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Frederikssund Teater 

 

Forestillinger i efteråret 2022 
 

 

Fredag den 30. september kl.19 i Parkteatret 

To tosser på tur 
Teater Birch 
 

Søndag den 9. oktober kl.16 i Parkteatret 
Halløj 
Cafe Liva 
 

Lørdag den 5. november kl.16 på Elværket 
Alder ingen hindring 
Louise Schouw 
 

 Lørdag den 26. november kl.16 på Elværket 

Jul i den gamle købmandsbutik 
Figaros 
 

Lørdag den 3. december kl.16 på Elværket 
En lille smule ubehag 
Teatret Svalegangen 
 

Forestillinger i foråret 2023 
 

 

Lørdag den 7. januar kl.16 i Parkteatret 

Ta’ mig som jeg er 
Jangmark 
 

Fredag den 10. februar kl.20 i Gymnasiet 

De tre musketerer 
Figaros 

 

Fredag den 17. marts kl.19 på Elværket 

Det forsømte forår 
Ahnfelt-Rønne 
 

 

EKSTRAFORESTILLING 
Fredag den 14. april kl.20 på Elværket 

Koppel & Søn  
- synger ”DE STORE MESTRE” 
OperetteKompagniet 

Abonnementsalg: 
   

www.billetten.dk  
 

eller 
 

https://frederikssundtf 

.billetten.dk 

Tlf. :  7020 2096 
 

Abonnementssalg  
slutter den 30. juni 2022 
 

Derefter løssalg via 
Billetten eller ved indgangen 
en halv time før forestillingen. 
 

Bestyrelsen: 
Formand Grethe Olsen 
formand@ 
frederikssundteater.dk  
 

Næstformand: 
Birgit Birn 
 

Kasserer: 
Jette Andersen 
 

Sekretær: 
Hans Kromann 
 

Bestyrelse: 
Erik Poulsen 
Ole Kochen 
Ellen Lidegaard 
Guri Bjerregaard 
 

Suppleant: 
Anne Marie Ludvigsen 
 
Revisor: 
Revisionsfirmaet 
Lars Jeppesen 
 

Layout: L & K. Moselund  

Forside foto: Thomas Juul 

Bagside Tegn.: Fl. Aabech  

Tryk: Proventus Grafisk 

 

Rev.9 

Generalforsamling 
mandag den 12. september kl. 19 

på Elværket 
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Velkommen til jer alle, både til faste og 
trofaste abonnenter og nye og nysgerrige 

publikummer...  
 

I Frederikssund Teaterforenings bestyrelse ser vi frem til endnu en ny 

og spændende sæson med et flot og professionelt repertoire.  

Igen vil vi vise vores forestillinger på forskellige scener, både fordi vi 

skal finde de tidspunkter, hvor de turnerende teatergrupper/

producenter har deres turnéperioder, og til hvornår der er plads på 

vores spillesteder i kommunen, samt scenemål og faciliteter. Og måske 

også økonomien. 

Vi vil være tre gange i Parkteatret, fire gang på Elværket og to gange i 

Gymnasiets festsal, så tak for godt samarbejde til alle spillesteder. 

Sæsonens forestillinger har et bredt tema, hvoraf flere er humørfyldte 

og musikalske. Dog også lidt alvor – det må der til. Glæd jer! 

Prisen på et samlet abonnement er fastholdt til 1100 kroner – for otte 

forestillinger.  

Derudover kommer så vores store musikalske Koppel-forestilling, som 

koster 250 kr. pr. billet.  

Læs mere om forestillingerne og priser inde i bladet. 

Vi håber på, at vi i fremtiden slipper for Corona-restriktioner – men vi 

lover ikke noget!  

Tak til både Frederikssund Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen for 

tilskud til nedbringelse af billetpriserne; og også stor tak til de lokale 

firmaer, som tegner annoncer i vores trykte program.  

Som sagt, vi håber på færre benspænd, vi håber, at I kommer og er med 

i det lokale teatertilbud, og vi ser frem til endnu en festlig og givende 

sæson.  

Frederikssund Teaterforening blev startet i 1975 – så vi er en ældre 

dame i sin bedste alder.  

