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KidsAid, Henrik Svanekiær, Pilou Asbæk, Lars Christiansen & Mads Langer 
inviterer til et fortryllende og magisk gallashow, og du er inviteret 

TO R S DAG  D E N  5 .  A P R i L  2 0 1 8 ,  K L .  1 7. 3 0
T i vO L i  H OT E L 

A R N i  M AG N u S S O N S  G A D E  2 ,  1 5 7 7  Kø b E N H Av N  v

Da vi i 2016 afholdte KidsAid Magic for første gang, blev det en stor succes,  

og vi fik samlet mere end 500.000 kr. ind. Pengene er gået til at skabe magi  

og Unikke Oplevelser flere gange om måneden på 5 af landets største 

børneafdelinger de seneste to år. Både børn og børneafdelingerne er utrolig 

glade for den forskel, vi gør. Vi håber derfor at samle mange penge ind til at 

kunne fortsætte med de magiske, unikke Oplevelser for de indlagte, kroniske 

syge børn på børneafdelinger landet over. Vi glæder os derfor til at gentage det 

succesfulde gallashow i 2018.

“TAK - TAK, fordi du gør det, du gør. Humøret skiftede, da du var her.  

Den oplevelse du gav min datter var fantastisk!”

- Mor til Sophia, der var indlagt på børnekirugisk afdeling på Rigshospitalet,  

som havde besøg af vores tryllekunstner

vi er enormt beæret over, at Henrik Svanekiær, Pilou Asbæk, 

Lars Christiansen & Mads Langer har valgt at støtte op om KidsAid Magic.

vi glæder os til at se dig til en fantastisk aften, hvor du vil blive fortryllet, 

imponeret og overrasket alt sammen til fordel for syge og udsatte børn 

i Danmark. Tak for din støtte.

På vegne af

Invitation

Henrik Svanekiær 
Initiativtager til 
KidsAid Magic

Pilou Asbæk 
Ambassadør for 
KidsAid Magic 

 Lars Christiansen
Ambassadør for 
KidsAid Magic 

 Mads Langer
Ambassadør for 
KidsAid Magic 



Hvem er KidsAid?
KidsAids primære formål er at skabe trivsel, 
håb og glæde for syge og udsatte børn 
og unge i Danmark. Hvert år indlægges 
over 75.000 syge børn og unge på danske 
hospitaler. Oplevelser, der er med til at 
få børn aktiveret, så de kommer ud af 
sengen og får dem til at føle sig som deres 
jævnaldrende, har en positiv indvirkning for 
deres sygdomsforløb. 

Med KidsAids unikke Oplevelser forsøger 
vi at få syge børn og unge til at glemme 
deres sygdom for en stund. Oplevelser som: 
musik og trylleri på hospitalernes børne- og 
ungeafdelinger hver eneste uge, koncerter 
med Lady Gaga, Justin bieber, Gulddreng 
og One Direction eller sportsbegivenheder 
med eksempelvis Serena Williams og victor 
Axelsen.

KidsAids unikke Oplevelser er for alle syge 
børn og unge i Danmark samt deres familier. 
Vi ved, at det rammer hele familien, når man 
har et sygt barn. vi vil derfor gerne gøre det 
muligt for hele familien at få et pusterum fra 
sygdommen. 

KidsAid donerer penge til børneafdelinger 
på landets hospitaler, så vi i fællesskab kan 
implementere forbedringer, der gør en forskel 
for børnenes ophold på børneafdelingerne.

Netværket omkring KidsAid er afgørende 
for vores arbejde. vi har en unik kreds 
af personer blandt kultur-, sport og 
erhvervsfolk, som er med til at gøre 
en forskel. 

KidsAid samler penge ind via vores kreative 
arrangementer lige fra talkshows og golf-
turneringer til eksklusive gallamiddage.



Gallashow 
TO R S DAG  D E N  5 .  A P R i L  2 0 1 8

KidsAid Magic er et magisk gallashow som afholdes på Tivoli Hotellet i København. 

Du og dine gæster vil på aftenen blive draget ind i et magisk univers, hvor I vil få serveret 

en 3-retters gourmet middag med dertilhørende lækre vine. I vil selvfølgelig også opleve  

noget af Danmarks bedste underholdning, når aftenens konferenciers, Felix Smith og Adam 

Duvå Hall præsenterer jer for store navne inden for musik- og underholdningsbranchen. 

