KØB BILLET!
De to tidligere forestillinger var fantastiske, så gå ikke
glip af endnu en oplevelse. Forestillingen spiller 5 dage
fra den 27.-31. Maj. Prisen er 150 kr. for voksne, og
100 kr. for børn og unge under 18.
Billetterne vil snart kunne købes via Billetto.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

AUDITION 23. FEBRUAR
Drømmer du om en af talerollerne i stykket skal du
komme til prøve i Tirstrup den 23. februar, hvor både
interesserede elever og amatørskuespillere mødes. Ring
til skolen og meld dig til hvis du er interesseret – og følg
med i facebook-gruppen Dragefuglens Slot. Får du ikke
en af talerollerne kan du stadig være med i forestillingen
i en af de andre roller.

Tilmeld dig ved at skrive til post@djfh.dk, eller ring til
kontoret på 87529120.
Tilmeldingsgebyr 500 kr.
Højskoleophold på 12 uger eller derover koster 1.500
kr. pr uge.
Deltagelse i middelalderugerne koster 3.400 kr. for 2
uger.

Drammelstrupvej 15 ∙ Tirstrup ∙ 8400 Ebeltoft ∙ tlf 87 52 91 20 ∙ post@djfh.dk ∙ www.djfh.dk

TAG MED TIL DRAGEFUGLENS

SLOT I FORÅRET

2020

En dragefugl har lagt sig tungt om et slot og bevogter
porten ind til fremtiden. Det er kun de allerklogeste der
kommer forbi Dragefuglen og ind gennem porten – og
før man når så langt, må man møde tærskelvogteren
Brage og bestå hans prøver.
Den unge vikingekvinde Freja og høvdingesønnen Rolf
har mødt hinanden ved Dødishullet Tremosegård – og
de har nu besluttet, at de sammen vil rejse til
Dragefuglens Slot.
Det bliver en lang og farefuld rejse, hvor de både bliver
holdt fanget af skovfolket – og hver især møder deres
fortid på mærkelig vis.
Skovens Dronning forærer Freja en flaske med elvertårer,
som hun får meget brug for – og Rolf taler med sin
afdøde bror og lover ham, at han vil passe godt på livet.
Rolf falder i voldgraven og Dragefuglen får Freja til at
miste sin stemme… Men måske det hele ender godt
alligevel?
I pinsen 2020 opfører Djurslands Folkehøjskole i
samarbejde med lokale amatørskuespillere og 5 kor
fantasymusicalen Dragefuglens Slot, og du kan være
med!

TAG PÅ HØJSKOLE OG VÆR MED
Skal du være med i forestillingen så skal du være på
langt højskoleophold i foråret. Forårsholdet starter
søndag den 5. januar, men hvis det ikke kan lade sig gøre
for dig at starte der, så er sidste frist for at starte 29.
marts. Hvis du skal have en rolle i stykket, skal du vælge
faget teater, hvor der undervises torsdag eftermiddag og
aften, fredag. Desuden er der prøver i en del weekender
fra 28. marts. Du skal selvfølgelig også være på skolen i
pinsen hvor stykket spiller. Har du mere lyst til at være
med til at lave kulisser og udstyr kan du vælge praktisk
linje, hvor en del af undervisningen vil handle om det.

MIDDELALDERUGER I APRIL
Dragefuglens Slot udspiller sig i historiske omgivelser på
Sostrup slot der har eksisteret siden middelalderen.
Derfor fokuserer vi på den periode i to spændende
temauger fra den 19 april til den 2. maj.Vi flytter
højskolen udenfor og arbejder med middelalderhåndværk, sang, dans og kunst inden vi slutter ugen af
med en stor ridderturnering. Du kan være med de to
uger uanset om du er med i Dragefuglens Slot eller ej!