På glædeligt teatergensyn fra os alle i bestyrelsen  

Grethe Olsen, formand 
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 PARKTEATRET  Fredag den 30. september 2022 kl.19:00 

 

To tosser på tur 
 

Hvad kan gå galt, når en teaterproducent sætter to tossede komikere 

sammen for at skabe en forestilling? Ja, kort fortalt: ALT.  

Og det er præcis, hvad der gør! Planen er lagt, det er den helt store turné der 

er arrangeret, spillestederne er booket og alt skal liiige til at gå i gang, da 

ulykkerne ramler ned over produktionen. For selvfølgelig går alting ikke let, 

når to tosser tager på tur.  

Intet er jo heldigvis så skidt at det ikke er godt for noget, og misforståelser, 

hemmeligheder og aldersforvirring gør at publikum vil opleve en komedie 

med alt fra kaos til komik.  

Glæd jer til denne hæsblæsende og latterfremkaldende komedie! 

 

Medvirkende: Farshad Kholghi  

og Lukas Birch   

Manuskript:  Farshad Kholghi   og 

Lukas Birch    

Instruktør:  Michel Castenholt  

Varighed:  
2x45 minutter inkl. pause   
 

Foto: Mathias Rasmussen  

 

 

 

 

"Det bedste vi længe ikke har hørt!"  
Dansk Døvesamfund 
 

"Vi så ikke ÉN fejl!"  
Blindeforeningen  

"Vi døde af grin!"  
Bedemandens brancheforening  
 

"Vi kendte alle vi ghederne i !"  
Dansk Clairvoyant-forening  
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PARKTEATRET         Søndag den 9. oktober 2022 kl.16:00 

 

Halløj 
 
Den 4 x Reumert-nominerede dramatiker, satiriker, instruktør og 

skuespiller, Jacob Morild, præsenterer endnu en solo-cabaret i rækken af 

samtids-satiriske ytringer, som han i Cafe Liva-regi har stået for de sidste 

mere end 25 år. 

Senest den 5-stjernede anmelder- og publikumssucces HURRA fra 2019 med 

efterfølgende landsdækkende turné i 2020. 

Igen er det med omdrejningspunkt i sin egen generations genvordigheder og 

tåbeligheder, som lyser mere og mere op i en verden, hvor de yngre 

generationer - heriblandt hans egen generations børn – stiller større og 

større og kraftigere og voldsommere spørgsmålstegn, ved ham og hans 

jævnaldrendes forvaltning af Klimaet, Kloden og dem selv i deres voksne liv. 

Altimens han selv har haft travlt med over et halvt livs sammensurium af 

rigtige meninger, politisk korrekthed, krænkelser i alle former, kystbane-

socialisme, ny-liberalisme, friværdi, pensions-opsparinger og generel 

umådeholden selvoptagethed. 
 

Solo-cabaretten er vanen tro skrevet og 

instrueret af Jacob Morild selv, som 

også står Mutters alene på scenen. 

 
 

Varighed: 1 time 30 min. plus pause 
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ELVÆRKET          Lørdag den 5. november 2022 kl.16:00 
-  

 

Alder ingen hindring 
 

"Alder ingen hindring" er en gribende, rørende, tankevækkende og meget 

morsom forestilling hvor genkendelige myter om alderen bliver behandlet 

med alle farver på paletten. Det handler om at genfinde skønheden, vildska-

ben, poesien i sit liv, lige meget hvilken alder man har. 

Francisca, en kvinde slut i 60'erne, som pludselig befinder sig i en situation, 

hvor livet skal tages op til revision, krisen kradser og der skal tages store 

beslutninger for fremtiden!  

Hun skal genopdage og skabe et liv på ny... som gammel!  

Forestillingen er af og med skuespilleren Judith Rothenborg, som fik sit 

folkelige gennembrud med DR dokumentarserien "Mormor på mandejagt  

Louise Schouw Teater genopsætter den meget omtalte og roste forestilling i 

en ny bearbejdelse med sprælsk fandenivoldskhed, sange, hjernegymnastik, 

glimt i øjet visdomsord og en dans.  

Så står man der, gammel! For gammel? Gammel nok? Hvad nu? Meget liv er 

levet.  

Hvad gør man med resten?  

 

Medvirkende: Judith Rothenborg 

Pianist: Jan Overgaard 

Instruktør: Louise Schouw 

Dukkemager og kostumier:             

Kirsten Victoria Lind. 
 

