Christiania Børneteater
d. 8, 9, 15. & 16. dec kl. 12-17

for alle fra 0 -100 år
Hver lørdag & søndag fra d. 8 - 16. dec kl 12-17:
æblesskiver, hjemmelavet gløgg og varm cacao

Camilla T Lopez & gæst, Nissen paa Loftet,
Abelone Nissekone & VIRELAI

⬧

⬧

⬧

ENTER: En gylden mønt i hatten

PROGRAM
Lør. d. 8.
kl. 12 : Solhvervseventyr og ...
kl. 13 : Nissernes Magiske Legetøj v/ Nissen paa Loftet
kl. 14-16: JuleSamba for små & store v/ Camilla T Lopez
kl. 16
: Om over- & underjordiske v/ Nissen paa Loftet
Søn. d.9.
kl. 12 : Solhvervseventyr og ...
kl. 13 : Nissernes Magiske Legetøj v/ Nissen paa Loftet
kl. 14-16: Nisserier & Juleeventyr v/ Abelone Nissekone
kl. 15-17: JuleSamba for små & store v/ Camilla T Lopez
Lør. d. 15
kl. 12-15: JuleSamba for små & store
v/ Camilla T Lopez & gæst
kl. 15-17: Eventyr om solhverv, over& underjordiske
v/ Nissen paa Loftet
Søn. d, 16
kl. 12
kl. 13
kl. 14
kl. 15

: JuleSamba for små & store v/ Camilla T Lopez
: Nissernes Magiske Legetøj v/ Nissen paa Loftet
: Nisserier & Juleeventyr v/ Abelone Nissekone
: Eventyrlige Ballader & kædedans v/ VIRELAI

Sted: Christiania Børneteater, Operabygnningen i Christiania
Arrangør: ABC - Alle Børns Christiania
mobil 28681958
Info: www.shagembe.dk/juleshowBT.htm - facebook.com/ABCChristiania/

Nissen på loftet tager også ud på bestilling
VARIGHED: ca. 50 min. (20 – 120 min. også muligt)
PUBLIKUM: Fra 3 - 90 år,
PRIS: efter aftale
Børneinstitutioner: Fra 1500 kr
Virksomheder: fra 3000 kr
SE PDF om “Ta ud Nisse” til print – KLIK HER
Fortællingen...
garneres af tromme- & fløjtespil
og publikum inddrages
med sang og bevægelser
samt mulighed for at afprøve
Nissernes Magiske Legetøj
efter forestillingen.

Nissen på loftet fortæller bl.a....
Solhvervs-eventyret om hvorfor
vi holder jul; - om hvorfor risengrød
er nissers yndlingsret; - om hvorfor
mennesker kun ser nisser til jul
og om den gang nisserne kom i
aktivering på Julemandens fabrik,
som også er historien om håndværkets
og “Nissernes Magiske Legetøj”.
Dertil fortælles om eventyrfolket - trolde,
elvere om over- & underjordiske
- nissernes nære og fjerne slægtninge.

Nissernes Magiske Legetøj
...består af bevægelige dukker
og livagtige dyrefigurer,
mangfoldige lydeffekter, snurretoppe
i forskellige varianter,
samt mekanisk legetøj (uden strøm)
med overraskende og magiske effekter
- Legetøj som i århundrede er blevet skabt
og brugt udelukkende ved brug
af hænders kraft og færdighed.

NISSEN er vores traditionelle & mytologiske
forbindelse til vores rødder.
Nissen har forbindelse til naturen, dyrene og
de overnaturlige kræfter.
Til tider er det også den lille fyr på loftet,
der får tingene sat på plads ved at sætte dem på hovedet,
så vi tvinges til at stoppe op, undres eller overraskes.
- JULEN er den tid hvor vi fejre at lyset kommer tilbage,
vi hygger os, er gode ved hinanden og rykker sammen
i mørket om en god historie.
Arrangør: ABC - Alle Børns Christiania,
CHRISTIANIA BØRNETEATER, EVENTYRET & LEGENS VERDEN
KONTAKT: Anders Shagembe
Mobil. +45 28681958 - shagembe@gmail.com
Websteder: www.shagembe.dk

