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I 2017 opfører vi musicalen All Shook Up spækket med Elvis Presleys udødelige sange - C’mon Everybody,
Can’t Help Falling in Love, Love Me Tender og mange flere…. Så er du til jitterbug, jive og 50’er-fest – så
er det lige noget for dig!

Sponsorering
Der skal hele tiden bruges mange penge i forbindelse med at opføre spillet. Vi håber derfor, at du/I
måske vil støtte os, ved at tegne en annonce i programmet eller en bannerannonce på vores hjemmeside.
Vær opmærksom på, at programmet er i farver på alle sider, hvorfor din annonce også gerne må være
i farver.
Returner vedlagte bestillingsseddel snarest muligt, og vi sender efterfølgende faktura med betalingsoplysninger.
Logo må I gerne sende i pdf eller jpg-format (IKKE i Publisher) til hswinther@gmail.com eller i brev
til adressen nedenfor. Er der spørgsmål, er I meget velkommen til at ringe til mig eller sende en mail.
Tag familie, venner, naboer eller personale med til en af de 7 forestillinger i perioden 3.-11. juni.
Det er efterhånden blevet en god og fast tradition for mange familier at samles med børn, forældre,
bedsteforældre, tanter og onkler, ansatte eller venner til en årlig udflugt til ”Danmarks hyggeligste
Friluftsspil” og nyde et par timers god underholdning i fredsskoven bag Thorning Forsamlingshus.
Der sælges 585 billetter til hver forestilling. Vær sikker på en plads, og køb billetter allerede nu. Købte billetter gælder kun til den forestilling, som de er købt til. Se mere i vedlagte folder.

Kom i god tid og nyd din mad før forestillingen
Tag din madkurv med, køb picnickurv eller smørrebrød hos den lokale restaurant Mads Doss. Se vedlagte folder.
Nyd maden ved de runde haveborde med parasoller inden forestillingen. Drikkevarer kan købes i kiosken. Forpladsen åbner 1½ timer før forestillingen.
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