Varighed:  
1 time og 40 min. inkl. pause  

 
 

Foto: Mike Reuter  
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ELVÆRKET   Lørdag den 26. november 2022 kl.16:00 

 

Jul i den gamle købmandsbutik 
 - et musikalsk tidsbillede på 1968 
 
En musikalsk julekomedie inspireret af tidens toner, radioudsendelser, og 

blade og aviser fra 1968.  

 

Hans Dueholm spiller købmand Thomsen, hvis forretning lider under det ny 

supermarkeds moderne markedsføringsmetoder og ikke mindst hans egne 

gammeldags ditto.  

 

Banken har netop krævet et stort lån indfriet inden den 24. december, så 

konkursen truer. Men hjælpen er på vej i form af konsulenten A. Nissen, 

spillet af Birgitte Mosegaard Pedersen alternerende med Birgitte Götze, fra 

Hovedkontoret. Begge sangere akkompagneres af Allan Dahl Hansen, som 

også spiller postbuddet.  

 

Sange som Dyrtidsvisen (der er lagt på silden og der er lagt på ilden), Jeg så 

julemanden kysse mor, Sikken voldsom trængsel og alarm, Fordum var der 

fred på gaden og Nu har vi altså jul igen fletter sig ind i den muntre 

handling. Og sammen med de indlagte fællessange, hvor publikum kan 

synge med, hjælper det med til at den rette julestemning til at indfinder sig. 

 

Medvirkende:  
Hans Dueholm, Allan Dahl Hansen 

og Birgitte Mosegaard Pedersen/

Birgitte Götze,  
 

Manuskript, instruktion og 
scenografi: Hans Dueholm 

 
 

Varighed: 60 minutter uden pause 
 
Foto: Figaros 
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ELVÆRKET              Lørdag den 3. december 2022 kl.16:00 
 

En lille smule ubehag 
 - en rystende komisk cancer-monolog  
 

En Autentisk kræftfortælling  
Et empatisk, varmt, rørende og rystende morsomt skuespil om…. 
prostatakræft. Ja! EN LILLE SMULE UBEHAG er en fantastisk historie om 
noget helt igennem forfærdeligt. Den prisbelønnede amerikanske dramatiker 
Jeff Metcalf har skrevet et bemærkelsesværdigt humoristisk og følsomt 
drama om hans egen transformerende rejse igennem kræften.  
 
"Frank, dine kolesteroltal er pæne, du har et stærkt hjerte, men dine PSA-
tal er kritiske." "Jeg sagde det ikke til nogen, ikke engang til min hustru 
igennem 20 år. Det er det dummeste øjeblik i min ægteskabelige karriere, og 
tro mig - dem har der været mange af."  
 

Komisk guld  
I EN LILLE SMULE UBEHAG får en 55-årig professor konstateret den 
hyppigste cancerform blandt mænd. Skuespiller Holger Østergaard zapper 
ind i de følelsestilstande og karakterer, som Frank Fjordby møder på sin vej, 
da han med et bliver patientliggjort. Fra drænende bivirkninger, angst-
provokerende venteværelser, til intime samtaler med læger, familien, døden 
og såmænd også Franks sammenbidte ringmuskel, der ikke vil åbne sig for 
videnskaben. Tag med på en gribende one-man mission, der kanaliserer 
frygten og sårbarheden, men som også er belagt med et tykt lag komisk guld, 
der vækker håbet.  
 

Medvirkende: Holger Østergaard 

Tekst:  Jeff Metcalf 

Lyddesign: Anton Bast 

Lysdesign: Henrik Sloth 
 

Foto: Montgomery  

 
 
 
 
Varighed:  

95 minutter uden pause 
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 TEGN ET ABONNEMENT, DER GIVER ADGANG 
TIL ALLE SÆSONENS OTTE FORESTILLINGER 
  

Et abonnement, der koster kr. 1.100,00 inkl. medlemskort for hele sæsonen, 

gælder til otte forestillinger. Der udbydes maksimalt 120 abonnementer, da 

der er begrænset plads på spillestederne. Abonnementet skal købes inden 

den 1. juli 2022.  
  

Forårskoncerten i 2023 med OperetteKompagniet ”Koppel & Søn - 
synger DE STORE MESTRE” (se mere side16), kan bestilles sammen 
med det normale abonnement til en særpris på kr. 250,00. 

