Find os på:

CORONA OG BUSBJERG
På Busbjerg følger vi myndighedernes
anbefalinger for at hindre smittespredning af COVID-19.
Når du køber billetter, vil der altid være
en tom stol på hver side af den gruppe,
du har købt billetter til.

Hagenstrupvej 25
8860 Ulstrup
mellem Bjerringbro og Ulstrup

Der vil være opstillet spritbeholdere,
som vi forventer du benytter, og der vil
være tydelige anvisninger af, hvordan
du skal holde afstand og forholde dig
ved køb i Café Teltet, så du får en god
oplevelse når du besøger Busbjerg.
For at komme ind skal man vise
CORONA-PAS ved indgangen

et

I takt med at retningslinjerne fra
myndighederne bliver ændret og forhåbentligt ophævet, vil Busbjergs
Coronaudvalg følge og agere i forhold
til disse.

CAFÉ TELTET
På grund af coronarestriktionerne er
der i år desværre ikke mulighed for at
bestille menuer, men i Café Teltet kan
du bl.a. købe:
•
•
•
•

Fransk hotdog
kaffe, te, sodavand, øl, vin
kildevand, æblejuice
kage, chokolade
slik, chips og is.

Parkering er gratis og der er masser af
plads til alle vores gæster.

Hvis du er gangbesværet, kan du kontakte parkeringsvagterne, som vil vise
dig vej til handicapparkeringen.

ANNIE - The Musical
Året er 1933 og USA er i en dyb
depression. Den 11-årige Annie bor på
det kommunale børnehjem, som
bestyres af den tyranniske Miss
Hannigan.

SPILLETIDER 2021

BILLETPRISER
Forsalg :

Torsdag 17. juni

kl. 19.30 PREMIERE

Voksne

kr. 170,00

Fredag

18. juni

kl. 19.30

Børn 4 - 12 år

kr. 85,00

Lørdag

19. juni

kl. 14.00

Børn 0 - 3 år

kr. 25,00

Millionæren Oliver Warbucks sender
sin sekretær Grace Farrell ud for at
finde en forældreløs, som skal holde
jul hjemme ved Warbucks for den
gode omtales skyld. Grace bringer
Annie med hjem. Warbucks bliver hurtigt betaget af Annie, og starter en
landsdækkende eftersøgning for at
finde den lille piges biologiske forældre.

Søndag 20. juni

kl. 14.00

Tirsdag 22 juni

kl. 19.30

Torsdag 24. juni

kl. 19.30

Lørdag

26. juni

kl. 14.00

Søndag 27. juni

kl. 14.00

Miss Hannigan får sin bror Rooster og
hans kæreste Lily til at påstå, at Annie
er deres datter, så de kan få den dusør
Warbucks har udlovet til dem, der finder Annies forældre. Med forfalsket
beviser får parret udleveret Annie,
men Grace har ”lugtet lunten”. Hvordan det går, vil vi ikke afsløre her, men
mon ikke det, som alle gode amerikanske musicals, ender lykkeligt?

Tirsdag 29. juni
Torsdag

Denne Broadway-musical er set og
elsket af millioner af mennesker verden over. Vi glæder os til at se dig på
Busbjerg til en underholdende musical
for hele familien.

Ved indgang:
Voksne

kr. 200,00

Børn 4 - 12 år

kr. 100,00

Børn 0 - 3 år

kr. 25,00

Gruppepris v/min. 20 personer:

Voksne

kr. 130,00

kl. 19.30

Børn 4 - 12 år

kr. 65,00

1. juli

kl. 19.30

Børn 0 - 3 år

kr. 25.00

Lørdag

3. juli

kl. 14.00

Søndag

4. juli

kl. 14.00

Forestillingen varer ca. 2 1/2 time inkl.
pause.

Billetter kan købes via
www.busbjerg.dk og ved indgangen.

Gruppebilletter bestilles på
kasserer@busbjerg.dk.
Køb din billet nu på www.busbjerg.dk,
da der på grund af coronarestriktioner
kun er 500 billetter pr. forestilling.

