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Hvem står bag? Og hvad koster det?
Aprilfestival – teater for små & store arrangeres af Teatercentrum – et kompetence
center under Kulturministeriet for udbredelse og formidling af scenekunst til børn og 
unge – i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Festivalens budget er på over 
4,8 mio. kr. og den finansieres af værtskommunen og Kulturministeriet.  
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtter festivalens 
 internationale del. ASSITEJ Danmark bidrager med planlægningen af festivalen.

Børn og unge har ret til gode kunstneri
ske oplevelser. Sådan siger FN’s børne
konvention. Vi gør noget ved det, og her 
præsenterer vi næsten 200 forskellige 
oplevelser af slagsen. 

Vi lever i en stor og mangfoldig verden. 
Det afspejler sig også i de mange fore
stillinger, som festivalen tilbyder. Sorg, 
glæde, frygt, kærlighed, liv og død, intet 
tema er for stort eller for småt til at blive 
taget under behandling i teatret. Og net
op i teatret er der plads til, at vi kan 
reflektere over den verden, vi er en del af.

Vi lever ligeledes i en verden, hvor men
nesker for tiden flygter fra krig, overgreb 
og ødelæggelser. Også dét afspejler sig 
i nogle af de teateroplevelser, som pub
likum kan få på festivalen.

Men det stopper ikke her. For skæbnen 
og verdens aktuelle, mærkelige uorden 
betyder, at der bor mennesker i alle lan
dets kommuner – også her på Frede
riksberg – som faktisk kommer fra de 
uroplagede områder. Disse børn, unge 
og deres voksne har selvfølgelig også 
ret til kunstneriske oplevelser, og vi glæ

der os derfor også til at byde netop dem 
velkommen på bænkene i teatermørket.

Her har du festivalens program, hvor du 
kan finde alle forestillingerne. Dyk ned i 
udvalget og find lige dét, der fænger 
dig. Bestil billet – og så er det af sted: 
Ud at se teater. Og tag gerne nogen i 
hånden, når du drager af sted. 

Teater handler om møder. I teatret 
møder du både kendte og nye menne
sker – nogle gange møder du endda dig 
selv. Jeg tror næsten, jeg tør garantere, 
at når ugen er omme, vil du ikke være 
den samme.

For kunst flytter grænser og kan – når 
den er bedst – ændre vores syn på ver
den.

På gensyn i teatret 
– vi glæder os til at 
se både børn og 
voksne.

Henrik Køhler
festivalleder
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Mangfold ighedens festival
-  n o g et  f o r  e n h v e r ,  u A n s et  A l d e r

Hvad kan jeg se?
 sådan finder du rundt i programmet  
og på festivalen.

De farvede symboler viser vej:

♥ For de allermindste /  
The Toddlers . . . . . . . . . . . ½ år/year+

● For de små /  
The Tumblers. . . . . . . . . . .  4 år/year+

▲ For de lidt større /  
The Wonderers . . . . . . . . .  6 år/year+

◆ For de største /  
The Tweens & Teens . .  10 år/year+
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teatret st. tv & Zangenbergs teater • Ørerne i maskinen

Festivalen er verdens største teater
festival for børn og unge, og den 
byder på 200 markante og unikke 
forestillinger på internationalt niveau.

Det koster ikke noget at komme ind 
til forestillingerne, så det er bare at 
tage for sig af de mange tilbud. 

Åbningsfesten finder sted søndag den 
10. april og begynder på Frederiks
berg Rådhusplads. Her bliver festiva
lens plakat til levende billeder, og vi 
skal møde skuespillere, superhelte, 
musikere og mystiske dyreskikkelser. 
Vi går i optog til hovedbiblioteket, hvor 
den officielle åbning finder sted og 
billetkontoret uddeler billetter til det 
kommende weekendprogram.

Festivalshowet, som afholdes på Råd
huset torsdag den 14. april, byder bl.a. 
på smagsprøver på nogle af de man
ge spændende og sjove forestillinger, 
som familien får mulighed for at se 
under festivalugen. 

I løbet af ugen vil alle børn og unge 
på Frederiksberg opleve mindst én 
forestilling i skolen eller på institutio
nen.

Samtidig arbejdes der rundt omkring 
på institutioner og skoler med drama, 
så børn og unge får værktøjer til at 
tale om og bearbejde teateroplevelser.

Vi håber, de mange forestillinger vil 
være med til at give børn og unge 
oplevelsen af, at de er del af en by og 
et fællesskab, som de både kan bru
ge og bidrage til.

For festivalen er skabt af mange – 
ikke kun de, der optræder til festiva
len. Rundt omkring i byen bliver der 
løftet i flok. Ude på skolerne arbejder 
personalet hårdt for at gøre plads til 
den ekstra læring, og på spillesteder
ne står cirka 300 frivillige klar til at 
tage imod de besøgende.

Festivalen involverer hele byen, og det 
er en fantastisk følelse at se, hvad 
byen er i stand til at løfte. Og det er 
nødvendigt at løfte i flok for at kunne 
tage i mod de ca. 20.000 besøgende, 
der kommer til Frederiksberg for at få 
teateroplevelser i verdensklasse. 

Så et kæmpe stort tak til alle jer, der 
har arbejdet hårdt og længe for, at 
festivalen bliver en fantastisk oplevelse.

velkommen til aprilfestival 2016
– en festival vi har glædet os til længe!

God fornøjelse med festivalen.

Jørgen Glenthøj 
- borgmester

Morten Jung
- første viceborgmester  
og formand for  
kultur- & fritidsudvalget
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- en event for bØrn og deres voksne
frederiksberg rådhusplAds · sØndAg d. 10. April 2016

Kl. 11.00 I dag bliver festivalens plakat til levende billeder. Mød 
skuespillere, superhelte, musikere og mystiske 
dyreskikkelser.

Kl. 11.30 Vi går i fælles optog med bl.a. Jytte Abildstrøm og 
festlige musikere fra Rådhuspladsen til 
 Frederiksberg Hovedbibliotek. Undervejs dukker der 
overraskelser op, og der er balloner til alle.

Kl. 12.00 Pladsen foran Frederiksberg Hovedbibliotek. Den offi
cielle åbning af festivalen med underholdning og 
kæmpe ballonopsendelse.  
Taler ved borgmester Jørgen Glenthøj og formand 
for  Kultur & Fritidsudvalget Morten Jung.

Kl. 12.30 Frederiksberg Hovedbibliotek – festivalens billetkon
tor åbner og uddeler billetter til weekendforestilling
erne (15.17. april). Billetbooking – se side 13.

I tilfælde af regnvejr medbring paraply og smil i lommen.
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festivalshow 
frederiksberg rådhus / rådhussalen 
torsdag d. 14. april, kl. 18.30-19.50 
– dørene åbnes kl. 18.00
Oplev showet, der vil tage dig med på en eventyrlig 
 tidsrejse tilbage i tiden og frem til i dag og måske endda 
et lille smut ud i fremtiden. 

Vi kommer på en fantastisk rejse gennem det unikke 
 danske børneteaters historie, hvor vi vil møde en masse 
sjove og finurlige figurer, og der er indlagt spændende 
overraskelser undervejs. Glæd jer til en eventyrlig tidsrejse!

Bestil gratis billetter til showet fra  
mandag d. 4. april kl. 10.00  
på www.aprilfestival.dk

Showet er sammensat af Thomas Johan M.R. Bæhring 
(The3stages) i samarbejde med bl.a. koreograf 
 Stephanie Thomasen (Uppercut Danseteater), kunstner 
Maria Lau Krogh, komponist Maja Romm, m.fl.

Med deltagelse af kulturminister Bertel 
Haarder, borgmester Jørgen Glenthøj og 
kulturudvalgsformand Morten Jung

19831971

foto: jørgen schytte

1973

baggrundsfoto fra festivalshowet i ringsted/sorø, 2012 • foto: søren kløft
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i n T e R n a T i O n a L e  G æ s T e s P i L

En ung mands mor ligger for døden. 
Hun er en genial og internationalt aner
kendt forsker. Sønnen beslutter sig for 
at isolere sig fra omverdenen og tilbrin
ge de sidste måneder af moderens liv 
med at passe hende. Han skylder hende 
det faktisk ikke, for hun har aldrig gjort 
noget lignende for ham.

Dette bliver starten på en mærkelig rej
se gennem moderens fortid, og med 
udgangspunkt i banale hverdagssituatio
ner og hverdagsting bliver det også en 
rejse gennem verdenshistorien.