 

Billetter til ledige pladser kan købes via ”www.billetten.dk” eller  

ved indgangen en halv time før forestillingen for kr. 200,00. 
   

Pris pr. abonnement (spar 500 kr.): 
Medlemskort                                                 kr.     300,00 

8 forestillinger à kr.100,00                                             kr.     800,00  

I alt (uden ekstraforestillingen med OperetteKompagniet) kr.  1.100,00 

På næste side findes en tilmeldingsblanket, som kan afleveres ved 
sidste forestilling den 3. april 2022, eller sendes til kasserer Jette 
Andersen, Skyllebakke Havn 54, 3600 Frederikssund, senest 30. juni 
2022. 

Abonnement kan ligeledes købes på www.billetten.dk eller på  
https://frederikssundtf.billetten.dk 

 Efter 30. juni kan der kun købes billetter til de enkelte forestillinger. 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i program eller 

rollebesætninger. Oplysninger herom vil fremgå af hjemmesiden, hvis 

Frederikssund Teater har modtaget informationen inden spilledagen. 
  

Privatlivspolitik 
25. maj 2018 trådte EU's nye databeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen indeholder   

retningslinjer for, hvordan organisationer må behandle personlige data. 

 Grundlæggende behandler vi kun persondata til bestemte formål og kun data der er relevante 

for vor virksomhed. 

Vi opbevarer ikke selv data, men samarbejder med ”Billetten”, som alene registrerer på navn/

adresse samt mail og telefon. Det er kun oplysninger om abonnenter og løssalgskøbere, som har 

købt billetter i teaterforeningen, som opbevares i op til tre år. 

  

Billetpriserne er reducerede takket være Frederikssund Teaters  
samarbejde med Slots– og Kulturstyrelsen og Frederikssund Kommune. 
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Frederikssund Teater   
(bedes udfyldt med blokbogstaver) 
 

Navn:      ______________________________________________  Antal abonnem.  

 

Adresse:  ______________________________________________ Tlf.:  ___________________                

  

Postnr.:   __________ e-mail:  ____________________________________________________ 

 
By:          ________________________________  NB: Abonnement registreres på e-mail  
 
 

Abonnementet giver adgang til følgende forestillinger: 

  
Fredag den 30. september 2022 kl.19:00 i Parkteatret 
To tosser på tur 
 

Søndag den 9. oktober 2022  kl.16 00 i Parkteatret 
Halløj 
 

Lørdag den 5. november 2022 kl.16:00 på Elværket 
Alder ingen hindring 
 

Lørdag den 26. november 2022 kl.16:00 på Elværket 
Jul i den gamle købmandsbutik 
 

Lørdag den 3. december 2022 kl.16:00 på Elværket 
En lille smule ubehag 
 

Lørdag den 7. januar 2023  kl. 16:00 i Parkteatret 
Ta’ mig som jeg er 
 

Fredag den 10. februar 2023 kl.20:00 i Gymnasiet 
De tre musketerer 
 

Fredag den 17. marts 2023 kl.19:00 på Elværket 

Det forsømte forår 
 

 Ekstraforestillingen (sæt X hvis den skal med) 
 

FORÅRSKONCERT med OperetteKompagniet 
Fredag den 14. april 2023 kl.20 på Elværket 

Koppel & Søn - synger ”DE STORE MESTRE” 
 

Uden for abonnement, billetpris kr. 250,00 
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PARKTEATRET               Lørdag den 7. januar 2023 kl.16:00 

 

Ta’ mig som jeg er 
MED TRINE PALLESEN 
 

I forestillingen "TA’ MIG SOM JEG ER" vil jeg sammen med Mathias Groves 
seksmandsorkester tegne et kærligt og sandt portræt af Grethe Ingmann.  

Grethe var ikke bare en af Danmarks absolut største sangerinder gennem 
tiden, hun var også eminent til at fortolke teksterne på en troværdig og 
inderlig måde. Hun var sjov og levende og fik datidens populære 
orkesterledere ud på kanten af stolene, da hun ved et tilfælde allerede som 
17-årig hoppede fra strømpefabrikken på Amager og ind på scenen.  

