
Nøddeknækkeren og Jul i Tivoli

Fredag den 2. 

Der er eventyr for hele familien, når Nøddeknækkeren forvandler Tivolis Koncertsal til ren magi 

med imponerende piruetter, funklende stjerner, symfonisk musik og forførende eventyrstemning

Dronning Margrethe er den kyndige hånd bag forestillingens scenografi og kostumer, og for første 

gang akkompagnerer Tivolis eget symfoniorkester ”Copenhagen Phil”, balletten

Tivolis balletchef: ” Der er ingen jul uden Nøddeknækkeren, og det er fantastisk 

Tivolis julestemning med en speciel juleforestilling, der endda har Tivoli anno 1874 som ramme. 

Og med Dronningens øje for den lille ekstra detalje i såvel scenografi som kostume, venter der 

publikum en verden at gå på oplevelse i”

Billetten gælder også til indgangen i Tivoli, hvor den traditionelle ”Jul i Tivoli” byder på dejlige 

oplevelser både før og efter forestillingen

Prisen er 425

Tilmelding sker på link: 
Begrænset plads, så vi sælger efter ” først til mølle”

Medlemstilbud 

 

Nøddeknækkeren og Jul i Tivoli 

 

Fredag den 2. december kl 16,30 

Der er eventyr for hele familien, når Nøddeknækkeren forvandler Tivolis Koncertsal til ren magi 

med imponerende piruetter, funklende stjerner, symfonisk musik og forførende eventyrstemning

Dronning Margrethe er den kyndige hånd bag forestillingens scenografi og kostumer, og for første 

gang akkompagnerer Tivolis eget symfoniorkester ”Copenhagen Phil”, balletten

Tivolis balletchef: ” Der er ingen jul uden Nøddeknækkeren, og det er fantastisk 

Tivolis julestemning med en speciel juleforestilling, der endda har Tivoli anno 1874 som ramme. 

Og med Dronningens øje for den lille ekstra detalje i såvel scenografi som kostume, venter der 

publikum en verden at gå på oplevelse i” 

gælder også til indgangen i Tivoli, hvor den traditionelle ”Jul i Tivoli” byder på dejlige 

oplevelser både før og efter forestillingen 

Prisen er 425 kr pr A billet mod normalt 575 kr

Tilmelding sker på link: https://medlemstilbud.nemtilmeld.dk/
Begrænset plads, så vi sælger efter ” først til mølle” 

Sidste frist er 1. november 
 

 

Med venlig hilsen 

Kurt Sølund 

 

 

Der er eventyr for hele familien, når Nøddeknækkeren forvandler Tivolis Koncertsal til ren magi 

med imponerende piruetter, funklende stjerner, symfonisk musik og forførende eventyrstemning 

Dronning Margrethe er den kyndige hånd bag forestillingens scenografi og kostumer, og for første 

gang akkompagnerer Tivolis eget symfoniorkester ”Copenhagen Phil”, balletten 

Tivolis balletchef: ” Der er ingen jul uden Nøddeknækkeren, og det er fantastisk at bidrage til 

Tivolis julestemning med en speciel juleforestilling, der endda har Tivoli anno 1874 som ramme. 

Og med Dronningens øje for den lille ekstra detalje i såvel scenografi som kostume, venter der 

gælder også til indgangen i Tivoli, hvor den traditionelle ”Jul i Tivoli” byder på dejlige 

r A billet mod normalt 575 kr 

https://medlemstilbud.nemtilmeld.dk/ 
 


