
København - Kinky Boots på Det Ny Teater 

Kom med til Det Ny Teater og oplev bl.a. Silas Holst i musicalen Kinky Boots - en Feelgood-musical om
venskab, kærlighed og om at overvinde fordomme. Varmhjertet og morsom. En fest på høje hæle.

Kinky Boots har vundet det hele: Tony Award og Olivier Award for bedste musical og sågar Grammy
Awards. Den dynamiske og iørefaldende musik er skrevet af pop-ikonet Cyndi Lauper, der i firserne fik en
hel verden til synge med på sange som: Girls Just Want to Have Fun, True Colors og Time after Time. Kinky
Boots handling er baseret på den britiske film af samme navn. En af Broadways største musicalsucceser de
sidste 10 år får nu Danmarkspremiere på Det Ny Teater.

Inden forestillingen nyder vi sammen en lækker 3-retters Kinky Boots menu inkl. 2 glas vin og vand ad
libitum i Teaterkælderen. I vanlig stil underholder tjenerne mellem retterne.

Der bliver også lejlighed til at opleve København på egen hånd, ligesom vi også tilbyder en guidet rundtur
med lokal guide.

Vi bor på det centralt beliggende Wake Up Hotel Carsten Niebuhrs Gade, der ligger blot 10 minutters gang
fra Tivoli, og ca. 15 minutters gang fra Det Ny Teater. Se mere om hotellet på vores hjemmeside.

Dagsprogram

REJSEPLAN

1. dag: Til København. Middag og Forestilling
Vi kører fra Jylland fra morgenstunden og ankommer til København først på eftermiddagen. Vi indkvarteres
på vores hotel, og der er for de friske sagtens tid til en strøgtur, inden vi ca. kl. 17:15 kører fra hotellet til Det
Ny Teater. I Teaterkælderen forkæles vi med 3-retters Kinky Boots menu inklusiv 2 glas vin og vand ad
libitum. Det er altid en oplevelse at spise i Teaterkælderen, hvor serveringspersonalet underholder.

Kl. 20.00 begynder forestillingen. Vi har inkluderet gode billetter på gulvet række 16 – 17, og vil du helt tæt
på orkester og scene kan du tilkøbe en Premium billet på række 1 – 3.
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Efter forestillingen kører vi tilbage til hotellet, ligesom man også er velkommen til at gå i stedet. Der er ca. 15
minutter til fods.

Om forestillingen:
Charlie, der er arving til en skofabrik, kæmper for fabrikkens overlevelse. Hjælpen kommer uventet da han
møder den flamboyante natklub-artist og drag queen Lola. Sammen beslutter de at producere ”kinky boots”
– glitrende og meget højhælede støvler til mænd. Så sker der noget!  

De to meget forskellige mænd opdager, at de har mere tilfælles, end de nogensinde havde forestillet sig. En
skøn livsbekræftende fortælling om at skifte - ikke bare sko - men også tankesæt for at skabe noget unikt
sammen: Kinky Boots og et særligt venskab. Se mere om forestillingen på www.denyteater.dk

2. dag: Byrundtur med lokalguide. Hjemrejse
Efter en dejlig morgenbuffet har du mulighed for at tage med på byrundtur sammen med vores lokale guide,
der fra kl. 10 til 12 viser rundt i vores spændende hovedstad. Herefter kan du på egen hånd nyde
København.

Kl. 15 kører vi fra Tivoli på H.C. Andersens Boulevard og tilbage til vores udgangspunkter.
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Rejsefakta

Afrejse: 22.04.2022 eller 30.04.2022
Hjemkomst: 23.04.2022 eller 01.05.2022
Varighed: 2 dage
Afrejse fra: Fyn, Jyl.

Priser

Enkeltværelse. Forplejning ifølge program 2.495 Kr.
Dobbeltværelse. Forplejning ifølge program 2.295 Kr.

Prisen inkluderer

Buskørsel i ****bus, broafgift Storebælt t/r, hotelophold i delt dobbeltværelse med morgenmad, billet i
kategori A, række 16 - 17, 3-retters Kinky Boots menu inkl. 2 glas vin og vand ad libitum i Teaterkælderen
inden forestillingen, byrundtur med lokalguide samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb

Billet i kat. A: Inkluderet
Premium billet: 150 kr.
Frokostsandwich med kylling og bacon: 42 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 42 kr.
Smurt rundstykke m. kaffe/te på afrejsedagen v. Kolding: 15 kr.
Udflugter ifølge program, eksklusiv entréer: Inkluderet
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