Vi bliver vidne til en historie om de helt 
store ting og indsigter, der af og til gem
mer sig i de helt små, simple hverdags

ting. Og vi oplever, hvordan vores egen 
lille verden og den store omgivne ver
den kan ændre sig, når vi mister én, vi 
holder af.

instruktør:  Johan De Smet
Manuskript:  Titus De Voogdt
Komponist:  Geoffrey Burton
Live-musik:  Geoffrey Burton og Boris Zeebroek

Dato og tid:  Tirsdag d. 12/4, kl. 20  
& onsdag d. 13/4, kl. 15

sted:  Riddersalen, Allégade 7
aldersgruppe:  14+
sprog:  Engelsk
Varighed:  90 min.
Læs mere på:  www.kopergietery.be

kopergietery (belgien): 

Verdenshistorien (baseret på banaliteter)
’the history of the world (based on banalities)’

Glæd dig til et overflødighedshorn af 
magiske overraskelser, når den britiske 
dukkefører Stephen Mottram puster liv i 
sine marionetdukker med en simpel 
berøring. Vi møder den omsorgsfulde 
moderfugl med sit æg, en dansende flue, 
et spøjst cirkus og et ultra hurtigt fortalt 
eventyr med prinser og prinsesser. 

Forestillingen kulminerer i en lille 
demonstration, hvor publikum selv kan 
lære om kunsten at føre marionetduk
ker.

Stephen Mottram, der til daglig bor i 
Oxford, er intet mindre end en mester 

på sit felt. Han har turneret i over 40 
lande verden over med sine forestillin
ger, der som oftest er helt ordløse, for
talt med hans imponerende livagtige 
dukker og ledsaget af specialkompone
ret elektroakustisk musik.

Dato og tid:  Torsdag d. 14/4, kl. 14 & kl. 17
sted:  Riddersalen, Allégade 7
aldersgruppe:  6+
sprog:  Dansk
Varighed:  60 min. (inkl. demonstration)
Læs mere på:  www.stephenmottram.com

stephen mottrAm (englAnd):

Læggehøne / ‘eggbird’

stephen mottram • eggbird • foto: david fisher

kopergietery • verdenshistorien • foto: phile deprez
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Et multimedieshow baseret på det vel
kendte folkeeventyr om Den lille Rød
hætte og ulven. Historien bliver fortalt 
ved hjælp af mange forskellige virkemid
ler der bl.a. inddrager publikum i forestil
lingen, som skabes af tre videokunstne
re, en musiker og skuespiller. Det færdi

ge resultat er en imponerede ‘livefilm’, 
hvor publikum kan opleve selve filmen 
på en storskærm, samtidig med at man 
kan se, hvordan effekterne laves direkte 
på scenen – en ægte ‘the making of’
oplevelse. 

En både seriøs og morsom standup
forestilling. Camara Joof har sammen 
med instruktør Kai Johnsen udviklet en 
forestilling, som handler om begivenhe
der i Camaras eget liv, hvor hun er kom
met til kort eller gået for langt. Det er en 
personlig rejse gennem et kulturelt vej
kryds, fra ungdomsårene, ud i verden og 
tilbage igen. 

Teksterne handler bl.a. om, hvordan vi 
betragter hinanden, om sprog og magt 
og om hvordan verden former vores 
identitet. En monolog om konsekvenser
ne af at føle sig udenfor. Efter forestil
lingen kan publikum deltage i en dialog 
om forestillingens emne.

speciAl event – brAgeteAtret (norge):

Pavlovs tæve / ‘pavlovs tispe’ – et slags standup-teater

Insectotròpics er et kunstnerkollektiv fra 
Barcelona. Dets medlemmer kommer fra 
mange forskellige kunstretninger, og kol
lektivet sigter efter at blande de mange 
kunstneriske discipliner sammen for på 
den måde at lave nyskabende, genre
blandende teaterforestillinger.

idé, koncept og medvirkende:  
Xavier Martinez, Esteban Martinez, Tullis 
Rennie, Vicenc Viaplana, Mar Nicolás og 
Laia Ribas.

Dato og tid:  Mandag d. 11/4, kl. 19
sted:  Falconer lille sal, Audience  

Falkoner Allé 9
aldersgruppe:  14+
sprog:  Engelsk
Varighed:  45 min.
Læs mere på:  www.insectotropics.com 

insectotròpics (kAtAlonien): 

Den Galaktiske Rødhætte
‘la caputxeta galàctica’

sprogkonsulent: Ola Bø
Komponist:  Lasse Passage
Dato og tid:  Onsdag d. 13/4, kl. 19
sted:  Riddersalen, Allégade 7
aldersgruppe:  14+
sprog:  Norsk / Dansk
Varighed:  60 min. (eksklusiv efterfølgende  

dialog på ca. 60 min.)
Produceret af:  Den Mangfaldige Scenen i samarbejde 

med Brageteatret og BUL/Nynorskens 
hus. Præsenteres på festivalen i 
 samarbejde med Kunstfondens 
Projektstøtte udvalg for Scenekunst.

Læs mere på:  www.brageteatret.no

insectotròpics • den lille intergalaktiske rødhætte

brageteatret • pavlovs tæve
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f O R e s T i L L i n G e R  i  h V e R D a G e n e
Mandag d. 11. april
TiD/TiME TEATER/THEATRE FORESTiLLiNG/PERFORMANcE ALDER/AGE MiN. STED/VENUE

 17:00 de røde heste ▲ den sandfærdige beretning 5-10 40 kvarterhuset søndermarken, roskildevej 63, 1. sal, selskabslokalet 
  om de 3 små grise

  det fortællende teater ▲ i guder! 5+ 55 plejeboligerne Østervang, godthåbsvej 83, festsalen
  Teater Fantast ▲ mustafa’s kiosk 4-10 55 fakultetet science, dyrlægevej 7, gimle
 17:30 teatret st. tv / Zangenbergs teater ● Ørerne i maskinen 4-9 45 frederiksberg hovedbibliotek, falkoner plads 3, bibliotekssalen
 19:00 André Andersen solo ◆ hamlet solo 15+ 60 riddersalen, Allégade 7-9
  insetotropics (spain) ◆ den galaktiske rødhætte 14+ 60 falconer lille sal, Audience, falkoner Allé 9
  nørregaards teater / teater o ▲ kapløbet 6-12 45 fakultetet science, dyrlægevej 7, gimle
 19:30 giraff graff ◆ min mor er en ulv, min far... 14+ 75 frederiksberg hovedbibliotek, falkoner plads 3, bibliotekssalen

tirsdag d. 12. april
TiD/TiME TEATER/THEATRE FORESTiLLiNG/PERFORMANcE ALDER/AGE MiN. STED/VENUE

 17:00 bornholms teater / taastrup teater ▲ prinsesse leonora 6-10 35 flintholm Allé og lindevangsparken, flintholm Allé 35, st., Aktivitetslokalerne
  teater patrasket ▲ for en sikkerheds skyld 7-10 55 frederiksberg hovedbibliotek, falkoner plads 3, bibliotekssalen
 19:00 bornholms teater / taastrup teater ▲ prinsesse leonora 6-10 35 flintholm Allé og lindevangsparken, flintholm Allé 35, st., Aktivitetslokalerne
 20:00 kopercietery (belgium) ◆ history of the world 14+ 90 riddersalen, Allégade 7 

  (based on banalities)

onsdag d. 13. april
TiD/TiME TEATER/THEATRE FORESTiLLiNG/PERFORMANcE ALDER/AGE MiN. STED/VENUE

 15:00 kopercietery (belgium) ◆ history of the world 14+ 90 riddersalen, Allégade 7 
  (based on banalities)

 17:00 svanen - dansk- tjekkisk dukketeater ● lille carl 3+ 30 frederiksberg hovedbibliotek, falkoner plads 3, bibliotekssalen
  Teater TT ▲ woopsy 6-10 40 lejerbo danmarksgården, vodroffs tværgade 3A, selskabslokalet
  teatergruppen batida ● lille t og de forbudte bamser 4-9 40 plejeboligerne Østervang, godthåbsvej 83, festsalen
  teatret kriskat ◆ memories 10+ 45 ok-huset lotte, borgmester fischers vej 2A, festlokalet
 19:00 c:ntAct ◆ hvad laver de her 13+ 60 copenhagen business school, solbjerg plads 3, sps 01 Auditorium
  brageteatret ◆ pavlovs tispe (norway) 14+ 60 riddersalen, Allégade 7
  secret hotel / liminaldk ◆ k.r.o.p. - at have eller være 14+ 50 kvarterhuset søndermarken, roskildevej 63, 1. sal, selskabslokalet
  syddjurs egnsteater ▲ robin - den hjemløse 9-13 45 frederiksberg hovedbibliotek, falkoner plads 3, bibliotekssalen
  Teater TT ▲ woopsy 6-10 40 lejerbo danmarksgården, vodroffs tværgade 3A, selskabslokalet
  teatertasken ▲ dannerbarn 8-12 50 kastanievej efterskole, kastanievej 2, salen

torsdag d. 14. april
TiD/TiME TEATER/THEATRE FORESTiLLiNG/PERFORMANcE ALDER/AGE MiN. STED/VENUE

