Velkommen til

TEATERSÆSONEN 2019/2020
Allerød Børneteaterforening
Velkommen til Allerød Børneteaterforenings 46.- sæson.
I denne sæson er der udvalgt 10 fantastiske teaterforestillinger af høj kvalitet. De er alle
udvalgt efter bestyrelsen og deres børn i foråret var til Børneteaterfestival i Hjørring.
Sæsonens forestillinger spænder bredt.
Der er klassikere, performance art, musikalske oplevelser og selvfølgelig julehygge.
I kan læse mere om de enkelte forestillinger på foreningens hjemmeside og facebook.
Allerød Kommune har endnu en gang stillet lokaler til rådighed på kommunens skoler og
Allerød Bibliotek. Uden deres støtte ville Børneteaterforeningen ikke kunne opretholde
den nuværende aktivitet for kommunens børn.
Denne flyer uddeles i institutioner og på skoler (0.-2. klasse) i uge 34,
hvor billetsalget ligeledes starter via hjemmesiden.
Husk at tjekke foreningens facebook-side, hvor det løbende er muligt at følge foreningens
aktiviteter. Her vil man ligeledes kunne finde info om forestående
forestillinger og evt. ledige billetter.
Vi ser frem til at såvel børn som voksne, får en masse gode teateroplevelser sammen.

Janne von Wildenrath Beltner, Formand

Billetbestilling

Administrationsgebyret er kr. 25,- pr. bestilling
Prisen pr. billet er kr. 75,- for børn og voksne.
Billetterne købes online på www.allerodborneteaterforening.dk

OBS: Man får IKKE tilsendt fysiske billetter.

HUSK

Det er ikke tilladt at medbringe slik til forestillingerne.
Respekter aldersgrænserne, der er nævnt ved hver forestilling, så
alle får en god oplevelse. Det er ikke tilladt at tage billeder under
forestillingerne.

Følg os på Facebook

Følg os på facebook og hold dig opdateret med de seneste nyheder i
foreningen. På siden lægger vi også løbende billeder op fra forestillingerne samt svarer på spørgsmål.

Adresser

Foreningen anvender Allerød Bibliotek og kommunens skoler, hvor
gymnastiksalene er stillet gratis til rådighed. Vi fordeler brugen af
skolerne rundt om i kommunen, så alle børn i hele kommunen har
mulighed for at få lokale kulturelle oplevelser. Spillesteder for teatersæsonen 2019/2020 findes nedenfor.
Kratbjergskole
afd. Engholm
Rådhusvej 5
3450 Allerød

Allerød Bibliotek
Skovensvej 4
3450 Allerød

Lynge Skole
Ved Gadekæret 15
3540 Lynge

Lillevang skole
afd. Skovvang
Poppelvej 1 A
3450 Allerød

Blovstrød Skole
Kærvej 10
3450 Allerød

Lillevang skole
afd. Lillerød
Frederiksborgvej 65
3450 Allerød

www.allerodborneteaterforening.dk
Forestillinger på bagsiden

PROGRAM 2019/2020
Allerød Børneteaterforening
CHICKS

DET BIMLER OG
BAMLER - ”JUL”

DATO: Søn. 15.09.19
TID: Kl. 11.00
ALDER: 4 år og op
STED: Blovstrød Skole

DATO: Lør. 23.11.19
TID: Kl. 11.00
ALDER: 4 år og op
STED: Skovvangskolen

CHICKS er en ordløs forestilling, fortalt gennem
kropssprog og gavmild mimik.

Det bimler og bamler fra kirketårnet, grantræerne
dufter og nisserne er på spil.

STOR STØRRE
STØRST

KONEN I MUDDERGRØFTEN
DATO: Søn. 29.09.19
TID: Kl. 11.00
ALDER: 3-9 år
STED: Engholmskolen

DATO: Søn. 01.12.19
TID: Kl. 11.00
ALDER: 3-7 år
STED: Allerød Bibliotek

KARIUS OG BAKTUS

SPAGHETTI

DATO: Søn. 06.10.19
TID: Kl. 11.00 + 13.00
ALDER: 4 år og op
STED: Lillerød Skole

DATO: Søn. 19.01.20
TID: Kl. 11.00
ALDER: 3-8 år
STED: Engholmskolen

Ilselill – ønsker sig et større hus, en støvsuger og et En poetisk, fysisk og humoristisk forestilling om
slot. Hun vil gerne være pave el. måske gud!
klovnen Frk. Lange.

Se eller gense opsætningen af den elskede historie
om de to frække tandtrolde i Jens´ mund.

En sød og hjertevarm historie om uforenelige
størrelser, der trods alt finder sammen.

LILLE FRØ

DYT, BÅT &
KLINGKLANG
DATO: Lør. 02.11.19
TID: Kl. 11.00
ALDER: 3-10 år
STED: Lynge Skole

Spændende rytmisk trafik-teaterkoncert for børn
og voksne med musik fra Børnenes Trafikklub.

DATO: Søn. 26.01.20
TID: Kl. 11.00
ALDER: 4-8 år
STED: Skovvangsskolen

Om at rejse langt væk hjemmefra, men mest af alt
om, at man er god nok som man er.

50 FARLIGE TING

SOM SØSTRE VI
DELE

DATO: Søn. 10.11.19
TID: Kl. 11.00
ALDER: 4-11 år
STED: Allerød Bibliotek

DATO: Lør. 07.03.20
TID: Kl. 11.00
ALDER: 4-10 år
STED: Blovstrød Skole

Forestillingen undersøger alt det, voksne
normalt advarer deres børn imod!

En nærværende og medrivende teateroplevelse
med stort kropssprog, latter og små gib.

Vil du vide mere

Du kan læse meget mere om de enkelte forestillinger på
foreningens hjemmeside.
Det er også her du kan bestille billetter. Husk at købe billetter i god tid, vi ved fra tidligere år, at der bliver hurtigt
udsolgt.

www.allerodborneteaterforening.dk
Bestilling af billetter på teaterforeningens hjemmeside