De seneste år har Sanne Salomonsen, Nik & Jay, Thomas Helmig, Safri Duo, Mads Langer, 

Pernille Rosendahl, Scarlet Pleasure, Medina, The Antonelli Orchestra samt mange flere  

optrådt og underholdt til KidsAids arrangementer.  

Der vil i løbet af aftenen også være en spændende auktion med rejser, møbler og oplevelser 

mm. Alt sammen går ubeskåret til syge og udsatte børn i Danmark.



H E N R i K  S vA N E K i Æ R 
Magiker & tankelæser

Da jeg var 7 år, blev jeg selv ved et tilfælde draget ind i det magiske 
univers, og jeg har lige siden elsket at lave magi for store og små.  
Når jeg har været på børneafdelinger og trylle for de syge, indlagte børn, 
får jeg følelsen af, at alt går op i en højere, magisk enhed. Jeg er derfor 
utrolig stolt af at være en del af KidsAid og som initiativtager til KidsAid 
Magic sørge for, at syge børn og unge på landets børneafdelinger får  
lov til at opleve magi i deres sygdomsforløb. Ingen børn har fortjent at 
ligge i en hospitalsseng med en kronisk sygdom!

L A R S  C H R i S T i A N S E N 
tidligere landsholdsspiller & håndboldekspert på tV2.

Da jeg selv har en søn, som har en kronisk sygdom, har min kone og  
jeg brugt rigtig mange timer på hospitalet. Det kan være rigtig trist og 
gråt, og timerne snegler sig afsted. Derfor giver det for mig rigtig meget  
mening at sørge for, at der fast er magi på børneaf delinger, der får 
børnene til at glemme tid og sted for en stund.

P i LO u  A S b Æ K 
skuespiller pt. medvirkende i den verdenskendte 
tV-serie game of thrones

Det største i mit liv skete nytårsaften 2012, hvor jeg blev far til min 
smukke datter. Som alle forældre ved; med børn følger bekymringer, 
for man vil for alt i verden beskytte dem mod alt ondt. Det berører mig 
derfor dybt, når forældre sammen med deres børn må gennemgå  
sygdomsforløb. Derfor har jeg valgt at støtte KidsAid Magic, da det 
er min forhåbning, at magi på børne  afdelingerne kan være med til at 
skabe et pusterum og livsglæde for både børn og voksne.

M A D S  L A N G E R 
sanger & sangskriver

Jeg bakker op om KidsAid Magic fordi, jeg selv har været rundt på  
landets børneafdelinger med min guitar. I den forbindelse har jeg 
oplevet, at det gør en stor forskel i børnenes hverdag, hvis de får nogle 
oplevelser, der fjerner fokus fra nogle ellers ret så tunge udfordringer.

OM KIDSAID
Hvert år indlægges over 60.000 syge 
børn og unge på danske hospitaler, 
som oplever et forløb der er livs-
ændrende for dem. Der er heldigvis 
meget fokus på forskning, forebyg-
gelse og patientstøtte via store 
NGO’er. Men desværre er der ikke nok 
fokus på børn og unges trivsel under 
behandlingerne. For langt de fleste 
børn og unge er en længerevarende 
hospitalsoplevelse skræmmende og 
traumatiserende.

KidsAids primære formål er at skabe 
trivsel, håb og glæde. Vi tror på og 
ved, at glæde og smil hos børn og 
unge har en stor betydning for deres 
sygdomsforløb. Alle syge børn for-
tjener en god tilværelse på trods af 
et sygdomsforløb tæt på livet. Tre ud 
af de fem ting, som flest syge børn 
og unge peger på hjalp dem mest i 
forbindelse med deres sygdom, hand-
ler om at kunne holde fri fra deres 
sygdom og lave ting, som andre børn 
og unge.

