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Orientering om teatertur til Kong Arthur

Så trækker vi sværdet af stenen

Kong Arthur
Nu nærmer eventyret sig. Vi er klar til at drage af sted med 2 busfulde
oplagte og til lejligheden veltrimmede deltagere henholdsvis torsdag
den 20. Juni og fredag den 21. Juni.
Hver aften er der plads til 3500 publikummer i alle aldre. De vil opleve
højspændt drama, drabelige slag og magisk underholdning i det helt
store format med kæmpe scenografi, vilde kostumer og en ridderhær af
medvirkende. Se mere på Moesgård Museums hjemmeside.
Transport , mødetidspunkt og hjemkomsttidspunkt
Vi mødes begge aftener kl. 18.45 ved JYSK PARKs P-plads (det nye stadion). Derefter kører vi mod Moesgård
Museum, hvor vi er fremme i god tid, så man kan finde sine pladser. Forestillingen starter kl. 20.30 og
slutter ca. kl. 23.00, hvorefter vi mødes ved bussen og kører hjem til Silkeborg, hvor vi regner med at være
ca. kl. 24.00.
Tag højde for vejret og forhold i forbindelse med evt. aflysning
Det kan godt blive koldt, så husk et tæppe og eventuelt regntøj. Du må gerne medbringe paraply, men den
må ikke benyttes under selve forestillingen. Vi følger den lokale vejrudsigt nøje. Vejret ændrer sig nogle
gange hurtigt, så bliv ikke hjemme, medmindre du modtager besked fra os, om at vi aflyser.
Eventuelle aflysninger vil blive annonceret på Silkeborg Teaterkreds hjemmeside samt sendt på email og
sms til jer. Ved aflysning efter pausen refunderes billetten ikke. Hvis bustransporten til Århus er
gennemført og der aflyses jvf. ovenstående, vil der ved tilbagebetalingen af billetprisen blive fratrukket 40
kr./person for transport.
Pausedrinks - bestil på forhånd
Ca. 1 time inde i forestillingen vil der være ½ times pause. Før og under forestillingen vil der blive solgt
drikkevarer og snacks i publikumsområdet.
Køb en pausedrinksbillet på forhånd og gå direkte i spiseteltet i pausen, hvor du kan få adgang til øl, vin,
vand og kaffe/the ad libitum. Pris 55 kr. (gælder for én person). KØB DRINKSBILLET HER.
Det er også tilladt at medbringe og spise egen mad og drikke på området, dog ikke i restauranten eller på
restaurantens område.
Husk billetten
Din billet skal bruges ved adgangen til forestillingen, så husk den!
Vi ønsker dig god fornøjelse med en a1en i Kong Arthurs selskab!