En aften, hvor Grethe sang med Jørn Graungaards orkester, sad Jørgen 
Ingmann blandt publikum, og de blev stormende forelskede. Hurtigt blev 
Grethe og Jørgen par nr. 1 i dansk popmusik, og det toppede, da de sammen 
vandt det Internationale Melodi Grand Prix i 1963 med “Dansevise”. 

Vi har lavet en forestilling, der indeholder både den popmusik, som vi 
allesammen kender, og den jazzmusik Grethe elskede at synge. Vi vil prøve 
at genskabe noget af den stemning der var på danserestauranterne dengang 
i 50’erne og 60’erne.  

Det er en forestilling, der fortæller om Grethes liv på godt og ondt, om turene 
på landevejen, om  kærligheden, om en tid der forandrede sig drastisk i 
dansk musik og i Grethes liv, om nedturen og om de alt for mange bajere, 
der satte en stopper for det hele. Grethe døde allerede, da hun var 51 år. 

Det er en forestilling med masser af musik, humor og til eftertanke. Men 
først og fremmest er det en hyldest til 
Grethe Ingmann og hendes stemme. 
 

Medvirkende: Trine Pallesen 

Pianist og kapelmester:                                 
Mathias Grove Madsen 

Instruktør: Sofie Pallesen 

Varighed: 2 x 45 minutter inkl. pause 

Fotograf: Emilia Therese 
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GYMNASIET               Fredag den 10. februar 2023  kl.20:00 
 

De tre musketerer 
 - én for alle, alle for én… og tre for en tier 

 

Alexandre Dumas' klassiske fortælling "De tre Musketerer" rummer det 

hele: Intriger, store fægtescener, kærlighed, komik, onde skurke og ædle 

helte.  

De tre musketerer, Porthos, Athos og Aramis, franske elitesoldater "with a 

license to kill", opdager et ondskabsfuldt komplot, der skal vælte den 

franske trone.  
 

De tager den unge D'Artagnan under deres vinger, og sammen kaster de fire 

helte sig ud i kampen for at afsløre komplottet og redde ikke bare den 

franske trone og Dronning Annas ære og ægteskab, men hele Europas 

fremtid. Historien rummer, ud over de fire helte, den franske Kong Louis 

13. og Dronning Anna, skurken Rochefort, den onde spion Milady de Winter, 

den magtfulde kardinal Richelieu og mange flere.  
 

Figaros og Den Ny Operas opdaterede udgave af "De tre Musketerer" 

tilsættes kendte hits fra opera, operette og musical og krydres med masser 

af komik.  
 

Medvirkende: I denne sværdvægter af en forestilling spilles, synges og 

danses alle roller i fuld scenografi, lys og kostumer af Lisbeth Kjærulff, 

Kristian Jensen, Hans Dueholm og Allan Dahl Hansen.  
 

Manuskript: Dumas, 

Kjærulf, Dueholm og Jensen 
 

Kostumer: Natalie 

Meldgaard  

Scenografi: Hans Duelund  

Varighed: 130 min. inkl. pause  
 

Foto:  
Thomas Juul, 

Juul Fotografi 
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ELVÆRKET                Fredag den 17. marts  2023 kl.19:00 
 

Det forsømte forår 

AF HANS SCHERFIG  

En skingrende skør og humoristisk soloforestilling om      ung-
dom, galskab, klassisk dannelse og et forgiftet maltbolsje. 
 

Rektor og lærere ved Metropolitanskolen i København er centrum for denne 

dramatisering - den skrupskøre matematiklærer Duemose, som i raseri flår 

kontakterne ud af væggen. Fransklæreren Oremark møder vi også - en sand 

djævel der forhører de unge elever på en så udspekuleret og hæsblæsende 

måde, så ingen (heller ikke blandt publikum) kan føle sig trygge.  

 

Endelig møder vi i forestillingen den klassisk dannede lektor Blomme - en 

underspillet dæmon, der hænger de lidt anderledes elever ud og til slut bli-

ver slået ihjel på mystisk vis. Ved mindetalen siger rektor: ”Vi står så under-

ligt hjælpeløse og fattige - vi holdt af lektor Blomme. Vi kendte hans retskaf-

fenhed, vi værdsatte hans evner. Der er blevet en tom plads her, hvor vi fær-

des og arbejder. En ven er gået bort. En elsket prøvet ven og en fin huma-

nist. Vor tanke kan ikke rumme det. Vor forstand kan ikke fatte det. Vi er 

stille over for det ubegribelige”. 

