Pressemeddelelse om ”Julehjertet”

Eventyrteatrets julemusical ”Julehjertet”
25. nov. til 19. dec. – Glassalen i Tivoli

Når vintermørket sænker sig over Tivoli, og julelysene tændes, kan Eventyrteatret for 18. år i træk
præsente en ny julemusical i Glassalen. En times forrygende familieunderholdning med humor og
spænding og masser af eventyrlig sang, dans og skuespil, som skaber den helt rigtige julestemning
hos både børn og voksne.
Handling
Der er travlhed på julepakkeriet i nissernes hovedstad, Sneborg. Men få dage før jul forsvinder den
dygtigste pakkenisse, Kastanje, på mystisk vis. Hvis julegaverne ikke bliver klar til jul, vil alle børn
miste troen på julemanden. Derfor må Kastanjes venner, Hasle og Nellike, drage ud på en eventyrlig
rejse for at finde deres veninde. Imens er der totalt kaos på julepakkeriet, hvor alle håber, at Kastanje
snart kommer tilbage. Finder de to nisser Kastanje? Og lykkes det for dem at redde julen i sidste øjeblik?
”Julehjertet” er skrevet af forfatteren Morten Dahl-Lützhøft og komponisten Christian Dahlberg. Bo
Skødebjerg instruerer, Jeff Schjerlund er koreograf, og de eventyrlige kostumer er designet af Christine
Brincker. Se mere om forestillingen
Spilleperiode
Forestillingen opføres i Glassalen i Tivoli de sidste fire weekender op til jul fra lørdag 25. november til
søndag 19. december, og teaterbilletten giver fri adgang til Jul i Tivoli på spilledagen.
Billetter
Enhedspris 220 kr. plus gebyr. Billetsalg via Billetlugen, Tivoli og Eventyrteatret.
Varighed og aldersgrænse
”Julehjertet” varer 1 time uden pause og er egnet for alle eventyrelskere mellem 5 og 100 år.
Pressebilleder
Plakat af Per O kan downloades på Eventyrteatrets pressesite
Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte pressemedarbejder Thomas Dahlberg på telefon 61 60 40 85
eller pr@eventyrteatret.dk
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