 14:00 stephen mottram ▲ eggbird (england) 6+ 60 riddersalen, Allégade 7
 15:30 teaterkunst ▲ hvad er dansk? 12-18 75 frederiksberg hovedbibliotek, falkoner plads 3, foran hovedindgangen
 16:30 glimt ▲ empty steps 8+ 40 frederiksberg hovedbibliotek, falkoner plads 3, bibliotekssalen
 17:00 stephen mottram ▲ eggbird (england) 6+ 60 riddersalen, Allégade 7
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sPiLLesTeDeR i hVeRDaGene
 1 Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3
 2 Fakultet Science, Dyrlægevej 7
 3 Riddersalen, Allegade 7
 4 Kastanievej Efterskole, Kastanievej 2
 5 OK-Huset Lotte, Borgmester Fischers Vej 2A
 6 Flintholm Allé og Lindevangsparken, Flintholm Allé 35
 7 Lejerbo, Danmarksgården, Vodroffs Tværgade 3A
 8 Kvarterhuset Søndermarken, Roskildevej 63, 1. sal
 9 Plejeboligerne Østervang, Godthåbsvej 83
 10 cBS – copenhagen Business School,  

Solbjerg Plads 3
 11 Falconer lille sal, Falkoner Allé 9



sæT ans iGT På fORTæLLinGen 
– TeaTeRKUnsT fOR bøRn UnDeR aPR i LfesTi VaL

Samtidig med at Aprilfestival fylder Fre
deriksbergs bygninger med en overflod 
af teater, indbydes børn og unge til at 
afprøve teatrets magi på egen krop 
gennem teaterkunstinstallationen Sæt 
ansigt på fortællingen.

Sæt ansigt på fortællingen er fire 
værker, der inviterer børn og unge ind i 
små teatralske og billedkunstneriske 
universer, hvor børnene selv er katalysa
tor for en fortælling.

De fire værker er blevet til gennem et 
samarbejde mellem børne og ungdom
steatret Hr. Teater, billedkunstner Mette 
Wille og kulturproducent Christina Helle 
Kjær fra KulturKraft.

“Mit udgangspunkt har hele tiden været 
at holde et stærkt fokus på børnene, der 
bliver del af værkernes fortællinger,” 
siger billedkunstner Mette Wille om sit 
arbejde med Sæt ansigt på fortællingen. 
“Værkerne skaber rum, som i kraft af 
børnenes deltagelse gøres til levende 
fortællinger. Det er både teatrets store 
og små dramaer – men det er også en 
mere generel fortælling om at være 
menneske; at være i og blive bevæget 
af livet”.

“Som skuespiller har det været fanta
stisk at være med til at skabe værker, 

der både har skullet være sanselige bil
ledkunstneriske og samtidig have fokus 
på en teatralsk fortællestil,” fortæller 
skuespiller hos Hr. Teater, Liv Øster Mül
ler Bendtsen. “Vi har med udgangspunkt 
i Aprilfestivals aldersinddeling af mål
grupper for teaterforestillinger skabt fire 
fortællinger, der giver grobund for fanta
si og leg i teatralske scenografier. Det 
har virkelig været spændende at arbejde 
med og jeg er så spændt på, hvordan 
børnene vil modtage dem,” afslutter Liv. 

hvor & hvornår: Henover festivalugen vil de fire værker 
blive placeret på (og flyttet rundt mel-
lem) Lindevangskolen, Skolen ved Nor-
dens Plads, Skolen på Duevej, Børnehu-
set Nyelandsgården og Børneuniverset, 
der alle er spillesteder under festivalen. 

Mere info: christina Helle Kjær:  
christina@kultur-kraft.dk eller  
på www.kultur-kraft.dk 

“Sæt ansigt på fortællingen” er støttet af  
frederiksberg Kommune og frederiksbergfonden.

billedkunstner 
mette wille
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Om publikum,  deltagelse og 
 publikumsudvikling.

Teater kan ses som et mødested, en 
kommunikation hvor publikum er tænkt 
aktivt ind. Et sted, hvor alle har 
en rolle som deltagere – uanset om 
man sidder stille i mørket og skaber 
sine egne billeder, om det er dele 
af ens egen historie, der spilles, 
eller om man selv er 
 tiltænkt en aktiv rolle 
i forestillingen. 

Hvad er det for nogle 
erfaringer, vi gør os som publikum? 
Hvad oplever et ungt publikum? Kan 
man tale om et godt publikum? Hvad 
sker der med publikum, efter vi har 
oplevet en teaterforestilling? Hvor
dan skabes der mødesteder for nye 
publikummer, og hvad er publikums
udvikling for noget?

Konferencen er udviklet i samarbejde med
Matthew Reason, York St John University, 
ASSITEJ Danmark, Frederiksberg Kommune 

og scenograf Annika Nilsson. Læs mere på www.aprilfestival.dk  
under faglige arrangementer
– eller scan koden herunder.

ToRSDAg DEN 
14. ApRIL 

KL. 917.30 

Konferencen afholdes på 
CBSCopenhagen Business School, 
Solbjerg plads 3, Frederiksberg

KOnference

Audiences Are nOW!
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RasK fReM PRODUKTiOn  
& DansK RaKKeRPaK: 

aLene
en aUTOObJeKT 
 TeaTeR-
fOResTiLLinG
Hvad føler du, og hvad tænker du på, 

når du lægger dig til at sove? 

Fire børn har oplevet noget sammen, 

og i ‘Alene’ ser vi bud på, hvordan de 

hver især forholder sig til dagens 

oplevelser.

Forestillingen/installationen er pri

mært for børn i alderen 410 år  

(og deres forældre). Den består af 

fire små tableauer, der foregår i hvert 

sit værelse i huset. Man ser historier

ne én ad gangen ind gennem vindu

erne på huset. Skuespillerne er små 

mekaniske dukker.

‘Alene’ er en blanding af udstilling og 

teaterforestilling. Den vises for 12 

publikummer ad gangen.

Tid og sted:  Kan opleves på ’Platformen’ på  
Frederiksberg Hovedbibliotek,  
Falkoner Plads 3. 

 Spiller under hele festivalen. 
 Hver ’forestilling’ varer ca. 15 minutter.

solen skinner på et hyggeligt byhus i to etager. der er en lille forhave med 
et træ og en gadelampe. fuglekvidder høres blandet med lyden af storby 
og en saxofon. man kan gå rundt om huset. når man er kommet tæt på, 
bliver lyset rødligt og fader langsomt i rummet omkring huset. fuglesan-
gen og saxofonen bliver svagere, og et lys tændes i et vindue. en pige lig-
ger på ryggen i sin seng. døren ud til gangen står åben: ”moaar”.
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Alle billetter er gratis.

Online bestilling
... af billetter kan ske på  
www.aprilfestival.dk fra mandag d. 4. 
april kl. 10.00 til søndag d. 17. april.

Billet- & informationscenter
Billetter kan også bestilles og afhentes 
ved personligt fremmøde i festivalens 
billetudlevering på Frederiksberg 
Hovedbibliotek (Falkoner Plads 3).

Her kan du også få råd og vejledning
af festivalens personale.

Åbningstider
Søndag (10/4). . . . . . . . .12:3017:00
Mandagonsdag. . . . . . . .10:0018:00
Torsdag. . . . . . . . . . . . . . . .10:0018:30
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:0020:00
Lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:3020:00
Søndag . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:0017:00

Overskydende billetter
Hvis du har billetter, som du alligevel 
ikke får brug for, returnér dem da ven
ligst til billetudleveringen, så andre kan 
få glæde af dem.

billetter Til forestillingerne 
– hvordAn fungerer det?

musikteatret saum • mørkebarnet

Asguer Zapshowteater & mimeteatret • mito & ditodunkelblå • coyote • foto: simon jeppesen

nørregaards teater & AbstraXteater • kongen og vandkanden

Mere information … kan du få på festivalens hjemmeside
www.aprilfestival.dk – eller du kan  ringe til vores 

 informationstelefon: 3530 4400 fra d. 10. til d. 17. april.

Ændringer & aflysninger
ingen festival uden programændringer – 
 desværre. eventuelle ændringer og/eller aflys-
ninger vil blive slået op i 
festivalens billetudlevering 
– og vist på både  
www.aprilfestival.dk samt 
på festivalens mobil-site: 
m.aprilfestival.dk

aldersgrænser  
– hvorfor nu det?
forestillingernes aldersgrupper er fastsat af 
teatrene. de skal sikre, at publikum får den 
bedst mulige oplevelse. respekter derfor de 
angivne aldersgrupper. teatrene kan afvise 
børn, der er yngre end den angivne mini-
mumsalder for en given forestilling.

slik & mobiler
…passer dårligt sammen med teater. lad 
slikposer blive hjemme eller i tasken. det er 
ærgerligt, at teateroplevelsen forstyrres af 
skramlen med slikposer. det samme gælder 
brug af mobiltelefoner: sluk derfor din mobil 
helt, inden forestillingen begynder – det er 
sjældent nok at sætte den på ‘lydløs’ eller ‘fly-
funktion’, da dette kan forstyrre den tekniske 
afvikling af nogle forestillinger.
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♥ for de 
 allermindste... 
½+ The Toddlers

1-2-3-nu / 1-2-3-now...
Arthotel
♥ Alder/Age 0-3 35 min.
Musikalsk og interaktiv forestilling for 
de mindste. Vi åbner den store popup
bog, der tager os med på en musikalsk 
og sanselig tur ud i virkelighedens ver
den.

