
 
   

Ansøgningsskema for Puljen til teater på pleje-
hjem og aktivitetscentre 
 

 

 

Skema skal indsendes udfyldt med vedhæftet beskrivelse af forestillin-

gen til mail: LF9y@kk.dk   

Bemærk fristerne på hjemmesiden. Ved spørgsmål kontakt Line Sofie 

Gluud på ovenstående mail eller telefon: 51 46 54 44 

Kultur- og Fritidsforvaltningen 

  

 

Institutionens navn og 
adresse: (Plejehjem eller 
aktivitetscenter) 

    
Plejehjemmet Nybodergården 
Kronprinsessegade 61, 1306 København K 

Teatrets navn og adresse: 
(Teater, forening eller 
gruppe) 

Teatergrad 
Valhalsgade 4 
2200 København 

Forestillingens titel: 
(Bemærk: beskrivelse af fo-
restillingen skal indsendes 
med dette skema) 

Luk Julefreden Ind 

Forestillingens journalnr.:  
(Bemærk: forestillingen skal 
være refusionsgodkendt, og 
journalnr. vil fremgå på 
www.scenen.dk) 

SST 
 
 

Dato for opførelse: Mandag d. 19. december 2022 

Opførelsessted: (Bemærk: 
stedet må ikke normalt an-
vendes til opførelse af tea-
ter) 

Caféen, Plejehjemmet Nybodergården 

Antal opførelser: 
 

1 

Forventede antal publi-
kummer: 

Max 50 

Forestillingens pris eksl. 
moms: (Bemærk: der ikke 
må tages billetindtægt) 

13.000 

mailto:LF9y@kk.dk
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Luk julefreden ind 
Du kender dem godt, juletræssælgerne. Hvert eneste år står de der, i 

al slags vejr, på det lokale torv. De minder os om, at nu er den søde 

juletid på vej. 

Men på torvet er julestemningen ikke helt som den plejer, og jules-

træssælgerne oplever derfor en stigende følelse af ensomhed. De 

har brug for, at julefreden hjælper dem på vej. 

Sammen beslutter de sig for at genfinde glæden og lysten til julen. 

De bytter gladeligt et træ for en sang eller en julefortælling. LUK JU-

LEFREDEN IND er en dramatiseret julekoncert, hvor alle generatio-

ner kan mødes om julens sange og fortællinger. 

  

På + bag scenen 

Medvirkende Rolf Hansen, Marie Louise von Bülow + Christine 

Worre Kann 

Instruktør Pelle Nordhøj Kann 

Dramatiker Julie Petrine Glargaard 

Scenograf Nikolaj Heiselberg Trap 

Komponist Marie Louise von Bülow 

Kreativ producent Anna Sofie Rimestad 

Idé og koncept Teatergrad 

Genre Musikforestilling 

Varighed ca. 50 minutter 
 


