersgrænse
Forestillingen varer 2 timer, inkl. 20 minutters pause, og er egnet for alle eventyrelskere fra 5 år.
Plakat og pressebilleder
Plakat – og fra ultimo juni også pressefotos – kan downloades på Eventyrteatrets pressesite
Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte pressemedarbejder Thomas Dahlberg på: telefon 61 60 40 85
eller mail: pr@eventyrteatret.dk
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