Barnevognen / the pram
riddersAlen
♥ Alder/Age 1½-4 40 min.
Du bliver præsenteret for den barne
vogn, du ønsker, at du selv havde til
bragt dine første spæde barneår i. Duk
keteater og musik på fire hjul for alle 
sanser. Kom og tab sutten af bare grin.

En kort en lang / A short long
uppercut dAnseteAter
♥ Alder/Age 1½-4 40 min.
Vi følger to pigers dansende leg gen
nem et fantasifuldt univers inspireret af 
Kandinskys former og farver.

Hov!
teAter blik
♥ Alder/Age ½-4 30 min.
Et stykke hvidt papir, et blad, en blomst, 
et bjerg, en frø, en kjole. Et origami
inspireret univers hvor papir er centralt 
både i scenografi, kostume og handling. 

Hønes første æg / hens first egg
fAster cool
♥ Alder/Age 1½-6 30 min.
Poetisk, sjov og jordnær forestilling om 
at være den store og samtidig være lil
le. Høne venter sig for første gang, men 
hvor bygger man rede og hvordan læg
ger man æg? Egern har masser af 
gode idéer. 

Igen / Again
AAben dAns
♥ Alder/Age ½-4 45 min.
Fortryllende danseforestilling om glæ
den ved gentagelsen.

Jeg kan huske alting
i remember everything
teAter my
♥ Alder/Age 2-6 30 min.
Når jeg tænker på min dag, kan jeg 
huske det hele. For jeg er mig, og inde i 
mit hoved findes alt det, som jeg har 
lavet i dag.

Luk op ... / open up...
teAter refleksion
♥ Alder/Age 1-3 35 min.
Denne helt særlige teateroplevelse 
byder på overraskelser og eventyrlige 

Arthotel • 1-2-3-nu

riddersalen  • barnevognen • foto: bjarne stæhr

teater my • Jeg kan huske alting

teater blik • hov!

vidste du at…
du kan bestille billetter online til festivalens 
mange forskellige forestillinger på:  
www.aprilfestival.dk  
– klik ind på ‘program’ og bestil.
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sanseoplevelser i et trygt og velkendt 
univers.

Med plaster på knæet
with a patch on the knee
nØrregAArds teAter
♥ Alder/Age 2-6 35 min.
Poetisk forestilling fuld af billeder og 
musik, om første gang man skal lære at 
stå på egne ben.

Nattergalen – skal findes
the nightingale – must be found
teAtret Aspendos
♥ Alder/Age 2-6 30 min.
Nogen gange er det bedste i verden 
lige udenfor din egen dør. Roen og san
seligheden breder sig med musikken, i 
fortællingen om et nyt venskab. Kejse
ren bliver så glad, at han får tårer i 
øjnene.

Når gaflerne danser
when forks dance
teAter nordkrAft
♥ Alder/Age 2-6 35 min.
Hvad laver gaflerne om natten, mens vi 
sover? Danser de på køkkenbordet?

OpdagElse / freewheeling frida
teAter hund
♥ Alder/Age 2-5 35 min.
Else går på opdagelse i et visuelt og 
musikalsk landskab af bevægelige for
mer og medspillende lyde, hvor hun får 
skabt en fantasiverden, der viser sig 
måske slet ikke at være ren fantasi.

Pelzz / fur
teAtret kriskAt
♥ Alder/Age ½-3 40 min.
En opdagelsesrejse i et forunderligt 
pels pjusket landskab.

Se lige her / look at this
teAter spektAklo
♥ Alder/Age 2-5 35 min.
Det vi ser, er ikke altid det, vi tror, det 
er. Og det der er, kan forandre sig for 
øjnene af os. I en grøn skurvogn bor 
pigen med den blå kjole. Hun tager os 
nænsomt med ind i sin lille verden.

Sikke et vejr / oh, what a weather
teAter du milde himmel
♥ Alder/Age 1½-6 45 min.
Komisk og poetisk forestilling hvor bør
nene tages med på en rejse gennem 
de fire årstider. Med enkle rekvisitter 
trylles genkendelige og rørende situati
oner frem.

Sikken sæk! / it’s in the bag!
olsens teAter & riddersAlen
♥ Alder/Age 1½-4 30 min.
Historien foregår i et skovbryn, hvor vi 
møder en mand, en hest, en hare, et 
egern, et pindsvin og en fuglemor med 
unge. En forestilling med musik, sang 
og underfundigheder og meget mellem 
linjerne.

Små & store hemmeligheder
major and minor secrets
gAZArt
♥ Alder/Age 0-4 25 min.
Gode og dårlige – verden er fuld af 
hemmeligheder, og for de mindste er 
hele verden en hemmelighed. For er der 
liv i støvsugerposen? Er skygger mon 
bange for mørke? Og kan giraffen på 
tapetet flyve?

Spor / trace
det lille verdens teAter
♥ Alder/Age 2-4 30 min.
Jeg har taget en historie om spor med 
til jer, om et par kæmpe gummistøvler 
og om min morfar der drog ud i verden, 
for at lave huller i månen. Hvis vi er helt 
stille kan vi høre, hvordan den lyder.

teater nordkraft • når gaflerne danser
det lille verdens teater • spor

teater hund • opdagelse • foto: søren m
eisner

faster cool • hønes første æg • foto: maria groenaa
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Twins
uppercut dAnseteAter
♥ Alder/Age 2-6 30 min.
To dygtige breakdansere tager et kig på 
helt små børns møde med nye venner: 
Hvordan går det for sig, når de voksne 
har travlt og børnene overlades til sig 
selv og fantasiens verden?

Under mit træ / under my tree
rAnders egnsteAter
♥ Alder/Age 1½-5 35 min.
Under et træ sidder en kone. Det er 
hendes træ. Det viser hende alle årsti
derne, så hun kan holde styr på at året 
går. Hendes ven egernet har en hule i 
træet.

Verdensbilleder / world images
teAterværkstedet mAdAm bAch
♥ Alder/Age 0-6 30 min.
En rejse gennem forskellige stemnings
billeder, atmosfærer og landskaber, som 
samles til et farverigt ‘landkort’, der 
giver et lille glimt af alt det fantastiske, 
som findes i verden omkring os.

Åbent hus / open house
riddersAlen
♥ Alder/Age 1½-4 40 min.
Ragnhild mindes sin 4års fødselsdag, 
hvor tøjhunden Hunni blev væk i hen
des store dukkehus. Hun og kludeduk
ken Hans leder gennem det ene rum 
efter det andet. Sorg og savn vendes til 
glæde.

● for de små...
 4+ The 

Tumblers

Af ler er vi kommet
of clay we have come
teAter lille hest
● Alder/Age 3-7 40 min.
Sjov og poetisk historie fra Afrika om, 
hvorfor børn bliver født i så mange far
ver. Har du nogen sinde undret dig over, 
hvorfor børn i hele verden ser så for
skellige ud?

Alfons Åberg / Alfie Atkins
comedievognen
● Alder/Age 3-8 45 min.
Dramatisering af Gunilla Bergströms 
berømte børnebøger om den energiske 
lille fyr med den livlige fantasi. Forestil
lingen baserer sig på flere af disse 
hverdagshistorier om Alfons.

Body Parts
uppercut dAnseteAter
● Alder/Age 4-8 35 min.
Storesøster og lillebror kan ikke sove. 
Snart udvikler de sene nattetimer sig til 
leg, sjov og gys. En danset fortælling 
om at forsone sig med de grimme ting, 
man kommer til at gøre.

Byen uden lyde
the city without sounds
ishØJ teAter
● Alder/Age 3-10 45 min.
Et operaeventyr. Skrevet af forfatteren 
af blandt andet Vinterbyøster og Julle
rup Færgeby.

randers egnsteater • under m
it træ • foto: søren pagter

teater lille hest • Af ler er vi kommet

uppercut danseteater • body parts

vidste du at…
festivalprogrammet med bl.a. angivelse af de 
præcise spilletider og -steder kan ses på: 
www.aprilfestival.dk og på festivalens mobil-
site: m.aprilfestival.dk
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Coyote
dunkelblå
● Alder/Age 3-9 40 min.
Ørn har overblikket. Coyote er ret nys
gerrig  og sulten. Men verden er helt 
mørk, så nogen må ud og finde lyset. 
Tag med et umage par på en rejse, der 
byder på lidt af hvert  inklusiv ømme 
poter.

