
Forpremiere på

FORUMTEATERSTYKKET:
 

Det er en interaktiv forestilling vi har opbygget til ansatte i Vej og Park i en 

kommune og som vi viser for en lille gruppe. Når det er ’interaktivt’ betyder det 

at medarbejdere er med til at styre handlingen. I den anledning vil vi gerne 

invitere dig med

virker og vi får en god oplevelse sammen 

 

 

 

 

De bedste hilsner

Peter Frandsen

 

Forumteatret

Tlf: 2485 0148

www.forumteatret.dk

 

Det foregår:

Torsdag den 18. juni

kl. 16.15 til 17.45

Valbygårdsvej 64 A

2500 Valby

 

Det koster ikke noget og vi 

byder på kaffe, the og kage.

 

Skriv, 

kommer
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