
BILLETSALG   
Praktiske oplysninger: 

Publikum sidder ved nummererede borde og pladser.  
Bestilling fra 1/9: HELIKONs sekretariat tlf: 4581 1224  

Når bestilling er på plads indbetales beløbet på HELIKONs 
 

Konto: Reg.nr: 2252 Kontonr: 7558 267 695 - i Nordea 
eller på mobilpay 2857 2224 (Annette Buch)  

med angivelse af billet-bestillers navn og forestillingsdato. 
Når beløbet er modtaget mailes ”billetter”, som skal vises ved indgangen.

Toftevangskolens Teatersal-Birkerød 
Teglporten 9 - 3460 Birkerød - www.helikon-mta.dk

SPILLEDAGE - 2022: 
 Lørdage d. 12. nov.  +  d. 19. nov. kl. 15.00 
Søndage d. 13. nov.  +  d. 20. nov. kl. 15.00 

 Onsdag d. 16. nov. kl. 19.30  
Varighed ca. 2 timer. 

 

Billetpris inkl. Kaffe/Kage: kr. 150,- 
Billetbestilling fra 1/9: HELIKONs sekretariat tlf: 4581 1224 

Evt. resterende billetter ved indgangen. 
Dørene åbnes ½ time før forestillingen begynder. 

Musik - Café  
    ”Drengene mod Pigerne”  

Festlig og fornøjelig forestilling på en ”legeplads”  
med musical- og operette Highlights.  

- hertil salonmusik og kaffe/kage 
ved HELIKONs solister, kor og salonorkester  

Instruktør: Lars Bjørn  -  Dirigent: Paul Kim 

Bar med Vin, Øl og Vand til rimelige priser.

“ K a o t i s k “““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k ““ K a o t i s k “

Før/efter forestillingen anbefaler vi et besøg på
Sushi & Wok 
Birkerød Kro

Vi sælger mere end 
hver anden bolig 

i Birkerød.*
Skal vi også sælge din?

Ring 45 81 45 81

danbolig Birkerød
Hovedgaden 39, 3460 Birkerød 

*Vi har solgt mere end 48% af alle boligtyper solgt i 3460 Birkerød 
i perioden 29-07-2020 til 29-07-2021. Kilde boligsiden.dk

Åbningstider kl. 12.00-22.00. Ring og bestil bord på tlf. 45 82 28 29 
Hovedgaden 40 C  ·  Birkerød  ·  www.kinesiskrestaurant.dk

Ad libitum er et koncept, hvor du 
selv bestiller din yndlings sushi, 
wok og sticks over appen på en 

tablet, så meget du har lyst til, og 
det bliver serveret frisklavet. 
Pris incl. is, kaffe og kage:  
 Mandag - Torsdag: 228,- 
Fredag - Søndag: 248,- 

Frokosttilbud: 208,- 
(kl. 12.00 -15.00) 

Børn under 12 år 1/2 pris

AD LIBITUM 

Alle ugens dage kl. 12.00 - 21.00 



Med denne invitation til vores 42. 
musikforestilling byder vi som sæd-
vanligt på en ”Musik-Café”, som vi i år 
har valgt at kalde ”Kaotisk” fordi den 
foregår på en ”legeplads” fyldt med 
musical- og operette Highlights, hvor 
det gennemgående tema er beskrivel-
sen af kønnenes forskellige opfattelse 
af de gensidige følelser eller mangel 
på samme, som de ofte beskrives i ord 
og toner. Derfor også rent bogstaveligt 
”drengene mod pigerne”. ”Kaotisk” 
kommer altså til at gælde for både ind-
hold og form. 
For at markere og mindes de mange 
opførelser vi har budt på gennem åre-
ne har vi valgt at sammensætte en 
forestilling med populære numre fra 
nogle af de mest kendte og elskede 
operetter og musicals, som vi har spil-
let samt at give os i kast med nogle - 
for os nye – men absolut klassiske og 
kendte - musical numre. Alle sammen 
dog med relation til hovedtemaet. 
Vi vil servere dette sammen med kaffe 
og kage til publikum, der sidder ved 
borde og kan nyde hele ”anretningen”. 
Forestillingen instrueres denne gang af  
Lars Bjørn, der også i år sørger for 

koreografien og Paul Kim står igen for 
den musikalske indstudering og direk-
tionen.  
Kor og solister optræder i ”kaotiske” 
kostumer i en enkel scenografi og led-
sages af vores dygtige salonorkester.  
Sammen satser vi på at give vores tro-
faste og nye publikum en festlig, fejen-
de og flot humørbombe af en café-
forestilling, hvor de skiftende genrers 
skønne toner vil sætte humøret i musi-
kalske svingninger, så man ikke kan 
lade være med at synge med på de 
kendte og elskede melodier - både 
under og efter forestillingen. 
 
Glæd jer til denne nye musikalske 
oplevelse og sæt kryds i kalenderen 
NU! 
 
Billetter kan bestilles fra 1. september 
Se bagsiden ! 
 
På gensyn ! 
Erling Dybkær 
Formand 

Velkommen til ”Kaotisk Musik-Café” 
- vores 42. musikforestilling.

MUSIK   TEATER   AKADEMI

”Drengene mod Pigerne”

En kaotisk kamp på ord og toner fra det klassiske musical- og operetterepertoire 
- uden vindere eller tabere - præsenteres af nedenstående solister og kor på sce-
nen akkompagneret af vores lille salon-orkester - for et medlevende publikum.

Hele det syngende ensemble i festtøjet  
i forestillingen 2019

Soli og ensembler afleveres på kryds og tværs mellem alle medvirkende. 
 

Hele ensemblet i et fælles fredfyldt øjebliksbillede. 

Erling Dybkær Lau Fredriksen Pille Mogensen Maria Schou 
Petersen

Hans Aagaard 
Larsen

Kim Tønder Anne Reislev Eja Scharling

En af de lokale

- er altid  
på scenen !

NØRREVANG 2 - BIRKERØD

Hejrevang 21B - 3450 AllerødHejrevang 21B - 3450 Allerød 
Telefon 9391 7150 / 9391 7250


