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Robin Mut Tine Korse Hent PDF Året er 1192. Mens Kong Richard af England har travlt med korstog og
pilgrimsrejser, ser hans fæle lillebror, Prins John sit snit til at overtage tronen og regere England ud fra

mottoet; ”tag fra de fattige og giv til de rige”.

Alle ved, at Prins John er både klam og fæl – og at han om natten slår de små piger i skoven ned og stjæler
deres slik. Men ingen tør modsige den fæle tyran, som sammen med Sheriffen af Nottingham og alle de andre
sheriffer sidder tungt på magten. Det skulle da lige være Robin, den tapre naturvejleder, som sammen med
sine glade venner måske kan finde alternative metoder til at vippe den slemme vikarkonge af pinden…

Ca. varighed på stykket: 45 minutter

Locations: 3 (kan justeres afhængig af sceneforhold)

Medvirkende: 16-23 (afhængig af hvor mange roller, som går igen)
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