Sjov,
romantisk,
hæsblæsende

Annie Get Your Gun
En anderledes oplevelse på Hærvejen
Nyd en lækker picnic fra Restaurant Mads Doss ved
Friluftsscenen eller i Forsamlingshuset – afhængig af vejret.
Drikkevarer kan købes til fornuftige priser.
Kl. 12.00* er der frokost. Inden maden fortæller Thorningegnens
Friluftsspil lidt om spillet og dagens forestilling.
Kl. 14.00 – 16.30** kan man opleve Broadway musicalen ”Annie
Get Your Gun” på den smukke gamle scene midt i Thorning.
Der bliver fart på med hæsblæsende komik og sjove sange, når
scenen fyldes med en masse festlig sjov med indianere, cirkus,
gøgl, og ikke mindst fantastisk musik.
I pausen er der kaffe/the og kage til de voksne og gammeldags
isvaffel med to kugler til børnene.
Har du spørgsmål eller særlige ønsker til picnickurven,
så kontakt Mads Doss på telefon nr. 86880078 i så god tid
som muligt. Hvis Lone er travlt optaget af maden, så læg en
besked, så ringer hun tilbage så hurtigt hun kan.
* og ** - Aftenforestilling * kl. 17 og ** kl. 19 - 21.30.

Indhold Picnickurv Voksen
Røget laks m/krydderurtecreme og
asparges, kold kartoffelsalat med
roastbeef, melon og skinke, pastasalat,
ost m/oliven, brød og smør.

Indhold Picnickurv Børn
Kyllingespyd, pølsehorn, sandwich,
grøntsager m/dip, frugt, chips.
Vi sørger for dug, bestik og service til
både børn og voksne.

Pris
Prisen for arrangementet inklusive
picnickurv er:
• 295 kr. pr. voksen
• 175 kr. pr. barn mellem 4 og 12 år
• 175 kr. pr. barn 0-3 år med picnickurv
(med siddeplads)
• 95 kr. pr. barn 0-3 år med picnickurv
(uden siddeplads)
• 0 kr. pr. barn 0-3 år uden picnickurv
(uden siddeplads)
Priserne er inklusive billetgebyr, men
eksklusive drikkevarer.
Bestilling via www.thorning.com.
Seneste tilmeldingsfrist er to dage før
hver forestilling.

www.thorning.com - www.facebook.com/friluftsspil - pr@thorning.com

Praktisk Information
Dato

Transportmuligheder

Mere information

Vælg mellem
• lørdag d. 4. juni 2016 kl. 14
• søndag d. 5. juni 2016 kl. 14
• tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 19
- lørdag d. 11. juni 2016 kl. 14 eller 19
- søndag d. 12. juni 2016 kl. 14

• Thorning Taxi og Turist
T: 86 88 01 75
• Teletaxi 801
T: 87 40 83 00 bestilles senest to timer før.
• Rute 717/926X Viborg-Vejle
- stå af ved Thorning Landevej
- gå 1 km ind i byen forbi kirken.
• Rute 801/802 Kjellerup-Thorning
- stå af ved skolen, til højre ved købmanden.
Eller tag toget til Engesvang eller Viborg. Tag bus
mellem Viborg-Vejle til Thorning Landevej.

Læs mere om Thorning på
www.thorning.com.

Overnatningsmulighed
Hærvejsherberget i Thorning,
Blichersvej 31, Thorning.
Tlf. 86880227.

www.madsdoss.dk

