Vil du med Arthur-Gruppen ud i skoven
og køre eventyrlig cross med Det Kongelige Teater?
- så er det lige dig, vi er på udkig efter!
Det Kongelige Teater og Lyngby Taarbæk Kommune laver hver tredje år i den tidlige sommer en
udendørs forestilling i Ulvedalene, der ligger i Dyrehaven. Det er en kæmpe forestilling, der spiller
fra d. 23. maj til d. 2. juli, med skuespillere, statister, heste, lansekampe og musikere og en
publikumstribune med plads til 3.500 mennesker. Det er Danmarks største udendørs teater! ArthurGruppen er Lyngby Taarbæk Kommunes statistgruppe, hvor dem, der har lyst og tid1, får mulighed
for at være med som frivillige på forestillingen.

Sceneområdet fra Robin Hood 2013
I år hedder forestillingen KONG ARTHUR og handler om hvad der skete med Arthur og hans tapre
riddere på hans gamle dage. Heinrich Christensen er instruktør og ved sin side har han blandt andet
stunt-mester Kristoffer Jørgensen fra Arcticaction, som vil forvandle jer fra motorcrosskørere til
stuntkørere for en stund – hvis du altså har lyst til at komme med ud i skoven og give den gas
sammen med 70 andre statister, ti ryttere, to lanseryttere, et fire-mands rockorkester, en masse
dygtige skuespillere og ikke mindst en bunke af teknikere, bagscenefolk og frivillige hjælpere, der
sammen laver et brag af en oplevelse for publikum!
Forestillingen spiller i 6 uger fra d. 23. maj til d. 2. juli, og du kan vælge mellem at være med til alle
forestillinger eller at køre hver anden uge (enten ulige eller lige uger). Det Kongelige Teater stiller
med motorcykler og kostumer – alt du skal gøre er at komme og være med!
På de næste sider finder du mere information om opgave, dage og tider, hvad Lyngby Taarbæk
Kommune putter i Arthur-Gruppen og hvem du vil komme til at arbejde sammen med.
Så er der ikke mere tilbage at sige end: Ring eller skriv til mig lige med det vons, hvis du har fået
blod på tanden eller har spørgsmål, så får du fluks mere info om det hele.
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Der kræves en god grundkondition for det er op ad bakke og ned ad bakke. For unge under 18 laves en særlig aftale, som værge skal godkende.
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