
BILLETSALG   
Praktiske oplysninger: 

 
Publikum sidder ved nummererede borde og pladser.  

Bestilling fra 14/8: HELIKONs sekretariat tlf: 4581 1224  
Når bestilling er på plads indbetales beløbet på HELIKONs  

Konto: Reg.nr: 2464  Kontonr: 7558 267 695 - i Nordea  
med angivelse af betalers 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 - 2019: 
Lørdage d. 16. nov.  +  d. 23. nov. kl. 15.00 
Søndage d. 17. nov.  +  d. 24. nov. kl. 15.00 

 Onsdag d. 20. nov. kl. 19.30  
Varighed ca. 2 timer. 

 

Billetpris inkl. Kaffe/Kage: kr. 150,- 
Billetbestilling fra 14/8: HELIKONs sekretariat  tlf: 4581 1224 

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

FORESTILLING med udvalgte poplære numre 
fra 40 års opførelser  

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

Bearbejdelse og instruktion: Ib Flemming Hansen

Bar med Vin, Øl og Vand til rimelige priser.

Jubilæums CaféJJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums CaféJubilæums Café

Skal vi også fi nde en 
køber til din bolig?

danbolig Birkerød er markedsførende i lokalområdet.
 Vi sælger ca. hver anden bolig i Birkerød*. Vi er ikke de bedste, 

fordi vi er de største - vi er de største, fordi vi er de bedste!

Kontakt os for en salgsvurdering af din bolig. 
Det er gratis og uforpligtende.

* Vi har solgt 44% af alle boligtyper solgt i 3460 Birkerød de seneste 12 måneder. Boligsiden.dk pr. 12.06.2018

Velkommen hos 
danbolig Birkerød.

danbolig.dk

Kontakt danbolig Birkerød på tlf. 4581 4581 
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

danbolig Birkerød
Hovedgaden 39 

3460 Birkerød
Tlf. 4581 4581

*Vi har solgt 41% af alle boligtyper solgt i 3460 Birkerød de seneste 12 måneder. Boligsiden.dk pr. 18.06.2019

KINESISK RESTAURANT
BIRKERØD KRO

Stor lækker buffet fra kl. 17.00 
Man-torsdag
pr. pers. . . . . . . . . . . .kr. 119,-
Fre-søndag
pr. pers. . . . . . . . . . . kr. 139,-
Børn u. 12 år spiser til ½ pris
Fødselaren får gratis buffet v/min. 4 voksne

SUPPE, MONGOLIAN BARBEQUE, 
25 KINESISKE RETTER,

FRISKLAVET SUSHI, 
STOR SALATBAR, 

FRISK FRUGT, IS OG KAFFE

20% rabat på menuer og  
a la carte-retter ud af huset

Åbningstider kl. 12.00-22.30. Ring og bestil bord på tlf. 45 82 28 29 
Hovedgaden 40 C  ·  Birkerød  ·  www.kinesiskrestaurant.dk

Efter forestillingen anbefaler vi man runder  
teaterturen af med en lækker buffet på



Med denne invitation til vores 39. musik-
forestilling byder vi igen på en ”Operette 
Café”, som vi vil kalde ”Jubilæums 
Café” idet vi i år kan fejre vores 
40 års Jubilæum. 
For at markere og mindes de mange fan-
tastiske opførelser vi har budt på gen-
nem årene, har vi valgt at sammensætte 
en forestilling med populære numre fra 
nogle af de mest kendte og elskede 
operetter og musicals, som vi har spillet.  
Vi vil servere dette sammen med kaffe 
og kage til publikum, der sidder ved bor-
de og kan nyde hele ”anretningen”. 
Forestillingen er igen sammensat og 
bearbejdet af vores mangeårige instruk-
tør Ib Flemming Hansen (se herunder). 
Kor og solister optræder i kostumer i en 
enkel scenografi og ledsages af vores 

dygtige salonorkester. 
Sammen satser vi på at give vores trofa-
ste og nye publikum en festlig og flot 
café-forestilling, hvor de skiftende gen-
rers brusende toner vil sætte humøret i 
musikalske 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 det festlige samvær - 
Og sæt kryds i kalenderen NU! 
 
Billetter kan bestilles fra medio august! 
Se bagsiden ! 
 
På gensyn ! 
Erling Dybkær 
Formand 

For snart 40 år siden blev jeg kontaktet 
af Birkerød Musikdramatiske Forening 
(som foreningen hed dengang). I dag 
hedder den jo HELIKON. 
Og jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke 
mig at iscenesætte ”Piraterne fra 
Penzance” af Gilbert og Sullivan. Jeg 
sagde ja – og så er jeg faktisk blevet 
hængende lige siden og har indtil nu 
iscenesat 24 forestillinger for foreningen. 
I november skal jeg så iscenesatte min 
forestilling nr. 25. Jeg har bl.a. bearbej-
det og iscenesat de sidste 4-5 års ope-
rette caféer. 

Og hvorfor er jeg så egentlig blevet 
hængende i alle disse år? 
Jo - for  det først kan jeg lide at iscene-
sætte en forestilling, bearbejde manu-
skriptet etc. Og så er Helikons medlem-
mer nogle dejlige mennesker at arbejde 
med: Søde, sjove og engagerede og føl-
ger gerne instruktørens indimellem lidt 
vanvittige idéer. Derfor ser jeg også frem 
til at være ”tovholder” på årets 
”Jubilæums-Café”. 
Så tak for foreløbig næsten 40 års sam-
arbejde!                  Ib Flemming Hansen  

 instruktør 

Velkommen til ”Jubilæums Café”  
- vores 39. musikforestilling.

Tak fra Instruktøren

Fotogalleri

MUSIK   TEATER   AKADEMI

En af de lokale

- er altid  
på scenen !

NØRREVANG 2 - BIRKERØD

Sommer i Tyrol - 1997

En nat i Venedig - 1988

Czardasfyrstinden - 1991

Pinafore - 1992

My Fair Lady - 2001

Piraterne fra Penzance - 1981

Showboat - 1995

Mød mig på Cassiopeia - 1998

Farinelli - 1989

Den glade Enke - 2000