Den standhaftige tinsoldat
the steadfast tinsoldier
teAtret på hJul
● Alder/Age 2-5 30 min.
Eventyret vi alle kender på en ny og 
overraskende måde. Helt uden ord for
tælles H.C. Andersens eventyr om hvor
dan tinsoldaten endelig fik sin danserin
de for evigt og altid. 

Den tårnhøje hund 1
the towering dog
bØrneteAtret
● Alder/Age 3-8 50 min.
En dag mødte han en mærkelig, ja det 
var ikke et menneske, det lignede nær
mest... en hund? Den satte sig lige så 
stille ned og spiste kiks og drak safte
vand. Da fik han Danmarks bedste idé.

Drengen og træet
the giving tree
det lille verdens teAter
● Alder/Age 2½-6 35 min.
Drengen glæder sig hver dag til at 
komme ud til træet. Han kaster med 
blade, han klatrer i det, han leger sko
vens konge og svinger sig i dets grene, 
og træet venter trofast på sin ven.

Elsker, elsker ikke...
i do love, i do not
nØrregAArds teAter
● Alder/Age 3-8 40 min.
Eventyrene om Flipperne og Kæreste
folkene. Med stor tilstedeværelse og 
tæt publikumskontakt kommer denne 

forestilling rundt om disse to eventyr af 
H.C. Andersen.

En lille ny / A small one
rAnders egnsteAter
● Alder/Age 1½+ 35 min.
Alt har sin faste plads. Alt har sin egen 
lyd. Alt har sin egen farve. Alt er som 
det plejer at være. Det er godt. Det er 
trygt. Så ved man, hvad man har.

En solskinsdag i Paradis
A sunny day in paradise
teAtergruppen bAtidA
● Alder/Age 5-10 50 min.
Der er dejligt i Paradis. Men er der plads 
til alle? Både til herren med horn og 
hale, Eva med sin talende dukke og den 
flinke fyr, som var der fra begyndelsen? 
En historie om virkeligheden – lige nu.

Englene i sneen
Angels in the snow
meridiAno teAtret
● Alder/Age 5+ 45 min.
En eventyrlig, magisk og mytisk rejse 
begynder, da to piger drager ud i jule
nattens mørke sne og kulde for at hen
te hjælp til deres fødende mor. Billed
smuk juleforestilling.

Et ord er et ord
A word is a word
teAtret fAir plAy
● Alder/Age 4+ 40 min.
Står du og mangler et ord? Så kom og 
køb lige præcis det ord, du har brug for.
Butikken er åben og har masser af ord 
på lager.

Et sted som ingen ser
the secret
teAter gydA
● Alder/Age 4-10 40 min.
Gudrun har sit eget paradis nede i 
boligblokkens gård. Et sted gemt bag 
et gammelt plankeværk. Hun taler til 

meridiano teatret • englene i sneen
foto: martin mydtskov rønne

teatergruppen batida • en solskinsdag i paradis • foto: ditte valente
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sine blomster og er overbevist om, at de 
forstår. Pludselig er der en tulipan, der 
svarer.

Et teselskab - som søstre vi 
dele / A tea party – sisters share and 
share Alike
det lille verdens teAter
● Alder/Age 4-10 45 min.
Rabalder farce. Nærværende og medri
vende teateroplevelse med stort krops
prog, latter og små gib. Gennem 
søskendeparret Alice og Nelly bliver de 
menneskelige relationer forstørret og 
karikeret.

Eventyrkisten / A box of fairytales
styrmAnd volters teAter
● Alder/Age 3-9 40 min.
Eventyrkisten er på mirakuløs vis hav
net hos de to skuespillere, så slå trygt 
ørerne ud og nyd forestillingen. Husk, at 
man skal have øjnene med sig, for det 
er i farver.

Fyrtøjet / tinderbox
Andersens kuffert teAter
● Alder/Age 3-9 45 min.
En Trold fra en skov i nærheden fortæl
ler om en sovende skønhed, og om 
hendes mor, som han er lidt bange for. 
Og hvordan han  ved hjælp af et fyrtøj 
 får guld og andre dejlige ting.

Grisk / greedy
limfJordsteAtret
● Alder/Age 5-12 45 min.
Her undersøges grådighedens væsen. 
Alle har grundlæggende behov – men 
hvornår bliver behov til grådighed? 
Hvorfor er der tit konflikt, smerte og 

opløsning forbundet med en grådig 
handling? 

GræshoppeSalsa
grasshopper salsa - the story of the 
grasshopper who could not sit still
flyvende prinsesse
● Alder/Age 3-9 35 min.
Den lille græshoppe Grethe elsker at 
hoppe, og kan ikke sidde stille til stor 
irritation for de voksne græshopper. 
Men en dag laver hun et kæmpespring 
og havner ude i den store vilde verden.

Hane får føl / rooster fish penguin
olsens teAter &  
stAffAn bJØrklunds teAter
● Alder/Age 2-5 30 min.
Musikalsk forestilling om kreativitet. Om 
billedhuggeren og hendes søn som 
opmuntres af hinandens idéer, mens de 
giver liv til en stor træklods med egen 
vilje.

Hos Andersen / At Andersen’s
teAtret fyren og flAmmen
● Alder/Age 3+ 40 min.
En fysisk buket af H.C. Andersens 
eventyr fortalt i billeder, tekst og dans.

Hovhov... nå
Asguer ZApshowteAter
● Alder/Age 3+ 50 min.
Musikalsk og næsten nonverbalt uni
vers. Hylemorsom historie der på en 
sjov, musikalsk og artistisk måde tager 
hånd om: Hvor stor er lille? 

I det blå bjerg
the blue mountain
syddJurs egnsteAter
● Alder/Age 4-10 45 min.
Prinsessen er bortført af en snestorm 
midt i den lyse sommer. Soldaten, kap
tajnen og løjtnanten drager sammen ud 
for at finde hende. Hvem kan man stole 
på?

Andersens kuffert teater • fyrtøjet

teatret fyren og flammen • klods-hans

limfjordsteatret • grisk • foto: lars horn

vidste du at…
Aprilfestivalen ikke kan gennemføres uden 
uvurderlig hjælp fra en lille hær af frivillige? 
således hjælper et stort antal ildsjæle med til 
at få alle dele af festivalen til at fungere.
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Jason
Asterions hus
● Alder/Age 3-8 35 min.
En drabelig historie. Den fantastiske 
fortælling om den græske helt Jason 
bliver levendegjort med meget små vir
kemidler og med børnenes hjælp.

Juhu det er regnvejr
Juhu it’s raining
teAter bAglAndet
● Alder/Age 3-7 30 min.
Poetisk komikboble om hverdagen. En 
nonverbal forestilling for alle, der vil 
overraskes over dagligdagens uventede 
magi.

Kamelen kom til sidst
the camel came last
nØrregAArds teAter
● Alder/Age 3-8 40 min.
Frit efter Jesper WungSungs herlige 
børnebog: ‘Kamelen kom til sidst’. Inde
holder musik og animerede figurer.

Karius og Baktus
karius and baktus
teAter v
● Alder/Age 4+ 35 min.
Historien om de to drillesyge tandtrolde, 
der elsker wienerbrød og søde sager. 
Den udspiller sig i en farverig og tegne
serieagtig scenografi med bl.a. sæbe
bobler, kæmpekager og tandhuse.

Klods-Hans / clumsy hans
teAtret fyren og flAmmen
● Alder/Age 4+ 40 min.
Ude på landet var der en gammel gård. 
Sådan starter den vidunderlige historie 
om Klodshans. Forestillingen er den vel
kendte fortælling af H.C. Andersen.

Konen i Muddergrøften
the fisherman and his wife
Andersens kuffert teAter
● Alder/Age 3-9 40 min.
En fisk kommer sjældent alene, et 
ønske ej heller. Roberts kone, Ilselill 
ønsker sig et større hus. Og en støvsu
ger vil hun også have. Robert vil bare 
have ro til at fiske.

Kronen på hovedet
to crown it All
teAtergruppen bAtidA
● Alder/Age 5-10 50 min.
Musikalsk historie om søskendejalousi 
og accept. Kongen er døden nær. Den 
ældste søn står til at overtage kronen. 
Det er han vældig stolt af. Men deres far 
holder mest af hans forkælede lillebror. 

Lille Carl / little carl
svAnen - dAnsk-tJekkisk dukketeAter
● Alder/Age 3+ 30 min.
Ordløs, musikalsk forestilling som tager 
udgangspunkt i Carl Nielsens barndom 
og hans rejse ind i musikken. I forestil
lingen blandes musik og dukketeater 
med sort teaterteknik.