KidsAid har eksisteret siden år 2000, 
hvor vi har hjulpet syge børn og 
unge over hele landet. Med støtte 
fra KidsAid har børneafdelinger på 
landets hospitaler haft mulighed for 
at iværksætte en lang række positive 
og adspredende oplevelser, der alle 
har stor betydning for de syge børn 
og unges trivsel under deres ophold 
på hospitalerne. Vi har sørget for at 
afdelingerne har fået TV og tablets 
til underholdning, vægmalerier til at 
gøre opholdene mere hyggelige samt 
besøg fra klovne, teater og andre mu-
sikalske indslag. Ud over økonomisk 
støtte afvikler vi 10-12 unikke ople-
velser om året, hvor de syge børn og 
unge får mulighed for at opleve store 
koncertoplevelser, sportsbegivenheder 
og teaterstykker.

HENRIK SVANEKIÆR
Manipulation, tankelæsning, magi, in-

tuition og hypnose leveret på en stilet 

og humoristisk måde er ingredien-

serne, når Svanekiær underholder. 

Med 5 optrædener for det danske kon-

gehus, 60 TV-performances, shows 

i 15 forskellige lande og over 4.000 

liveshows er Henrik Svanekiær en af 

Danmarks største entertainere.

I de sidste 12 år har der været et tæt samarbejde mellem KidsAid og 

Svanekiær, som har resulteret i mange succesfulde arrangementer.

KIDSAID, HENRIK SVANEKIÆR, 
LARS CHRISTIANSEN OG 
MICHAEL MAZE

LARS CHRISTIANSEN
I 20 år har Lars Christiansen været fast 

inventar på håndbold herrelandsholdets 

venstre fløj. Efter en lang og succesfuld 

karriere på landsholdet med 338 kampe 

og 1503 mål indstillede Lars i 2012 sin kar-

riere. Hans store talent, mange rekorder 

og utrolige præstationer fik ham i 2015 

optaget i Danmarks Idrætsforbunds Hall 

of Fame.

I dag er Lars håndboldekspert på TV2, hvor han deler ud af sin store 

viden, erfaringer og ekspertise. Foruden at være kendt ansigt inden 

for håndboldverdenen er Lars i dag ejer af management firmaet CHJ-

Management. Lars er en vigtig ambassadør, som KidsAid har haft 

glæde af i mange år.

MICHAEL MAZE
Michael Maze er uden tvivl den bedste 

bordtennisspiller Danmark nogensinde 

har haft. Han er ikke kun Danmarks 

bedste bordtennisspiller - i 2009 var han 

nemlig også Europas bedste, da han 

vandt europamesterskabet i single.

Michael Maze har også vist sine impone-

rende talenter uden for Europas grænser 

ved både at få medaljer ved verdensmesterskabet i 2005 og ved de 

olympiske lege i 2004.

På samme vis som Henrik Svanekiær og Lars Christiansen er Michael 

Maze en af KidsAids meget aktive og engagerede ambassadører.

Mød ildsjælene bag 
KidsAid Magic



Vil du med 
til KidsAid Magic?

I  Få R

• Logo på sponsorvæg til gallashowet

• Logo på KidsAids hjemmeside

• Navn i auktionskatalog til gallashowet

• 3-retters menu 

• vinmenu inkl. velkomstdrink

• Kaffe & te til dessert

• Musik & underholdning

• Afterparty

P R i S

• 12.000 kr. for 4 personer ekskl.  
moms til KidsAid Magic Gallashow

F R A D R AG

• Fra 2017 fratrækkes op til 15.600 kr. 
om året af bidrag, der er indbetalt til 
velgørende formål

• Det er muligt at opnå et skattefradrag 
som både privat og virksomhed. 
KidsAid ind beretter beløbet til SKAT, 
såfremt der fremsendes CVR. nr. eller 
CPR. nr. samtidig med bekræftelsen 

D R E S S C O D E

• Kvinder: Kort el. lang aftenkjole

• Mænd: Mørkt jakkesæt 

V I  S K A L B R U G e  F R A J e R

• virksomhedsnavn + adresse

• CvR. nr.

• Att. person + e-mail

• Antal pladser á 4 personer

• vedhæft logo 

KO N TA K T

• Henrik Svanekiær

• +45 51 62 11 66

• mail@henriksvanekiaer.dk



Vi glæder 
os til at høre

fra jer!

Magic

RAFFINADERIVEJ 6 •  2300 KØBENHAVN S •  TLF:  31 47 69 01 •  WWW.KIDSAID.DK

kidsaid danMark #kidsaid


