
 

 

Vild med Dans – The Musical 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom med til en forestilling om håb, mod og livsforandrende oplevelser. VILD MED DANS – THE MUSICAL er 

ikke alene en hyldest til dansen, men også et moderne eventyr om helt almindelige mennesker, der forvandler 

sig til en ny og stærkere version af sig selv. Vild med dans er rullet over skærmen gennem talrige sæsoner, og 

nu bliver den verdensomspændende tv-succes for første gang nogensinde omsat til teater.   

 

Musicalens præmis er, at Vild Med Dans-programmet for første gang nogensinde lader helt almindelige 

danskere indtage dansegulvet. Kvinden bag programmet, den professionelle og strålende værtinde Kira, har 

med hjælp fra forestillingsleder og publikumsanimator, Ulrik, udvalgt de endelige live-deltagere. Blandt de 

heldige deltagere har vi Thomas, som er gået i stå i livet efter sin skilsmisse. Hans ekskone har meldt ham til 

programmet, og han deltager nu i Vild Med Dans med det ene formål at vinde sin ekskone tilbage. Den 

målrettede pige Christina er vant til at samle på trofæer, og Vild Med Dans skal være endnu et. Men at lære at 

danse kræver ikke kun vilje, men også følelser og hengivelse, og Christina må indse, hvad der er det vigtigste i 

livet. Den unge, billedskønne Maiken er med for at vinde, men hopper konsekvent over, hvor gærdet er lavest. 

En knæskade truer med at sætte en stopper for legen, og Maiken må for første gang i livet knokle for at nå 

sine drømme. 

Showet ruller, de overdådige kjoler blafrer, og musikken spiller, alt imens de hårdt prøvede deltagere står 

ansigt til ansigt med frygten, kærligheden og ikke mindst dem selv. Deltagerne kommer til at opleve, at dansen 

forvandler deres liv. 

   

Helt eksklusivt har PiRK skaffet billetter til den anmelderroste forestilling på Østre Gasværk Teater, tors-

dag den 23. april kl. 20.00. Prisen for billetterne vil være 400 kr., uanset om du deltager som medlem eller 

ledsager, og du kan købe max 4 billetter til forestillingen. Normalpris pr. billet er 495 kr. Foreningen dækker 

restbeløbet.  

 

Forestillingen går på Østre Gasværk Teater, Nyborggade 17, 2100 København Ø og varer 2 timer og 

10 minutter inkl. pause. Forestillingen anbefales fra 8 år.  

 

Tilmelding skal ske til Rikke Aller på rikke.aller@rk.dk fra mandag den. 9. marts 2020. Da PiRK kun har 40 bil-

letter til forestillingen, vil tilmelding ske efter først-til-mølle-princippet.  

 

Vi glæder os til at se dig! 

 
Betaling for billetter til forestillingen skal ske til PiRKs konto i Danske Bank, reg. nr. 4065 konto nr. 

4065234963 eller via mobile pay på 75 50 01, men først efter man har modtaget en bekræftelse fra Rikke. 

Husk at skrive navn, samt ”Vild med Dans” ved indbetalingen. Det er vigtigt, at dette overholdes, da vi 

ellers kan have svært ved at spore din betaling. 
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