Lille T og de forbudte 
 bamser
little t and the forbidden teddy bears
teAtergruppen bAtidA
● Alder/Age 4-9 40 min.
To mænd, dukker og levende musik. Lil
le T’s ører er store som rabarberblade. 
‘Stakkels mig, med den søn,’ siger hans 
far. Men Lille T lytter til verden og hører 
en dag nogle triste bamser langt væk. 

svanen - dansk-tjekkisk dukketeater • lille carl

nørregaards teater • kamelen kom til sidst

syddjurs egnsteater • i det blå bjerg

vidste du at…
man kan læse anmeldelser, nyhedsartikler 
m.v. på www.teateravisen.dk?  
teateravisen.dk er så vidt vides det eneste 
medie i verden, der kun skriver om professio-
nel scenekunst for børn og unge. og det har 
man gjort siden starten i efteråret 1972.
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Marmelade / marmalad
clAire pArsons co
● Alder/Age 2-6 30 min.
Her udforskes verden gennem kroppen, 
øjet, følelserne og smagssansen. Hvad 
kan marmelade være? En lækker, sen
sorisk forestilling om at mødes, vendes 
og røres rundt. 

Men de begyndte!
but they started!
pAssepArtout theAtre production & 
khAyAl theAtre
● Alder/Age 5+ 50 min.
Varm, alvorlig og humoristisk forestilling 
i øjenhøjde om at overvinde sine for
domme om ‘de andre’. Spilles uden 
almindelige ord med dukker, skuespille
re og dejlig musik.

Mis med de blå øjne
the blue eyed kitten
comedievognen
● Alder/Age 3-8 45 min.
Om den lille modige mis der gik ud i 
verden for at finde landet med de man
ge mus. For selv om man har blå øjne, 
kan man sagtens være ligeså meget 
kat og mindst ligeså god kat som alle 
dem med de gule.

Papirmåne / paper moon
meridiAno teAtret
● Alder/Age 3+ 35 min.
Elliot er lille men har store ting at tænke 
på. Når han ikke kan sove, rejser han 
sammen med sin bedste bamse ind i en 

anden verden for at finde svar på, hvor
for far og mor ikke mere bor sammen.

Peddersen og Findus – 
Rævejagten / the foxhunt
knudsen & nØrby
● Alder/Age 4-9 40 min.
Væbnet med guitarer og billigt legetøj 
kaster kammeraterne Niclas og Morten 
sig ind i Peddersen og Findus’ kamp for 
at få ræven til at holde sig fra deres 
skræmte høns. Ingen våben. Kun fælles 
fantasi.

På tippen af næsen
At the tip of the nose
teAm teAtret
● Alder/Age 3-8 45 min.
Musikalsk fortælling om drømme om at 
leve i nuet, og at mødes og tilgive hin
anden. Med masser af rim og remser af 
Rune T. Kidde.

Skyggen / the shadow
teAter tt
● Alder/Age 4-10 45 min.
Ordløs forestilling om at forlige sig med 
sine skyggesider. Ved hjælp af avance
ret videoteknik og animationer leger vi 
med tanken: Hvad nu hvis ens skygge 
pludselig havde sit eget liv?

Spørge Jørgen / inquisitive tom
teAm teAtret
● Alder/Age 3-8 35 min.
En forestilling om nysgerrighed, opda
gertrang og om livets store spørgsmål.

Suttog / dummytrain
bArkentins teAter
● Alder/Age 1½-4 30 min.
En stumforestilling for de mindste, om 
det største.

passepartout theatre production & khayal theatre
men de begyndte! • foto: rolf søborg hansen

team teatret • på tippen af næsen

barkentins teater • suttog

vidste du at…
scenekunst for børn & unge er en af 
 danmarks mest markante kultureksport-
artikler? faktisk turnerer danske teatre med 
scenekunst for børn og unge så intenst i 
udlandet, at der statistisk set næsten opføres 
to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller 
andet sted i udlandet.
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Vejen hjem / the way back home
teAter refleksion & brAnAr téAtAr
● Alder/Age 4-8 40 min.
Da drengen opdager et propelfly på sit 
værelse, gør han, hvad enhver anden 
ung eventyrer ville gøre: Han rejser ud i 
det ydre rum!

Verden – og så mig
the world – and me
teAterhuset filuren
● Alder/Age 4-8 45 min.
Musikalsk fortælling om verdens begyn
delse. Vi møder vagabonden Godtfred, 
der rejser verden og universet tyndt 
med sin vogn, hvori alting findes – lige 
fra sure sokker til dinosaurer. 

Verdens rigeste tosse
the worlds richest fool
comedievognen
● Alder/Age 4-10 40 min.
Når en fe falder ned fra himlen, kan der 
ske lidt af hvert. Der kan f.eks. ske det, 
at en tosse, der bor på en bænk i byens 
park, bliver meget rig på en enkelt nat.

Vi ses i morgen
see you tomorrow
Arthotel
● Alder/Age 3-8 40 min.
Musikalsk forestilling om forskellighed 
og venskab. Vi befinder os hos en pige, 
der bor på en superhøjteknologisk 
stjerne ude i rummet.

Ørerne i maskinen
music and machinery
teAtret st. tv & ZAngenbergs teAter
● Alder/Age 4-9 45 min.
Om en dreng og en pige fra to forskelli
ge verdener. Pigen går op i takt og 
tone. Han er ligeglad, bare det swinger. 
Hun spiller violin. Han spiller på alt 
inden for rækkevidde.

▲ for de lidt 
større... 6+  
The Wonderers

...om ikke at blive ædt

...about not to be eaten
grØnnegAde teAter
▲ Alder/Age 5+ 40 min.
Den søde og velopdragne Rødhætte 
bliver kastet ud i et fantastisk eventyr, 
hvor hun møder ikke bare ulven, men 
også Hans & Grete, Askepot og mange 
andre eventyrlige figurer.

Androkles og løven
Androcles and the lion
teAtret gruppe 38 & cArte blAnche
▲ Alder/Age 6+ 40 min.
En klassiker vækkes til live. Publikum 
ligger i hængekøjer under en strålende 
himmel og hører, ser og mærker dette 
vidunderlige gamle, mytiske eventyr.

Bedre helt næste gang
A story of heroes
fortællekunsten
▲ Alder/Age 9-12 50 min.
Sjov interaktiv historie. Thomas er en 
helt almindelig dreng – eller måske er 
han en helt? Han kan i hvert fald mal
ke... Men hans liv ændrer sig, da der bli
ver brug for den hvide ridders søn. 

claire parsons co • marmelade

teatret gruppe 38 & carte blanche • 
Androkles og løven • foto: bo am

strup

grønnegade teater • ...om ikke at blive ædt • foto: baesfoto.dk

vidste du at...
der findes over 150 teatre i danmark, der 
spiller professionelt teater for børn og unge? 
over 130 af disse teatre annoncerer med 
næsten 400 forestillinger i den røde bro-
chure, som er danmarks mest komplette for-
tegnelse over denne type teater. brochuren 
kan rekvireres gratis hos teatercentrum. eller 
ses online på www.drb.teatercentrum.dk 
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Chappers rumrejse
chapper in space
teAter vestvolden
▲ Alder/Age 4-8 45 min.
Vi tages på en fantasifuld rejse ud i 
rummet. Chapper begiver sig i teatrets 
bus (Rumraketten) op mellem stjerner 
og planeter. Spiller i teaterbus.

Citronbrus / sparklling lemon soda
teAter bloom
▲ Alder/Age 7+ 50 min.
Midt inde i en skov ikke så langt væk 
herfra ligger en bar. Og i den bar 
mødes Carsten og Lisette hver dag kl. 
16.

Dannerbarn / danner
teAtertAsken
▲ Alder/Age 8-12 50 min.
Musikforestilling om at have alle odds 
imod sig og alligevel finde styrken til at 
tro på sig selv, danne sig selv. Hvad 
sker der, når et nutidigt anbragt barn 
møder selveste Grevinde Danner?

De fremmede / Strangers
hArtmAnns teAter
▲ Alder/Age 6-12 45 min.
Mobning i det store og små kan over
vindes, hvis man får hjælp fra varme 
hjerter. Klovnen Igor flygter med sin 
datter Nina til Danmark. Her er der var
me og et muligt nyt liv, hvis man bøjer 
reglerne.

Den halve papdreng
A boy cut in two
André Andersen solo
▲ Alder/Age 9+ 35 min.
Fortælleteater om at være skilsmisse
barn med papfamilier i alle mulige og 
umulige konstruktioner.

Den lille pige med svovl-
stikkerne / the little match girl
Apollo teAter
▲ Alder/Age 5-11 45 min.
Med dans og skuespil fortælles H.C. 
Andersens eventyr på en moderne og 
visuel måde.

Den sandfærdige beretning 
om de 3 små grise
the true tale of the 3 little pigs
de rØde heste
▲ Alder/Age 5-10 40 min.
Den usminkede beretning om, hvordan 
de 3 små grise narrede den rare ulv, og 
om hvordan de to grises uheldige ende
ligt og den tredje gris’ udspekulerede 
facon lige siden har sat ulven i et dår
ligt lys.

