Pressemeddelelse om ”Kongen & Tiggertøsen”

”Kongen & Tiggertøsen” i Glassalen i Tivoli
Eventyrteatrets nye familiemusical fra Christians 4’s København

I oktober 2017 præsenterer Eventyrteatret den nye familiemusical ”Kongen og Tiggertøsen” i Glassalen
– et sjovt og spændende eventyr fra Christian 4’s København.
De fleste ved, at Christian 4 byggede Rundetårn, Rosenborg Slot og andre pragtfulde bygninger. Færre
er klar over, at den legendariske konge troede på alkymi, astrologi, og eventyrlige væsener som hekse
og havfruer. Eller at han oprettede Tugt- og Børnehuset, som var fængsel og arbejdsanstalt, for både
byens forbrydere og gadens fattige og forældreløse børn.
Handlingen
Vi er i Christian 4’s København i året 1628. På Rosenborg Slot er kongens kæmpe børneflok bekymret
for deres fars lunefulde humør. For at gøre ham gladere beslutter de at hyre en gruppe unge talentfulde
gøglere til at opføre et muntert skuespil på slottet til den teaterglade konges ære og morskab.
Men det bliver en svær opgave: For Københavns magtfulde stodderkonge har fjernet de unge skuespillere
fra gaden og spærret dem inde i det berygtede Tugt- og Børnehus, hvor kun en mur adskiller dem fra
byens forbrydere. Det kræver både list og forklædninger at komme ind i Tugthuset, og hurtigt opdager
kongens børn, at teatertruppens danserinde bærer på en overraskende hemmelighed, som kan vende op
og ned på tilværelsen for både fattige og adelige børn og unge i Christian 4’s København.
Glæd dig til Eventyrteatrets nye familiemusical med forviklinger, forelskelser og fangeflugt, flotte
og farverige kostumer og masser af eventyrligt sang, dans og skuespil med de unge prisbelønnede
scenetalenter fra Eventyrteatret, som alene det sidste år har modtaget tre priser for deres unikke
familieforestillinger i Tivoli.
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Musicalen er skrevet af forfatteren Gunvor Reynberg og komponisten Christian Dahlberg, og
”Kongen og Tiggertøsen” er den eventyrlige duos 22. fælles musical. Bo Skødebjerg instruerer,
Vivi Siggaard er koreograf, og de 120 eventyrlige kostumer er designet af Christine Brincker.
Spilleperiode
Forestillingen opføres i Glassalen i Tivoli fra 6.- 22. oktober, og i hele efterårsferien giver teaterbilletten fri adgang til Halloween i Tivoli på spilledagen.
Billetter
Billetter fra 165 til 305 kr. plus gebyr kan købes hos Billetlugen, Tivoli og Eventyrteatret.
Varighed og aldersgrænse
”Kongen og Tiggertøsen” varer 2 timer inkl. 20 minutters pause og er egnet for alle eventyrelskere
mellem 5 og 100 år.
Pressebilleder
per O’s plakat 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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