Velkommen til
TEATERSÆSONEN 2018/2019
Allerød Børneteaterforening
Velkommen til Allerød Børneteaterforenings 45. sæson.
Bestyrelsen var i foråret på teaterfestival i Ebeltoft, og der er valgt 9 fantastiske børneteaterforestillinger af høj
kvalitet til denne sæsons program. I år får vi besøg af flere børnebogsklassikere, fx Søndag og Julemandens
Jul af Kim Fupz Aakeson, Den grimme ælling, Robin Hood og Den lille prins. Vi har 2 juleforestillinger fra 2 ½ år
og op og der kan danses og synges med til forestillingen Metamorfose. Forestillingen Pudemin - et sofastykke,
giver anledning til mange grin og måske gys, og så får vi besøg af en børnefavorit ”Peddersen og Findus”.
Lige efter sommerferien, uddeles vores flyer til institutioner og skoler til og med 2 klasse, men allerede i begyndelsen af august 2018, åbnes der for salg af billetter på hjemmesiden. Allerød Kommune har endnu en gang
stillet lokaler til rådighed på de forskellige skoler samt Allerød Bibliotek, og derfor kan vi også i næste sæson
opretholde et stort udbud af teaterforestillinger for Allerød Kommunes børn. Husk at vi har en side på facebook,
hvor det er muligt at følge foreningen. Her vil man kunne finde info i løbet af sæsonen, f.eks. om ledige billetter
samt diverse opdates.
Vi ser frem til at 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
optimal 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 bruger 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 2018/2019 findes nedenfor.

Engholmskolen
Rådhusvej 5
3450 Allerød

Allerød Bibliotek
Skovsensvej 4
3450 Allerød

Lynge Skole
Ved Gadekæret 15
3540 Lynge

Skovvangskolen
Poppelvej 1 A
3450 Allerød

Blovstrød Skole
Kærvej 10
3450 Allerød

Lillerød Skole
Frederiksborgvej 65
3450 Allerød

www.allerodborneteaterforening.dk
Forestillinger på bagsiden

PROGRAM 2018/2019
Allerød Børneteaterforening

Peddersen og
Findus, Rævejagten

Søndag (Kim Fupz)

Robin Hood

DATO: Søndag 9. sept. 2018
TID: Kl. 11.00
STED: Lynge Skole
ALDER: 3 - 9 år

DATO: Søndag 23. sept. 2018
TID: Kl. 11.00
STED: Blovstrød Skole
ALDER: 4 - 8 år

DATO: Lørdag 29. sept. 2018
TID: Kl. 11.00
STED: Skovvangskolen
ALDER: 6 år og op

Pudemin et sofastykke

Julemandens Jul
(Kim Fupz & Siri)

To i et hus og en
mus - holder jul

DATO: Søndag 28. okt. 2018
TID: Kl. 11.00
STED: Engholmskolen
ALDER: 4 - 10 år

DATO: Lørdag 24. nov. 2018
TID: Kl. 11.00
STED: Blovstrød Skole
ALDER: 2,5 - 5 år

DATO: Lørdag 8. dec. 2018
TID: Kl. 10.00 + kl. 12.00
STED: Lynge Skole
ALDER: 2,5 - 6 år

Den lille prins

Metamorfose

Den grimme ælling

DATO: Søndag 20. jan. 2019
TID: Kl. 11.00
STED: Lillerød Skole
ALDER: 6 - 10 år

DATO: Lørdag 2. feb. 2019
TID: Kl. 11.00
STED: Allerød Bibliotek
ALDER: 3 - 8 år

DATO: Søndag 10. feb. 2019
TID: Kl. 11.00
STED: Skovvangskolen
ALDER: 3 - 9 år

Vil du vide mere

Læs mere om de enkelte forestillinger på foreningens hjemmeside:
www.allerodborneteaterforening.dk

Billetter

HUSK at vi IKKE sender billetterne til jer fysisk. Den kvittering I modtager,
når billetterne købes online, medbringes til forestillingerne og fungerer som
jeres billet.

www.allerodborneteaterforening.dk
Bestilling af billetter på teaterforeningens hjemmeside