Det magiske lydcirkus
the magical sound circus
kitt Johnson X-Act
▲ Alder/Age 6-12 35 min.
Intet er, som det ser ud til at være i 
jonglørens og musikerens magiske lyd
cirkus. Musikinstrumenter, kroppe, møb
ler og dagligdags genstande ændrer 
funktion på magisk vis.

Du & jeg / you & me
tuk&sofie
▲ Alder/Age 2+ 25 min.
Når ens verden pludselig bliver vendt 
på hovedet, og det føles som om, at 
man ikke længere har kontrol over situ
ationen, må man være kreativ og turde 
at træde udenfor boksen.

Emil og træmand nr. 100
emil and the wooden man no. 100
teAtret Aspendos
▲ Alder/Age 4+ 60 min.
Baseret på en historie af Astrid Lind
gren. Det er den dag, hvor Emils far 
træder i musefælden og får dej i hove

teatertasken • dannerbarn • foto: filippa berglund

glimt • empty steps • foto: adam lehn

teater patrasket • for en sikkerheds skyld
foto: søren meisner
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det. Emil snitter sin træmand nr. 100, 
men jubilæet bliver ensomt. 

Empty Steps
glimt
▲ Alder/Age 8+ 40 min.
To gadebørn har barrikaderet sig mod 
verden bag dynger af gammelt tøj. Med 
næsen dybt nede i limposerne forsvin
der de ind i drømmetåger. Men hvad er 
der på den anden side? Og er det værd 
at vente på?

Fly Trap
spArrow dAnce
▲ Alder/Age 6+ 45 min.
Der skabes et magisk og surrealistisk 
univers af aerial dans kombineret med 
videoanimationer, hvor to små heltinder 
tager på opdagelse i ukendt univers.

For en sikkerheds skyld
saftey first
teAter pAtrAsket
▲ Alder/Age 7-10 55 min.
To sikkerhedsrepræsentanter fra Rådet 
for Større Sikkerhed i Hverdagen rykker 
ud og giver råd og vejledning om, hvor
dan børn redder sig helskindet gennem 
et helt almindeligt, risikofyldt liv.

Godmorgen sol
good morning sun
Apollo teAter
▲ Alder/Age 6-12 45 min.
En kalejdoskopisk rejse gennem Halfdan 
Rasmussens naivistiske univers. Jeres 
guider er ingen ringere end Snemand 
Frost og Frøken Tø. Udgangspunktet er 
hans rim, remser og verbale tosserier.

Guavajagten / hunting for guavas
fortællekunsten
▲ Alder/Age 5-11 45 min.
Guavaer er større end bjørne, med skar
pe kløer og øjne, der lyser rødt af ren 
ondskab. Skindet er så tykt, at man ikke 
kan skyde dem med et almindeligt jagt
gevær. Man er nødt til at bruge bazooka.

H.C. Andersen lever!
h.c. Andersen lives!
bAggårdteAtret
▲ Alder/Age 5+ 55 min.
I et nyskrevet eventyr inviteres børn og 
barnlige sjæle ud på en eventyrrejse i 
jagten på fantasi, selvtillid og det halve 
kongerige.

Historien om tigeren  
af Dario Fo / 
storia della tigre by dario fo
hArtmAnns teAter
▲ Alder/Age 6+ 45 min.
Latter og alvor. Brøl og stilhed. En såret 
soldat, som efterlades til at dø. En 
gigantisk, vild tiger med overproduktion 
af mælk og den usandsynlige adoption. 
Oplev soldatens utrolige beretning.

Horizons
compAgnie mediAne
▲ Alder/Age 8+ 65 min.
En musikalsk og visuel rejse på de dan
ske øer – akkompagneret af næsten 
sande historier. På fransk og dansk. 
Franskkundskaber ingen forudsætning.

Hvad er dansk?
what is danish?
teAterkunst
▲ Alder/Age 12-18 75 min.
En teateroplevelse, hvor publikum kom
mer med på en aktiv citywalk formidlet 
af fem unge skuespillere, der deler 
deres egne oplevelser om at være ung, 
dansk og have anden etnisk baggrund.

compagnie mediane • horizons

sparrow dance • fly trap • foto: christoffer askmann

teater bloom • citronbrus • foto: martin kurt haglund

vidste du at…
Aprilfestivalens sekretariat befolkes også af to 
kinesiske praktikanter fra shanghai? de hjæl-
per med til at betjene de mange internationale 
gæster, hvoraf mange i år især kommer fra 
kina.

23



Hvalens sang / song of the whale
teAtret om
▲ Alder/Age 6-9 30 min.
Hvalens sang foregår inde i bugen på 
en mægtig pukkelhval. En forunderlig 
historie om hvaler og hvalsang, venskab 
og sammenhold, mødet med Pinocchio... 
og plastikaffald.

Hvor går drømmene hen?
where do dreams go?
teAter kompAs
▲ Alder/Age 6-11 40 min.
Poetisk, eksistentialistisk historie om, 
hvordan drømme kan blive til virkelig
hed. Hvor går drømmene hen? Vi drøm
mer og vi dagdrømmer. Men hvad sker 
der med de drømme, der ikke bliver 
brugt? 

Hånden / the hand
teAtret brændende kærlighed
▲ Alder/Age 6+ 35 min.
Privatdetektiv Dick van Dutch er en 
knivskarp opdager, født med en næse 
for forbrydelser. Men noget eller nogen 
modarbejder hans opklaringsarbejde og 
mystikken breder sig.

I guder! / ye gods
det fortællende teAter
▲ Alder/Age 5+ 55 min.
Publikum føres med stort nærvær, sik
kert gennem gudeverdenens intriger og 
får en oplevelse ud over det sædvanli
ge. Teaterfortælling med en skuespiller i 
11 roller.

Kapløbet / the race
nØrregAArds teAter & teAter o
▲ Alder/Age 6-12 45 min.
Om en familie, hvor far er blevet væk. 
En historie om fravær og nærvær, fan
tasi og drømme.

Kongen og vandkanden
the king and the watering can
nØrregAArds teAter & AbstrAXteAter
▲ Alder/Age 5-9 40 min.
Et moderne eventyr om at finde sin 
egen konge, kærligheden og håbet. 
Hvad sker der, når kongen ikke vil 
beslutte mere og hellere vil passe sin 
have? 

Lige lovlig / right(s) on
hr. teAter
▲ Alder/Age 7-10 50 min.
Om at træffe valg. Hvad er en grund
lov? Hvordan fik vi den? Hvad er lige
stilling? Hvem har ret? Du ender med 
at skulle stemme.

Min far og vrede mand
my father and Angry man
Zebu & musikteAtret sAum
▲ Alder/Age 6-18 50 min.
En børneopera med levende musik. 
Baseret på børnebogen Vrede Mand, af 
Gro Dahle, der ud fra et barns perspek
tiv fortæller om en far, som ikke kan 
styre sin vrede. 

Mito & Dito
Asguer ZApshowteAter & mimeteAtret
▲ Alder/Age 4+ 45 min.
I et musikalsk og nonverbalt univers får 
de to venner Mito & Dito fortalt en 
enkel historie, der tager udgangspunkt i 
børns verden omkring forholdet dit, mit 
og misundelse.

teatret om • hvalens sang • foto: jørn deleuran

teatret brændende kærlighed • hånden

nørregaards teater & teater o • kapløbet
foto: daniel buchwald

vidste du at...
Aprilfestivalen normalt får besøg af næsten 
100 internationale gæster? fra over 20 
 forskellige lande. de kommer for at spille 
 teater eller for at se og købe teater-
forestillinger til deres egne festivaler.
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Musikanterne / the musicians
dunkelblå
▲ Alder/Age 6+ 45 min.
Æsel, Hund, Kat og Hane har trodset 
livets hårde odds, og dannet et rock
band. Det bliver svedigt. Det bliver gyn
gende. Skoven bliver aldrig det samme 
igen!

Mustafa’s kiosk / mustafa’s kiosk 
– a cheeky children’s cabaret
teAter fAntAst
▲ Alder/Age 4-10 55 min.
11 instrumenter, 7 dukker og en masse 
udklædningstøj. Vi inviteres ind i kio
sken til en flabet teaterkoncert lavet 
over de 17 rim i Strids børnebogsklas
siker.

Mørkebarnet / the dark child
musikteAtret sAum
▲ Alder/Age 7+ 40 min.
Lyrisk, poetisk gyseropera for børn. 
Med en skuespiller, en sanger og en 
musiker, fortæller forestillingen om at 
turde indse og acceptere, at vi alle er 
sammensat af både lyse og mørke 
sider.

