Til øjeblikkelig udgivelse

d. 12. november 2014

Copenhagen Theatre Circle (CTC) præsenterer på engelsk

The Snow Queen
Et traditionelt britisk juleshow af Alistair Ferguson,
baseret på H. C. Andersens eventyr Snedronningen
Instrueret af Deborah Taylor og Lisa Buckley
Medvirkende
Old Nikolaj: Hubert Baumeister, Snowdrop: Tim Haigh, Jack Frost: Armann Bernhard
Ingunnarson, Sibernia (Snow Queen): Cæcilie Skov Laybourn, Nippy: Tuulia Lindholm,
Snaffles the Sneaky: Sylvia Linehan, Gerda: Ela Mercado, Goosepimples: Gizem Mutlu,
Kai: Patrick Presencer, Grandma Gretchen: Eira Pryce, Drizzle: Cheryl Wormsbecker,
Prince Boreas: Karolina Zydelyte
Frosties: Natalie Haigh, Lucia Pitman, Helena Twarowski
Ice Trolls, Robbers, Stallholders: Lupita Bonita, Nino Burini, Svava Daviðsdóttir, Hugo de
Sevin, Malene Ford, Federica Genovese, Agnes Henriksen, Sara Juntunen, David Murphy,
Seraina Nett, Francisco Taberna, Sarah Whitehouse
Snowflakes: Liyah Asvat, Maya Blouse, Tanishaa Joshi, Rebecca Keogh, Eabha McBride,
Katie McBride, Veda Robidoux, Órla O’Shea, Teagan Wordial

Forestillinger
14–18 januar 2015
14–17 januar: aftenforestilling kl. 19:00
17 og 18 januar: matinee kl. 14:00

Billetter
Billetpris kr. 160 (kr. 100 for børn på 12 år og derunder)
Grupper på 10 eller flere kan få grupperabat.
Billetter kan købes på: www.ctcircle.dk/buy-tickets/.
Pressebilletter til premieren den 14 januar kan bestilles ved at skrive til press@ctcircle.dk.
Mød de medvirkende
Der vil være mulighed for at møde, tage billeder af og snakke med skuespillerne umiddelbart
efter forestillingerne d. 17. og 18. januar.
Spillested
Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215 B, 2800 Lyngby (http://www.lyngby-kulturhus.dk).

Så er det igen tid til årets traditionelle britiske juleshow – også i den grad! Kom ind fra kulden
og nyd Copenhagen Theatre Circles fjerde juleforestilling, der i år er baseret på H. C.
Andersens eventyr Snedronningen, og som denne gang gør brug af en ny og større scene i
Lyngby Kulturhus.
På engelsk kaldes denne type juleforestilling en ”pantomime”, men den har ikke meget til
fælles med dansk pantomime. Der er masser af sang og tale, og forestillingerne er næsten
altid baseret på et kendt eventyr. Rollerne inkluderer som regel en mandlig hovedfigur (ofte
spillet af en pige), og en kvindefigur (spillet af en smuk pige), en ”dame” (spillet af en mand),
en skurk, en god fe og ofte også et dyr.
Denne nye version af Snedronningen følger Kai og Gerda, der begge synes de er alt for
gamle til at tro på eventyr, specielt den skeptiske Kai – indtil deres bedstemor fortæller dem
historien om The Snow Queen. Inden længe bliver de bogstaveligt talt fanget ind af historien,
da Snedronningens halv-skøre håndlanger Jack Frost kommer anstigende ...
Morskab, spænding og masser af kolde gys og gode grin for alle i alderen 5 til 105, med
teater i højeste gear, sang, dans, publikumsmedvirken og endog lidt velplaceret
transvestisme!
Publikum ved lørdagens matinee forestilling vil have mulighed for at møde de medvirkende
umiddelbart efter forestillingen.
TRANSPORT
Lyngby Kulturhus ligger direkte overfor Lyngby Storcenter, kun 5 minutters gang fra Lyngby
station (S-tog B eller E mod Hillerød). Hvis man er i bil, kan man via Kongevejen, Lyngby
Hovedgade eller Helsingør motorvej komme til Lyngby Storcenter, som har 1080
parkeringspladser med adgang fra Klampenborgvej eller Toftebæksvej (den første time er
gratis). Busserne 170, 182, 183, 187, 190, 194, 200S, 300S og 388 stopper alle ved
indgangen til Lyngby Storcenter, og mange flere stopper ved Lyngby station.
COPENHAGEN THEATRE CIRCLE
Denne engelsksprogede gruppe af teater-entusiaster har leveret højkvalitets drama på
engelsk til det københavnske publikum i 45 år. Hvert år opfører man tre forestillinger for
offentligheden, og CTC er vært for play readings, improvisation workshops og alt muligt
andet teater- og skuespil-relaterede arrangementer i løbet af sæsonen. CTC er også et godt
sted for nybegyndere at møde ligesindede sjæle, som elsker at deltage aktivt i teaterproduktioner. Læs mere om alle vores aktiviteter på www.ctcircle.dk.
PR & PRESSE
Billeder og pressemeddelelser vil være tilgængelige til download på vores hjemmeside:
www.ctcircle.dk. Kontakt venligst PR gruppen for yderligere information, eller for at få tilsendt
tryk af vores plakat og postkort til forestillingen: Tlf. 2826 2638, e-mail press@ctcircle.dk.
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