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        Viborg, torsdag 6. feb. 2020 

 

Vinterferie i Tinghallen 
Tinghallen åbner dørene til en vild vinterferie med aktiviteter for børn og barnlige sjæle – oplev Onkel Reje, 
Sigurd Barrets og stort legeland i skolernes vinterferie. 

Der er ingen grund til at lægge på sofaen i uge 7, Tinghallen inviterer nemlig indenfor til masser af aktiviteter i 
skolernes vinterferie. 

Onkel Reje og Brilles Mega Heavy Trylleshow 

Lørdag 8. februar kan Onkel Reje og Brilles mega heavy Trylleshow, opleves i Tinghallen. Det bliver mega 
heavy når Onkel Reje og Brille finder læder, nitter og tryllestavene frem og tryller sig igennem et show med 
langhårede gæster og tvivlsomme personager.  
 
Det ene magiske nummer kommer til at overtage det andet. Imellem sangene, kendt fra Onkel Rejes 
programmer på Ramasjang, dukker der figurer op som børnene også vil genkende, og optræder med numre 
som både er magiske til at grine af. Der bliver heavy, røg og masser af grin. En magisk fest dine børn ikke vil 
gå glip af. 

Sigurds Danmarkshistorie bliver en fejring af Tinghallens 50 års fødselsdag. 

I 2019 havde Tinghallen 50 års fødselsdag, men grundet ombygningen kunne dette ikke fejres optimalt. 
Derfor inviterer Tinghallen nu hele familien til teaterkoncert med Sigurd Barret søndag 9. februar. 50 års 
fødselsdag – og derfor er prisen også kun 50 kroner. 

Forestillingens handler om Sofies far, som har opfundet en tidsmaskine, og ved en fejl bliver Sofie tryllet 
tibage til Danmarkshistoriens begyndelse. 

Hun oplever istiden og stenalderfolket, hun møder Egtvedpigen, Grauballemanden, vikingerne og munkene 
– i guldalderen møder hun både H.C. Andersen og Grundtvig – og efter krigen i 1864 når hun frem til 
den  moderne tid, hvor hun møder sine egne forfædre og dermed sin egen nære historie. Hele tiden bygger 
dramaet på, om Sofie og hendes far kan genforenes. 

Forestillingen slutter med det åbne spørgsmål til publikum: Hvad kan vi bruge historien til, og hvordan kan 
vi dele den med hinanden på tværs af generationerne? 

Legeland for hele familien i uge 7 i Tinghallen            

Tag dine forældre, bedsteforældre eller venner med til to sjove og hyggelige dage for hele familien. Glæd 
dig til stort legeland i Tinghallen torsdag og fredag i uge 7 – masser af hoppeborge og sjove aktiviteter for 
børn i alle aldre. 
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Se hvor højt du kan hoppe i de mange hoppeborge. Du kan også prøve vores store rutsjebane eller den 
vilde rodeotyr – hvor længe kan du holde balancen. 

Skulle sulten melde sig, er der mulighed for at slappe af i den hyggelige café, hvor der er også vil være 
mulighed for at købe slik, popcorn, drikkevarer og mad. Alt dette og meget andet, kan du opleve i 
Tinghallen. Vi glæder os til at se dig til 2 forrygende sjove dage i vinterferien. 

Der kan købes billetter ved indgangen. Prisen er kr. 80 for børn og kr. 60,- for voksne. Legelandet er åbent 
torsdag 13. og fredag 14. februar fra kl. 10.00 – 16.00. 

 
 
 


