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Glæd dig til den nyskrevne danske musical MARGRETHE, som er en 50-års
jubilæumsforestilling om hele Danmarks dronning, skabt af kræfterne bag musicalsucceser
som Atlantis, Jordens Søjler og Skammerens Datter. Forestillingen får verdenspremiere i
sommeren 2023 på Det Kongelige Teater, en jubilæumsforestilling, hvor vi med
nykomponeret musik og spektakulær scenekunst er med på Dronningens livsrejse og i
nedslag følger regentens 50 år på den danske trone.
Kærligheden til teatret
H.M. Dronning Margrethe II har elsket at se teater, ballet og opera, siden hendes far, Kong
Frederik IX., tog hende med i Det Kongelige Teater som barn. I årenes løb har Dronningen
skabt kostumerne og scenografien til adskillige forestillinger. Derfor bliver majestætens
kærlighed til teatret en helt naturlig del af musicalen. Men jubilæumsforestillingen bliver
meget mere end det. I en musikalsk mosaik fortælles Dronningens livshistorie på helt nye
måder.
Pligt, arv og det hele kongerige
Musicalen Margrethe bliver en enestående fortælling, der fletter H.M. Dronning Margrethes
historie sammen med Danmarks historie fra 1940 til i dag. En gribende historie om skæbne,
pligt, arv og et helt kongerige. Om Dronningens kærlighed til Danmark og danskernes
kærlighed til hende.
Tre kendte skuespillere portrætterer dronningen
Tre forskellige skuespillere går på scenen som H.M. Dronning Margrethe 2 i forskellige
perioder af hendes liv.
Det bliver Matador-stjernen Ulla Henningsen, skuespiller og sanger Xenia Lach-Nielsen,
stortalentet Emilie Groth og en barneskuespiller, som skal portrættere Danmarks dronning i
fire forskellige aldre. Peter Schrøder skal spille i H.K.H. Prins Henrik, og Kristian Boland skal
spille Dronning Margrethes far Kong Frederik IX.
Afgang fra Skive og Herning
Bussen samler deltagere op i Skive og Herning søndag 2. juli om morgenen mellem klokken
07 og 08. Med passende pauser og en frokostsandwich undervejs når vi hovedstaden og
vores firestjernede hotel, Copenhagen Island - et smukt indrettet designhotel, beliggende
ved kajkanten i Københavns havn.
Efter indkvartering samles vi og  kører til Det Kongelige Teater - og jubilæumsforestillingen
om hele Danmarks dronning. 
Musicalen begynder klokken 15.00 og forventes at vare cirka tre timer. Vi har billetter i
bedste kategori.
Efter forestillingen skal vi nyde en fælles middag på en lokal restaurant inden vi kører tilbage
til hotellet - måske til en drink i hotellets bar med udsigt over havnen.
Amalienborg med plads og have
Mandag efter morgenmaden pakker vi bussen og kører en kort byrundtur, hvorefter vi
sættes af ved Amaliehaven - en lille oase midt i storbyen. Vi kigger lidt på Amalienborg
udefra, hvorefter vi går den korte tur til Frederikskirken, eller Marmorkirken, som den også
kaldes.
Den smukke Marmorkirke
I årene omkring 1740 ønskede Frederik den 5. at bygge en kongekirke, et pompøst
monument, der skulle være et samlende midtpunkt for bydelen. Frederiks Kirke skulle
udelukkende bygges i marmor, hvoraf navnet Marmorkirken opstod.
Byggeriet blev iværksat i 1749 og var et yderst kosteligt projekt. Marmoren blev importeret
fra Bergen i Norge, og adskillige byggemestre og arkitekter fra ind- og udland måtte ind over
projektet, før man var tilfredse.

Program



Buskørsel i 4 stjernet bus
Gina Banke som rejseleder
Frokostsandwich og kaffe
Middag efter forestillingen
Bustransfer fra hotel til teatret t/r
A-billet parterre til Musicalen Margrethe på Det Kongelige Teater
Overnatning med morgenmad på Copenhagen Island Hotel
Besøg ved Amalienborg og Marmorkirken

I 1766 dør Frederik den 5. og Christian den 7., der overtager tronen, er mindre
interesseret i det store monument. Derfor ophører midlerne og byggeriet stopper
helt i 1770. 
Byggeriet står stille i over 100 år indtil industrimanden Carl Frederik Tietgen får lov til
at købe kirken af staten. 
Resten af historien kan man høre på turen.
På egen hånd indtil midt på eftermiddagen, hvor vi forlader København og kører
retur til Midtjylland.

Pris for denne tur er kr. 2795,- pr. person i dobbeltværelse for avisens abonnenter.
Ikke-abonnenter er velkomne for kr. 2995,-
Eneværelsestillæg på kr. 495,-
Inkluderet:

Tilmeld dig til Læserklubben når det passer dig på mail@laeserklubben.dk eller på
96263756/96263757 inden for avisens åbningstid mandag - torsdag 08.00-16.00 og
fredag 08.00-15.30. 


