¶1DWOLJH%DURNHYHQW\U¶L/¡YHQERUJ6ORWVVPXNNHEDURNKDYH
T eater, musik, dans og fægtekampe i den lyse nat. O plev Løvenborg Slots nyistandsatte
barokhave på en helt unik måde: F ra smuk, poetisk operasang ved den stille spejlsø til en
løssluppen feststemning i kroen, hvor publikum spiser og drik ker med.

+ROE N7HDWHUE\GHUSnV UOLJH¶1DWOLJH%DURNHYHQW\U¶LVRPPHUQDWWHQHQXQLNLVFHQHV WWHOVHDI
Løvenborg Slots smukke have. Publikum bliver i små grupper kørt rundt i haven i hestevogn til
forskellige dramatiske scener med eksempelvis barokmusik, operasang og fægtekampe.

Romantik og barmfagre kvinder

  

  

- teater, musik, dans og fægtekampe i den lyse nat
En helt unik oplevelse. Teater fra en hestevogn. Levende lys, barokstemning og eventyr i
sommernatten.
Spejlsøen ligger stille hen under fakler og kandelabre, mens alfer danser og svæver omkring til
barokmusik. Men råb og spektakel i en anden ende af haven afbryder den liflige stemning: Rivaler i
en vild fægtekamp!
Stemningen i kroen er løssluppen og ekstatisk. Krofatter slår sin gjaldende stemme an til fællessang.
Yppige kvinder, natmad og dans mellem bordene. Vi skåler for den lyse nat!

Turen kommer vidt omkring i det dramatiske landskab. Det hele begynder på markedspladsen, hvor
der er larm og glade dage i faklernes skær, og gøglere sluger ild og går på line. Herefter går det til
spejlsøen oplyst af kandelabre, hvor alfer svæver og danser til kvindelig operasang akkompagneret af
lutspil.

Øjeblikkets fine poesi bliver forstyrret af råb og rabalder i en anden ende af haven: To unge bejlere
strides og fægter om den samme kvindes gunst. Sådan går det videre rundt i den eventyrlige have fra
scene til scene. Stemningen er på sit højdepunkt i kroen, hvor der bliver sunget og drukket og danset
og fejret og skålet for den lyse nat. Her er fest og barmfagre kvinder med favnen fuld af øl og vin.

Tag dit glas og din elskede i hånden og kør med i hestevogn rundt i Løvenborg Slots originale,
istandsatte barokhave i det N A T LI G E B ARO K E V E N TYR .

H aven som i 1757

L Ø V E N B ORG SL O T

Løvenborg Slotshave er for nylig blevet genskabt som den original have fra 1757. Det har givet
Holbæk Teater idéen om at lave dette særlige arrangement med Natlige Barokeventyr.

6. august - 20. august ± 27. august. Alle dage kl. 22.00 ± afgang hver ½ time

Kr. 285,- inkl. Natmad ± Unge under 25 år kr. 185,- inkl. Natmad.
Billetter http://billetten.dk/event/23215 - Tlf. 59 44 00 85

Oplev Løvenborg Slots nyistandsatte barokhave på en helt ny måde. Holbæk Teater byder på særlige
eventyr i den lyse nat.

  

