Danmarks hyggeligste Friluftsspil

Følelser i spil

Midt i Thorning i unikke rammer med et bagtæppe af gamle
egetræer ligger Friluftsscenen - en ”teatersal” med en særlig
intim, næsten magisk stemning. Her opføres årligt en musical
på den skønne scene midt i alt det grønne, hvor solen spiller i
træerne. Uden tvivl Danmarks Hyggeligste Friluftsspil.

Vi elsker vel alle fortællingen om røverdatteren Ronja, som
bor i Mattis borgen dybt inde i de svenske skove sammen med
sine forældre og hele røverflokken? Omgivet af skovvæsener
som rumpenisser, heksefugle, grådværge og ”de underjordiske”.

Luften emmer af atmosfære og vidt forskellige følelser kommer i spil. Glæden ved at møde nye mennesker. Sorgen over
at miste. Stoltheden over at stå på egne ben. Her er masser
af stof til eftertanke og til snakken mellem voksne og børn.
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Musicalen starter med et tordenskrald. Lynet slår ned, og Ronja bliver født. Historien springer 12 år frem, hvor Ronja for
alvor er gammel nok til at lære om livets farer. Hun møder
den jævnaldrende Birk fra den rivaliserende Borka-røverflok.
Med Birk oplever Ronja det eventyrlige i at have en ven. Sammen søger de udfordringer i den vilde og uforudsigelige natur.
De to bliver hjertevenner på trods af røverfædrenes modstand. Og Ronja og Birk skal så meget igennem, inden vi får
den lykkelige slutning.
Historien om Ronja Røverdatter folder sig ud som en fortælling, der rummer et stort spekter af følelser. Den er dramatisk, sørgelig, rørende, morsom, uhyggelig og spændende.
Skoven omkring Friluftsspillets scene skaber en autentisk fornemmelse for Ronja og Birks eventyr. Tredive dygtige børn og
voksne vil sammen med et veloplagt liveorkester sørge for en
uforglemmelig oplevelse.
Der er både små intense scener med få medvirkende og store
fællesscener med danse og sange. Et højt spilletempo og masser for både øjne og ører.

Dette års opsætning på Friluftsscenen er Astrid Lindgrens
RONJA RØVERDATTER med Sebastians fremragende musik.
Den elskede familiemusical om røverlivet dybt inde i de svenske skove.

Forestillinger

Astrid Lindgrens fængslende historie tilsat Sebastians dejlige
musik har resulteret i en af vor tids største familiemusicals. En
klassiker, der skal ses – så glæd dig.
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Billetpriser
Børn fra 4 til og med12 år .......................................... 75
Voksne fra 13 år ...................................................... 145
Familiebillet (2 voksne + 2 børn) ................................ 400
Gruppe (min. 10 voksne) pr. person ............................ 120

kr.
kr.
kr.
kr.

Børn til og med 3 år, som ikke optager en stol, er gratis.

Billetsalg
•
•
•
•

Thorning Friluftsspil
Friluftsscenen · Blichersvej 35 · Thorning
8620 Kjellerup
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Onlinesalg via www.thorning.com til og med dagen før
hver forestilling. Gebyr på kr. 5 tillægges pr. ordre.
Kontakt Billettens callcenter på 7020 2096
hverdage kl. 9 – 16.30 ved problemer.
Billetsalg på Silkeborgs Biblioteker og andre steder.
Gebyr på kr. 10,00 tillægges pr. billet. Salgssteder findes
på www.thorning.com
Servicetelefon: 4031 7512.
Her kan du få svar på eventuelle spørgsmål.
Billetsalg ved indgangen 1½ time før hver forestilling,
såfremt der er flere billetter.
Kørestolspladser bookes ved at kontakte Billettens callcenter på 7020 2096, hverdage kl. 9-16.30.

Øvrige praktiske oplysninger
Af
Astrid Lindgren

•
•
•
En tradition at tage til friluftsspil i Thorning

I en scenebearbejdelse af Annina Enckell
Oversættelse, musik og sangtekster: Sebastian

Det er en gribende, festlig, morsom, dramatisk, uhyggelig og
spændende forestilling for hele familien – krydret med masser
af musik og sang.

Forlag: NORDISKA ApS / DANSK TEATERFORLAG
(Originalrettigheder hos Nordiska ApS)

Tag børn, forældre, bedsteforældre – ja, hele familien, naboerne eller kollegerne med på den årlige udflugt til ”Danmarks
Hyggeligste Friluftsspil” og nyd et par timers god underholdning i fredskoven bag Thorning Forsamlingshus.

Instruktør: ..................................... Christina de Laurent
Kapelmester: ......................................... Flemming Berg
Korledere: ......................... Hanna og Aage Christiansen
Koreograf ......................................... Sofie Birk Kramer
Scenograf: .......................................... Sarah Sandgaard

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, Silkeborg Kommune støtter
årets forestilling.
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Alle pladser er nummererede.
Gratis parkering – se kortet.
Pølser, is, slik, kaffe, brød m.v. kan købes til rimelige priser.
Boder og forplads åbner 1½ time før hver forestilling.

Medbragt mad kan indtages ved havebordene inden forestillingen.
Billetsalget tager imod Dankort, Visa-Dankort og Mobile
Pay
Boderne tager imod kontanter samt Mobile Pay.

