
Teatergrad har gennem  
de seneste 7 år produceret 
forestillinger til vores 
ældre medborgere, 
deres pårørende og 
plejepersonale. Det gør vi, 
fordi vi synes det er uhyre 
vigtigt, at alle borgere 
har lige og fri afgang til 
kunstneriske oplevelser, 
og sætter en ære i at 
præsentere forestillinger, 
der skaber fællesskab, 
livsglæde og refleksion  
hos et publikum, der ikke 
selv kan komme i teatret. 

Vi opfordrer til at pleje-
centre opsøger pårørende 
i alle aldre og arrangerer 
et fællesskabende jule-
arrangement. Her kan   
LUK JULEFREDEN IND 
blive en fælles kulturel 
oplevelse og et væsentligt 
bidrag til julehyggen.

— Teaterleder Christine Worre Kann

Luk julefreden ind
— en hjertevarm dramatiseret  
julekoncert, hvor alle generationer  
kan mødes om julens sange og 
fortællinger. 

Til tonerne af velkendte julesange inviteres pleje-
centrets beboere til julestue og med ind i en for-
tælling om en magisk barndoms julenat. 

På byens torv møder vi Carl. Han sælger Nord-
mandsgranner, nøjagtigt som hans far gjorde, så 
langt tilbage som Carl kan huske. Faktisk plantede 
hans far sit første juletræ, samme dag som Carl 
blev født – en mystisk stjerneklar juleaften.  

Men julestemningen er ikke helt som den  plejer, 
for Carl har fået konkurrence af Lone. Lone i sin 
 moderigtige flyverdragt, med sine økologiske  
ideer og økologiske rødgraner. 

 Praktisk information
  Spillested Forestillingen spilles indendørs 

i aulaer, fællesrum, kirkerum etc. 
Ethvert rum som I finder passende for en 
hyggelig julestund.

 Varighed ca. 50 minutter

  Spilleperiode 30.11. – 19.12. 2021

  Ma ̊lgruppe En forestilling for alle aldre.
Ældre beboere pa ̊ plejecentre, deres 
pårørende i alle aldre og personalet.

  Antal tilskuere Efter aftale og tilpasset 
gældende sundhedsmæssige forhold  
(10-60 pers.)

  Teatret ga ̊r i dialog med hvert enkelt 
pleje center, er meget fleksibelt og 
tilpasser sig de fysiske rammer og regler, 
der gælder på de enkelte plejecentre.

  Pris 15.000 kr. eks. moms.
 To forestillinger 20.000 kr. eks. moms.

  Forestillingen er dækket af Refusionsordningen. 

Kommunale plejecentre kan få 50% af forestillingens 

pris i refusion af staten. 

 

  For booking og mere information 
 Sandra Yi Sencindiver 
sandra@teatergrad.dk 
tlf. 21 25 56 61 
www.teatergrad.dk

Luk julefreden ind er en 
hjertevarm julekoncert 
for alle aldre, hvor vi 
mindes barndommens 
juleaftener. En oplagt 
tilføjelse til jeres julestue 
på plejecentret.

Alt imens rødgranerne taber sine nåle  deler  Lone 
desperat ud af vaniljekranse og opdigtede jule-
fortællinger til alle der kommer forbi, men lang-
somt siver julestemningen ud af juletræssælgerne 
på  Torvet. Lone og Carl må sammen drage på 
 vandring i hukommelsen og genfinde de glemte 
juleminder, så julefreden endelig kan sænke sig.

Til tonerne af  genkendelige julesange, tages 
 publikum med ind i en fortælling om ensomhed, 
sammenhold og julens magiske øjeblikke. 

Medvirkende Rolf Hansen, Marie Louise
von Bülow + Christine Worre Kann
Instruktør Pelle Nordhøj Kann
Dramatiker Julie Petrine Glargaard
Scenograf Nikolaj Heiselberg Trap 
Kreativ producent Anna Sofie Rimestad
Idé og koncept Teatergrad

Med kendte julemelodier og  
nye fortolkninger af det klassiske 
julerepertoire!

 — en musikalsk fortælling
 om julens magi for   
 juleglade og barnlige sjæle 
 i alle aldre


