
Skidt, Pyt og nissen laver sjov
Forestillingen
Skidt og Pyt keder sig lidt ved juletid, for alle børn er så artige, og alt er ren idyl. Heldigvis kommer 
julenissen Hellehopsa Halløjsovs også på besøg i år, og da han er meget sulten, smutter de ned i 
køkkenet, hvor der bages. Julekager er godt, men risengrød er nu bedre for en nisse, men desværre 
går det ikke helt som planlagt med grøden, og så bliver nissen arrig!....Oplev, hvad han så finder på af 
nissestreger, og hvad Skidt og Pyt gør for at redde julestemningen! 

Besøg på Teatergården
Vælger I at komme her, så benyt dagen til udflugt - I kan spise madpakker og lege i de hyggelige loka-
ler, og I kan bestille hjemmebag og saftevand/kaffe. Forestillingen spilles i hel længde på Teatergården 
(ca 45 min).  Samlet tid for besøg ca 3 timer alt efter ønske. Pris (op til 34 børn og voksne): 3595,-kr. ex 
moms  - eller 3195,-kr ex moms uden hjemmebag! OBS. inkl. en julebog, et spil og et kravlenisseark!

På besøg hos jer
Her er forestillingen i forkortet og forenklet udgave, da  det ikke er muligt at medbringe alle rekvisitter 
og sceneudstyr fra Teatergården. 

• Antal - ca 30 børn - da vi slutter med at danse, så det skal der være plads til!!!
• Forestillingen varer ca. 30 min.
• Scenen fylder ca. 3 x 5 m2
• Der skal være en strøm til en kabeltromle
• Opstilling 2,5 timer før forestillingen
• Pris: 2400,- kr. ex moms - rabat ved køb af flere forestillinger samme dag. 
Samlet pris: 2 stk. 3400,- kr. ex moms, 3 stk. 4400,- kr. ex moms, 4 stk. 5400,- kr. ex moms.
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