Til øjeblikkelig udgivelse

d. 6. januar 2016

Copenhagen Theatre Circle (CTC) præsenterer på engelsk

Robin Hood and
the Babes in the
Wood
Et traditionelt britisk juleshow af Damian Trasler,
David Lovesy & Steve Clark (TLC Creative)
Instrueret af Patrick Stack
Medvirkende
Robin Hood: Gizem Mutlu, Maid Marion: Madara Devko, Dave the Knave: Nicole Wardell,
Nurse Molly: Josh Shires, Sheriff: Aditya Kharkar, Block: Andrew Whalley, Tackle: Patrick
Presencer, Fairy: Rachel Kador, Pip: Valeria Hollo, Penny: Veda Robidoux, Little John:
Andrew Smith, Friar Tuck: Hubert Baumeister, Will Scarlet: Marcin Wlizlo.
Kor: Taizya Adedeji, Noemì Costa, Claire Coutts, Kristen Flanagan, Seraina Nett, Lucia
Pitman, Anne Sveberg Rebbestad.

Forestillinger: 20–30 januar 2016 (undtagen d. 25. januar)
Aftenforestilling kl. 19:00; matinee lørdage & søndage kl. 14:00
BILLETTER
Billetpris kr. 160 (kr. 80 for børn på 12 år og derunder).
Grupper på 10 eller flere kan få grupperabat.
Billetter kan købes på: http://ctcircle.dk/buy-tickets.
Pressebilletter til premieren d. 20. januar samt plakater og postkort kan bestilles ved at
skrive til press@ctcircle.dk.
SPILLESTED
Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Kbh. Ø (www.krudttonden.dk).

Buh ad den rænkefulde Sherif af Nottingham og hans lejesvende, når de planlægger at
stjæle de uskyldige børns formuer, og hep på vores flotte helt, Robin Hood og hans lystige
mænd, når de gør deres bedste for at ødelægge sheriffens onde planer.
Det går ikke så godt i Nottingham! Den onde sherif er ved at blive rig af de mange skatter,
han tvinger de stakkels borgere til at betale, og han bliver kun rigere og rigere. De nyligt
forældreløse Pip og Penny, som er arvinger til store formuer, er blevet betroet i hans
varetægt, og han arbejder på en frygtelig plan, der skal sikre, at han arver pengene og kan
gifte sig med Maid Marion (som en del af planen).
I vejen for ham står den tapre og frygtløse Robin Hood og hans lystige mænd, den skrappe
Nurse Coddle, den enfoldige Dave Knave, og en temmelig stresset fe. Vil det lykkes dem at
forpurre den onde sammensværgelse og slå sheriffen og hans skurkagtige lejesvende?
Forestillingen vil være propfuld af jokes, slapstick, søde figurer (bl.a. Koen Daisy, der er
tilbage i et lille indslag), flotte sange, dans og al pantomimens traditionelle magi.
Kommer du? Ja, selvfølgelig!
TRANSPORT

Der er begrænset parkering ved Krudttønden, men der er undergrundsparkering til
130 biler lige ved siden af teatret, nedkørsel på hjørnet af Serridslevvej og Gunnar
Nu Hansens Plads. Vær opmærksom på, at det kan være meget svært at finde
parkering, hvis der foregår noget i Fælledparken eller på stadion (Parken), som
ligger lige over for teatret. Vi anbefaler derfor offentlig transport. Nærmeste S-togs
station er Nordhavn. Man kan også nemt benytte sig af busserne 1A, 14, 40 og 401.
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 på vores hjemmeside: www.ctcircle.dk.
Kontakt venligst PR gruppen (press@ctcircle.dk) for yderligere information, eller for at få
tilsendt tryk af vores plakat og postkort.
Officiel sponsor:

