Velkommen til

TEATERSÆSONEN 2020/2021
Allerød Børneteaterforening

Velkommen til Allerød Børneteaterforenings 47.sæson.
I år satte COVID-pandemien en kæp i hjulet på mange ting. Da vi afviklede vores generalforsamling i juni måned, vidste vi ikke, om det overhovedet ville være muligt, at samle familier i
kommunens lokaler og afvikle børneteater for den kommende sæson.
Teaterfestivalen i foråret i Holbæk var aflyst og bestyrelsen har derfor udvalgt
forestillingerne ud fra tidligere festivaler og sæsoner.
Vores flyer deles ikke ud i år, men kan downloades og printes fra vores hjemmeside. Billetter
købes på hjemmesiden under fanen ”køb billetter”. Her kan man læse om de enkelte forestillinger ved at klikke på forestillingernes billede. Vi vil opfordre til at I følger foreningen på
facebook. Her vil man kunne finde info i løbet af sæsonen om fx. ledige billetter mm..
Allerød Kommune stiller lokaler til rådighed på skoler og Allerød Bibliotek. Uden deres
støtte ville Børneteaterforeningen ikke kunne opretholde den nuværende aktivitet for
Allerød Kommunes børn.

Vi ser frem til at børn som voksne får en masse gode teateroplevelser sammen. Vi vil
selvfølgelig følge myndighedernes vejledninger og sørge for, at der er mulighed for at vaske
og spritte hænder ved ankomst til forestillinger.

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.
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 2020/2021
Allerød Børneteaterforening
KEJSERENS NYE
KLÆDER

AFHOLDT

Kl. 1100

DATO: Søn. 08.11.20
TID: Kl. 11.00
ALDER: 3-9 år
STED: Lillerød Skole

AFHOLDT

Er man blevet til grin i Storegade er det bedste ly
sit eget klædeskab.

Kl. 1300

AFHOLDT

FASTER LIZZIES JUL
DATO: Søn. 29.11.20
TID: Kl. 11.00
ALDER: 3-8 år
STED: Lillerød Skole

Sanselig og forunderlig forestilling. Kan man ælte
pebbernøddedejen med hovedet?

FASTER LIZZIES JUL

MIS MED DE BLÅ
ØJNE

DATO: Søn. 29.11.20
TID: Kl. 13.00
ALDER: 3-8 år
STED: Lillerød Skole

DATO: Søn. 24.01.21
TID: Kl. 11.00
ALDER: 3 år og op
STED: Lillerød Skole

Sanselig og forunderlig forestilling. Kan man ælte
pebbernøddedejen med hovedet?

NY DATO
30. MAJ 2021

Om den lille modige mis, der gik ud i verden for at
finde landet med de mange mus.

MARIEHØNEN
EVIGGLAD

MUSTAFAS KIOSK

GRÆSHOPPESALSA

PEDERSEN OG FINDUS - RÆVEJAGTEN

DATO: Lør. 06.03.21
TID: Kl. 11.00
ALDER: 3 år og op
STED: Blovstrød Skole

DATO: Søn. 21.03.21
TID: Kl. 11.00
ALDER: 3-9 år
STED: Allerød Bibliotek

DATO: Lør. 27.02.21
DATO: Lør. 06.02.21
TID: Kl. 11.00
TID: Kl. 11.00
ALDER: 4 - 10 år
NY DATO
NY DATO
ALDER: 2½ - 5 år
STED: Skovvangskolen
STED:
Skovvangskolen
31. OKTOBER 2021
10. OKTOBER 2021
Marie er glad. Evigglad. Bare ikke når det regner! Kom med indenfor i Mustafas Kiosk, hvor man kan
Mon hun finder ly?
købe næsten alt.

NY DATO
21. AUGUST 2021

Den lille græshoppe elsker at hoppe og har ikke
tid til at lytte og lære om den store verden.

NY DATO
19. SEPTEMBER 2021

Kan den sultne ræv holdes fra de skræmte høns?
Kun ved brug af opfindsomhed og fyrværkeri.

Covid-19 fylder rigtigt meget i vores hverdag lige nu.
Vi følger nøje med i myndighedernes anvisninger og retningslinjer i forhold til bedst muligt at
sikre publikum, de frivillige og kunstnere. Følg med på vores hjemmeside og facebook inden en
forestilling.
Vi følger løbende myndighedernes anbefaling og afholder kun forestillingerne, hvis det kan gøres
på forsvarlig vis. Indtil videre fortsætter vi optimistisk og håber på det bedste.
Som publikum skal I først og fremmest blive hjemme, hvis I føler de mindste symptomer på
sygdom. Oplever du symptomer, der giver mistanke om covid-19 efter en forestilling beder vi dig
sende os en mail.
Derudover er det vigtigt, at I hjælper os med at holde afstand, god håndhygiejne og følger retningslinjer og instruktioner fra vores frivillige og kunsterne.

Forbered dig på:
•
at publikumsantallet er reduceret, så vi overholder afstands- og m2-kravene.
•
at vi opstiller retningslinjer for, hvordan publikum bliver lukket ind i salene, hvilket kan betyde, at du ikke nødvendigvis kommer til at sidde midtfor
•
at I kan komme til at stå udenfor og vente på at komme ind til en forestilling.

Vil du vide mere

Du kan læse meget mere om de enkelte forestillinger på foreningens hjemmeside. Det er også her du bestiller billetter.

www.allerodborneteaterforening.dk
Bestilling af billetter på teaterforeningens hjemmeside

