"Ballade på
campingpladsen"
Årets dilettantstykke i
Vilslev Forsamlingshus 2016
opføres den 27. februar og 1. marts

MØD OP TIL EN RIGTIG HYGGELIG
OG SJOV AFTEN - TA' NABOEN MED

Kongeådal Borger- & Aktivitetsforening har den glæde og
fornøjelse at kunne invitere til årets dilettantforestilling:

"Ballade på campingpladsen"
lørdag den 27. februar 2016 kl. 18.30
VI GØR SOM SIDSTE ÅR:
Vi starter aftenen med at spise. Vores dygtige skuespillere
vil servere wienerschnitzel med tilbehør for jer.
Pris for mad, forestilling og bal = 240,- kr.
Pris for forestilling og bal = 150,- kr.
Pris for forestilling, voksne = 60,- kr. og børn = 30,- kr.
FORESTILLINGEN BEGYNDER KL. 19.30, SÅ DER ER RIGELIG
MED TID TIL AT HYGGE, SNAKKE OG KOMME I STEMNING!
Efter spisningen vil der blive spillet op til dans af:

"REVIVAL"
Bestilling af mad skal ske ved at skrive sig på listen i
Kongeådal Brugs - senest den 22. februar 2016.
Generalprøven foregår om eftermiddagen kl. 13.30
Der kan købes kaffe, is, kage og sodavand i pausen.
Voksne = 50,- kr. og børn = 20,- kr.
OBS! Der kan IKKE betales med Dankort!

Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 19.00
Denne aften er sidste mulighed for at opleve dette års dilettantforestilling. Efter forestillingen vil der være mulighed for
kaffe og kage.
Pris for forestilling, voksne = 60,- kr. og børn = 30,- kr.
Kaffebord = 50,- kr. (kan købes ved indgangen).

OBS! Der kan IKKE betales med Dankort!

Venlig hilsen og
		
på glædeligt gensyn

Se bagsiden !!

Det er sommer og sol. Idyllen på Skovgårde Camping brydes, da der sker
et stort smykketyveri på det nærliggende Skovgårde Museum, der har
Kejserinde Dagmars smykker udstillet. Alle spor fører til campingpladsen, hvor ingen er, hvad de giver sig ud for, bortset fra campingpladsens
ejer Mortensen, hans gravhund King og landbetjent Thomsen. Den ene
mistænkelige situation afløser den anden, indtil ingen længere kan finde
hoved og hale i det hele. Til sidst afsløres, hvem der står bag tyveriet. Det
er hverken Mortensen, King eller Thomsen, som løser gåden. Løsningen
kommer fra en helt uventet side.

Rolleliste:
Hermann Vildstrup - direktør.........................Nikolai Jørgensen
Alice Vildstrup - hans kone.............................Heidi Tønder Bech
Ejnar Jensen - tømrer......................................Per Wittendorff
Jonna Jensen - hans kone................................Inge Jørgensen
Mortensen - campingchef...............................René Kømler
Myrna - hans mor............................................Nanna Jørgensen
Gydda - hendes veninde..................................Winnie Schaar Søndergaaard
Thomsen - lokal politibetjent..........................Steffen Debel
Mads - ung mand............................................Johannes Lauridsen
Lotte - ung pige...............................................Sanne Kulmbach Mølholm
Instruktør:........................................................Viggo Petersen
Sufflør:.............................................................Heidi Christensen
Sminkører: ......................................................Jette Jørgensen og
			
Anette Solem
Scene:.............................................................. Claus Caspersen, Lars Olesen
			
og Bjarne Bejning

