BESØG TEATERGÅRDEN

FÅ EN OPLEVELSE
- af hjertevarme, glæde og kreativitet -

Besøg Teatergården i 2022:
• Hyggelige og sjove forestillinger om de to små gårdvæsner ”Skidt og Pyt”. Der
er læring om børnelivet på landet i gamle dage, om drillerier, tilgivelse og venskaber!
• Her er mulighed for at lege ude i haven eller i de hyggelige lokaler med gammeldags legekøkken, dukkehus, spil, teater. kæpheste, mv.
• I kan spise madpakker og/eller hygge i cafeen med Teatergårdens hjemmebag
• I får et stk. af den søde julebog ”Skidt, Pyt og nissen laver sjov”
• I får spillet: ”Spil for sjov med Skidt og Pyt!”
PERIODE: APRIL-SEPTEMBER / NOV - DEC
Op til 30 personer: 3595,-kr. alt inkl. eller 3195,-kr. uden hjemmebag!

Kære daginstitution
Besøg teatergården og få en oplevelse med børnehavebørnene,
der rækker langt ud over et vanligt teaterbesøg.
Med et besøg på Teatergården i sæson 2022 får I:
• Skønne, sjove og lærerige forestillinger om børnelivet på landet i gamle dage - naturligvis med børnenes venner, Skidt og
Pyt! Tematisk kommer forestillingerne bl.a. ind på drillerier/
tilgivelse, venskab/ uvenskab. (Varighed 45 min). Læs mere om
forestillingerne på www.teatergården.dk
• Mulighed for at lege inde i de hyggelige lokaler med gammeldags legekøkken, dukkehus, dukker, biler mv. eller ude i den
økologiske gårdhave, hvor der kan springes med kæpheste i
hindbærhaven, spilles spil og teater mv.
• I kan medbringe egne madpakker og/eller lade jer forkæle
med Teatergårdens hjemmebag og drikkevarer. (Teatergården
drives økologisk, og alle ingrediensser er så vidt muligt økologiske)
• Et stk. af det kreative vendespil ”Spil for sjov med Skidt og
Pyt”og et stk. af den søde julebog ”Skidt, Pyt og nissen laver
sjov” Både spil og bog giver masser at tale om og mulighed for
at øve sig i at bruge ”Skidt, Pyt” f.eks. når nogen eller noget
driller!
• Sangteksterne fra forestillingens sange. Musikken fra forestillingerne ligger på alle musiktjenester, så den kan I synge med
på efterfølgende.
I har hele Teatergåren for jer selv, og kan være med til at planlægge besøget, så det passer jeres børnegruppe bedst.
• Besøg op til 30 personer - varighed ca 3 timer.
Pris: alt inkl. 3595, - Kr.
• Besøg uden hjemmebag og drikkevarer 3195,-Kr.
Der er mulighed for at besøge Teatergården på hverdage fra midt
i april til slutningen af september. I den periode spilles forestillingen ”Skidt og Pyt”. I november skifter forestillingen til ”Skidt, Pyt
og nissen laver sjov,” og der er besøg mulige på hverdage fra midt
i november til juleferien.
Book et besøg nu og glæd jer til en dejlig dag på
Teatergården.

Mange glade hilsner fra Elsebeth
- og Skidt og Pyt!

Teatergården, Gl. Skovvej 120, 4300 Holbæk, 61991522, teatergaarden@gmail.com, www.teatergaarden.dk