 

 

 

Dramatisering:  
Anders Ahnfelt-Rønne  

 

Medvirkende:   
Anders Ahnfelt-Rønne 

 

 

Varighed:  
90 minutter uden pause 
 

 

 

Foto: Roberto Fortuna  
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ELVÆRKET       Fredag den 14. april 2023 kl.20:00 

 

FORÅRSKONCERT- uden for abonnement 
 

KOPPEL & SØN  
- synger ”DE STORE MESTRE” 

 

I Juni 1990 var de tre tenorer i Caracallas Termer i Rom. I foråret 2023 er der 

kun behov for to på vore hjemlige breddegrader. Og så er de ovenikøbet i 

familie. Fra det navnkundige Koppel-dynasti, hvor far og søn står side om side 

på scenen. 

 

Tenor Thomas Peter Koppel har over 22 år på bagen på Det Kongelige Teater 

og er søn af Lone, der bar sopranfaget indenfor det dramatiske operarepertoire 

i en halv menneskealder selvsamme sted. Og nu er Jonathan Koppel gået både 

i sin fars og sin farmors fodspor og debuterede fornylig på nationalscenen. 

 

Trods det nye skud på det koppelske stamtræs unge alder indikerer 

kuglerammen, at Thomas og Jonathan efterhånden må have trådt op sammen 

henved 150 gange allerede. Deres seneste indspil er ”De Store Mestre”, et 

potpourri kun til benefice for de fornemste af melodimagerne inden for den 

klassiske verden og deres opusser af absolut ædleste støbning. 

 

Og de er der allesammen: Bach, Beethoven, Brahms, begge Strauss´erne, 

Schubert, Schumann. Mozart selvfølgelig. Men også nordiske islæt som 

Sibelius, Grieg og Carl Nielsen. Operaen repræsenteres af støvlelandets ikoner, 
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 Baneledet 2 (fra 01.07. 2022 

3600 Frederikssund 

Telefon:47 31 22 75 

info@revisor-jeppesen.dk 

Verdi og Puccini, og producenten fra OperetteKompagniet kan heller ikke 

andet end give en smagsprøve på flere af trefjerdedelstaktens absolut førende, 

Franz Lehár og Emmerich Kálmán, der begge ville være fyldt rundt fornylig. 

 

Pianisterne har været flerstrengede, tællende behændige samarbejder med 

James Sherlock, Troels Roland, Irene Hasager og Carol Conrad. En af 

Danmarks absolut bedste klassiske guitarister, Allan Sjølin, joiner også gerne 

den lille trup. Og anekdoterne mellem numrene - de står i kø. 

 

Vidste du, at Richard Strauss ikke kunne fordrage tenorale skrålhalse og 

derfor skrev deres soli i et register, der pressede hver en blodsdråbe ud af dem? 

At Rossini, desuagtet de sprællevende musikalske raptusser, var så luddoven, 

at han lå lige så bred han var i sin seng hele dagen og komponerede, og hvis 

han tabte sine kladder på gulvet, gad han ikke rejse sig og samle dem op, men 

startede blot forfra? At Beethoven ikke var den eneste, der skulle miste 

hørelsen? At russisk, på lige fod med italiensk, faktisk er et gudsbenådet sprog 

at synge på? 

 

Tenorerne prøver såmænd også én gang for alle at synge den omfartende virus 

væk med en af de mest berømte operaarier, der findes. Og kender du den 

guitarkoncert, der har den mest gudsbenådede melodi, men som ingen kan 

udtale?  

 

En oplysende, lidenskabelig og rørende seance synes i vente i dette selskab, 

både hvad angår aftenens optrædende og mastodonterne fra fordums tid!  

 
Medvirkende:  
Thomas Peter Koppel og Jonathan Koppel  
med gæster: 

en af Danmarks bedste pianister og en af Danmarks bedste guitarister 

 

 
Varighed:  
1 time 45 minutter excl. pause 
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Teater - for børn, 
unge og familier  
Scenekunst, hvad enten det 
er dans, dukketeater eller en 
helt ny form for teater, er 
livgivende for alle aldre.  

 
 
 
 
 
 
 
Læs mere på hjemmesiden: 
www.frederikssund-borneteater.dk 
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