
Myastenigruppen har igen været så heldig at få sponsore-

ret et antal billetter til en top-musical. Det er firmaet 

’Danske Musicals’, der stå bag mange af de nye danske 

musicals, der har doneret et antal billetter til forpremieren 

på musicalen ”LYSET OVER SKAGEN”  

onsdag den 31. juli kl. 19.30 i Frederikshavn. 

Musicalen LYSET OVER SKAGEN er komponeret af 
Kim Sørensen, myastenigruppen har tidligere set og 
hørt hans ’Fregatten Jylland’ og ’Egtvedpigen’. Teksten 
er af Thomas Høg m.fl.  
Daniel Bohr instruerer en perlerække af landets bedste 
musicalperformere, bl.a. Anders Bircow, Joachim Knop, 
Thomas Ambt Kofoed, Anders Teigen, Nicoline Siff 
Møller, Silke Biranel og Jesper Lundgaard. Orkesteret 
dirigeres af Eddie Primande.  
Efter premieren i Frederikshavn fortsætter forestillingen 
med en spilleperiode i København, efterfulgt af turné 
rundt i hele landet. 
Læs mere på www.lysetoverskagen.dk/ 

LYSET OVER SKAGEN  er en musical om skagensma-

lerne, der alle er bohemer, excentrikere og farverige 

kunstnere, om gæve fiskere og andre nordjyder der le-

ver, elsker, lider og fester midt i den smukke natur, badet 

i det særlige lys over Skagen. 

Musicalen Lyset over Skagen 
Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9,  
Frederikshavn  
Forpremiere onsdag d. 31. juli kl. 
19.30 
Tilmelding senest 1. juli til  
myasteni@gravgard.dk med  
telefonnummer og om I/du også 
kommer på Farmors Café 
Det er ganske gratis, du betaler kun 
hvad du selv køber i caféen.  
Billetter tildeles efter først til mølle.  

På Myastenigruppens vegne,  
Johannes Gravgaard (2098 8533) myasteni@gravgard.dk 

- vi ses til myastenigruppens arrangementer!  Ses vi i Frederikshavn? 

Vil du opleve denne smukke musical sammen med andre myastenikere?  

- så tilmeld dig hurtigst muligt og inden den 1. juli. 

Har du mulighed for det, så mødes vi inden forestillingen på Farmors Café , der ligger 

Danmarksgade 37 i Frederikshavn, som kun en kort køretur fra teateret. Der er bestilt 

bord fra kl. 17.00 - 19.00, jeg vil være der fra ca. 16.30, men du kan komme når du 

kan nå frem. 

Tilmelding til myasteni@gravgard.dk - der er ofte stor efterspørgsel og vi har et be-

grænset antal billetter, så tilmeldingen foregår efter ”først til mølle” princippet. 

Du må naturligvis tage din pårørende med. På tilmeldingen skal du skrive dit telefon-

nummer og om du/I regner med at nå frem til Farmors Café inden forestillingen., 

Tilmelding efter ’først til mølle’ og senest mandag den 1. juli.  

Skriv eller ring 20988533, hvis du har spørgsmål til arrangementet. 

Du får en bekræftende mail med yderligere oplysninger. 


