DANMARKS HYGGELIGSTE FRILUFTSSPIL
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,
teaterkoncert eller børneforestilling på den skønne scene
midt i alt det grønne, hvor solen spiller i træerne. Uden tvivl
Danmarks hyggeligste Friluftsspil.
Årets opsætning er den populære familieforestilling Emil Fra
Lønneberg. Astrid Lindgrens højt elskede og kendte historie
om skarnsknægten Emil - drengen med et hjerte af guld. En
højt elsket figur – både af hende selv og af publikum.

Friluftsscenen omdannes på skønneste vis til et smålandsk
bondemiljø, hvor luften emmer af atmosfære. Stemningen
bliver hurtigt opløftet og munter, når de 30 skuespillere, dansere og sangere giver den fuld gas med alle løjerne. Det veloplagte 4 mands live-orkester under Flemming Bergs ledelse
akkompagnerer til alle de dejlige og kendte sange.
EN TRADITION AT TAGE TIL FRILUFTSSPIL
Tag hele familien, venner og kolleger med på den årlige udflugt til Danmarks hyggeligste Friluftsspil og nyd et par timers
god underholdning i Fredskoven bag Forsamlingshuset.

Friluftsscenen · Blichersvej 35
Thorning · 8620 Kjellerup

Af:
Astrid Lindgren
Musik:
Georg Riedel.
Oversættelse: Susanne Theil.
Forlag:
Instruktør:
Instruktørass.:
Kapelmester:
Korledere:
Koreografer:
Scenograf:
Amatørforestilling

Nordisk ApS / Dansk Teaterforlag.
Christina de Laurent.
Julie Nielsen.
Flemming Berg.
Hanna og Aage Christiansen.
Sarah Holm Hermansen.
Ida Tandrup Holm Jacobsen .
Sarah Sandgaard.

HANDLINGEN
Der bliver musical i børnehøjde med sus og ballade, når Emil
drøner over scenen tæt fulgt af sin højtråbende far Anton:
”EEEEEEEMIL….”. Emil er nemlig en mester i at finde på
skarnsstreger. Hans iltre far reagerer højlydt og sender
ham på værkstedet, hver gang han har lavet ballade. Her
kan Emil så sidde og komme på bedre tanker. Imens fordriver han tiden med at snitte en ny sjov lille træmand –
han har allerede lavet over 200.

BILLETPRISER

Emil bor på gården Katholt i byen Lønneberg i Småland
sammen sine forældre Alma og Anton, lillesøster
Ida, karlen Alfred og pigen Line. Nå ja, og så
er der Tyttebær-Maja - en gammel kone,
der ofte kommer og hjælper til med lidt
af hvert på gården. Hun kan fortælle
grumme historier om både spøgelser
og sygdomme.

•

Så er scenen sat til alle Emils
eskapader i et
svensk bondemiljø for over
100 år siden.
Om hvordan Emil får en suppeterrin på
hovedet, Ida bliver hejst op i flagstangen
og Lines forfærdelige tandpine. Det forunderlige ved Emils skarnsstreger er, at de
aldrig er gjort i ond mening. Faktisk er
han en god og sød dreng, der tænker med
hjertet og handler spontant. Nogen gange
lidt for spontant.
Glæd jer til et par timers god og sjov underholdning, hvor fantasi og fakta, det tidsbundne og det
tidløse i fortællingerne om Emil fra Lønneberg
blandes på smukkeste og allerkæreste måde. For
der er også masser af kærlighed i stykket – mor
Alma tilgiver altid sin dejlige dreng, karlen Alfred
elsker Emil, som han er, og mon ikke far Anton med stolthed og
glæde ser Emils fortræffeligheder; såsom at fange en tyv og
tæmme en balstyrisk ko.
For øvrigt Line er også temmelig lun på Alfred…

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget · Silkeborg Kommune
støtter årets forestilling

Børn fra 3 - 12 år ........................................................ 75 kr.
Voksne fra 13 år ......................................................... 150 kr.
Familiebillet (2 voksne + 2 børn)................................. 380 kr.
Gruppe (min. 10 voksne) ............................................ 125 kr.
Overdækkede pladser (Børn & Voksne) .................... 160 kr.
Børn 0 –2 år gratis – skal sidde på skødet af en voksen.
BILLETSALG

•

•
•
•

•

Onlinesalg på www.thorning.com til og med dagen før
hver forestilling. Gebyr 10 kr. pr billet + 5 kr. pr. ordre.
Ved problemer kontakt Billettens kontor på 70 20 20 96
Telefontider: Mandag: kl.10 - 16 - tirsdag - fredag: kl.
10 - 14.
Fysiske billetsalgssteder findes på billetten.dk. Der skal
påregnes yderligere gebyr.
Billetsalg ved indgangen 1½ time før hver forestilling.
Kørestolspladser og handicaphjælpere bookes ved Billettens kontor på tlf. 70 20 20 96 Telefontider: Mandag: kl.10 - 16 tirsdag - fredag: kl. 10 - 14.
Servicetelefon 61 31 70 41 for eventuelle praktiske
spørgsmål.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

• Forestillingen varer ca. 2½ time inkl.. pause.
•
•
•
•
•

Alle billetter er påført et nummer og jo lavere nummer
des tættere kan man sidde ved scenen. .
Gratis parkering ved Thorninghallen, Sundhedscentret
og Thorning Skole. P-vagter hjælper gerne.
Boder og forplads åbner 1½ time før hver forestilling.
Pølser, is, slik, kaffe, brød m.v. kan købes til rimelig pris.
Medbragt mad kan indtages ved bordene på forpladsen
inden forestillingen.

FORESTILLINGER
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

den
den
den
den
den
den
den

5. juni 2021 kl. 14 premiere
6. juni 2021 kl. 14
8. juni 2021 kl. 19
9. juni 2021 kl. 19
11. juni 2021 kl. 19
12. juni 2021 kl. 14
13. juni 2021 kl. 14