Mørket ligger under sengen
the darkness rests under the bed
teAtret gruppe 38 & teAter 2 tusind
▲ Alder/Age 5+ 40 min.
Mor og far kommer på overraskelses
besøg hos deres søn. Han har bare 
ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det 
er lige på hovedet i seng. Godnat og 
sov godt!

Nu-kan-alting-ske
the magic spoon
fortællekunsten
▲ Alder/Age 8-11 40 min.
Om en navnløs dreng, der udsættes for 
mobning og marginalisering. En rejse 
gennem hans tanker, følelser og daglig
dag. Men sådan er livet ikke, vel?

Når bladene falder
when the leaves fall
teAtret kimbri
▲ Alder/Age 7+ 45 min.
Autentisk fortælling om døden, livets 
skønhed og ufattelige skrøbelighed. 
Med humor og nænsomhed fortæller 
mor og datter om bedstefar, som levede 
lige til det sidste og mere end det.

Ord / words
hvid stØJ sceneproduktion
▲ Alder/Age 6-10 55 min.
Der åbnes op for en fest og et rabalder, 
som hylder ord med musik, lune, dans 
og leg.

Pelle Erobreren
pelle the conqueror
AbstrAXteAter
▲ Alder/Age 9-13 50 min.
Denne forestilling er baseret på Martin 
Andersen Nexøs roman og Bille 
Augusts film ’Pelle Erobreren’.

Pigespejdernes drama-
patrulje opfører Junglebogen
the girl scout drama troop performs the 
Jungle book
teAtergruppen bAtidA
▲ Alder/Age 8-12 55 min.
Pigespejdernes dramapatrulje skal 
opføre Junglebogen på den årlige jam
boree med dukker, skyggespil og leven
de musik. Men pigernes hakkeorden og 
indbyrdes magtkampe truer med at 
spolere hele projektet.

teater fantast • mustafa’s kiosk

teatret kimbri • når bladene falder

hr. teater • lige lovlig • foto: søren nilsson
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Polar Bear
mykA
▲ Alder/Age 4-9 40 min.
Magisk danseforestilling om fremtids
håb. Antarktis og Nordpolen smelter, og 
isen forsvinder. Hvor skal isbjørnen bo, 
når det smukke islandskab ikke længe
re findes?

Prinsesse Leonora
princess leonora
bornholms teAter & tAAstrup teAter
▲ Alder/Age 6-10 35 min.
Historien om den ambitiøse kongedat
ter Leonora Christinas fantastiske liv. 
Om ægteskabet med verdensmanden 
Corfitz Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlig
hed, fangenskab og flugt.

Race Dog
teAtret thAliAs tJenere
▲ Alder/Age 5+ 45 min.
Forestil dig en verden, hvor alle halser 
efter rene blodlinjer. En verden, hvor 
ægthed handler om det ydre, og hvor 
dine inderste drømme skal holdes i kort 
snor. Velkommen til hundelivet!

Robin – den hjemløse / robin
syddJurs egnsteAter
▲ Alder/Age 9-13 45 min.
Hvem gemmer sig bag den hjemløse, 
hvilke hemmeligheder bærer han på? 
Hvorfor hedder han Robin, og hvem er 
den mand, som slutter sig til ham?

Sa Tu Sai
sa tu sai - a tale of child labor
teAter pAndorA
▲ Alder/Age 5-12 40 min.
Efter en oversvømmelse bliver Sa Tu 
Sai væk fra sine forældre, da hun vil 
redde en lille dreng fra at drukne. Det 
eneste hun har nu er en fløjte, som 
hendes far har lavet til hende.

Sigurt Skallesmækker
himmerlAnds teAter
▲ Alder/Age 8-14 45 min.
En gal historietime, hvor fortælling og 
musik går op i en højere enhed. Sigurt 
Skallesmækker sendes til Danmark for 
at holde øje med kampen om kronen 
mellem Svend, Knud og Valdemar. 

Store illusioner / grand illusions
teAtret thAliAs tJenere
▲ Alder/Age 5+ 45 min.
I filmens spæde barndom er konkurren
cen mellem spirende filmselskaber 
hæmningsløs. Bedrag og sabotage er 
hverdagskost, og når kameraet slukkes 
er grænsen mellem helt og skurk svær 
at få øje på.

Syv sange om samvittighed
seven songs about conscience – how 
pure is your timbre?
hvid stØJ sceneproduktion
▲ Alder/Age 8-12 55 min.
10 stærke personligheder i Danmark 
har delt deres tanker om samvittighed – 
og i dét spændingsfelt skal denne 
kabaret orkestreres. Det bliver et kor af 
meninger fra det allersorteste til det 
reneste.

Sælkvinden / the seal woman
teAtret kimbri
▲ Alder/Age 6-10 45 min.
Historien om Sælkvinden som mistede 
sit skind, om den ensomme fanger Ras
mus, som stjal det og fik en kone og 

teatret beagle – dans & fysisk teater 
& bora bora • the bodyguards • foto: natalia bach

teatret thalias tjenere • store illusioner

teater nordkraft • ved Arken klokken otte

vidste du at…
studerende fra den danske scenekunstskole 
(fra bl.a. københavn, århus og odense) også 
er på festival? festivalen er nemlig en nem og 
god introduktion til børneteaterområdet for 
disse elever, hvoriblandt vi måske skal finde 
morgendagens svar på birgitte hjort sørensen 
eller mads mikkelsen. så hold godt øje med 
næste års teater- og tv-kendisser på gaderne 
på frederiksberg.
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om deres barn, som kom til at bære 
arven fra det store salte hav og fra 
menneskenes verden.

Tetris
dAnsstAtionen
▲ Alder/Age 6-15 60 min.
Hvem kender ikke det klassiske com
puterspil Tetris: Forskellige former, der 
består af fire kvadrater skal forbindes 
med hinanden uden huller – her med 
dansere, ikke firkanter.

The Bodyguards
teAtret beAgle – dAns & fysisk teAter 
& borA borA
▲ Alder/Age 6+ 50 min.
En hyldest til individet i fællesskabet og 
kroppen i byrummet. Don’t be a no Body. 
Forbered dig på VIPstatus, vantro og 
absurde sikkerhedstjek, når fire body
guards rykker ud i offentligheden. 

To med det hele / hotdog
det ripensiske teAterselskAb
▲ Alder/Age 6-12 60 min.
Drama, der udspilles i og omkring ver
dens mindste pølsevogn, som rummer 
det hele: Gys, spænding, tårer og latter.
Og ikke mindst Ejnar Pølsemand og 
Vagn, to lystløgnere for fuld udblæsning.

Ved Arken klokken otte
meet at the Ark at eight
teAter nordkrAft
▲ Alder/Age 7-10 65 min.
En moderne version af Noas Ark, latter
vækkende og tankevækkende. Om ven
skab, katastrofer og hvad Gud egentlig 
har med det hele at gøre.

Vindueskigger / windows
teAter Amorphe
▲ Alder/Age 9-13 40 min.
Moderne dukketeater. Et smugkig ind 
af andre menneskers vinduer. Hvad 
foregår der når folk er alene hjemme 

hos dem selv? En forestilling om 
ensomhed, drømme og hemmeligheder.

Volapyk
milton-sAnd & sØn
▲ Alder/Age 4+ 45 min.
Teaterforestilling om to meget forskelli
ge mennesker, der ved et tilfælde får 
tid til at mødes og lære af hinandens 
forskelligheder.

Wisdom Of Birds
An a cappella performance
vokAlselskAbet glAs
▲ Alder/Age 7+ 50 min.
Urkraft og magisk tiltrækning: Blidt som 
kindkys og skarpt som sværdslag ram
mer stemmerne tilhørerne, og komposi
tionerne krydres med hvin og vokale 
improvisationer.

Woopsy
teAter tt
▲ Alder/Age 6-10 40 min.
En finurlig fortælling om at være nødt til 
at forlade det sted man holder af og kal
der hjem – og om at være helt alene og 
lægge sin skæbne i hænderne på frem
mede.

◆ for de 
 største... 10+ 
The TWeens & 
Teens

#bitch #kælling #backstab-
ber / #bitch #whore #backstabber
teAteriet Apropos
◆ Alder/Age 13+ 50 min.
Simone har forsøgt at begå selvmord. 
Tilbage står Mille og Marcus med en 
følelse af skyld og afmagt. De gjorde 

myka • polar bear

dansstationen • tetris • foto: im
re zsibrik

teater pandora • sa tu sai
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ikke noget, som de andre ikke gjorde. 
Hvorfor gik det så galt? Kunne det 
have været forhindret?

100 Likes
blAck boX dAnce compAny
◆ Alder/Age 10-18 50 min.
Her sættes fokus på unges sårbarhed 
og afhænghed af sociale medier. Hvad 
sker der, hvis man ikke får nogen 
‘Likes’? Hvis man ikke findes på Face
book eller Instagram – findes man så? 

4 Ever
opgAng2 turnéteAter
◆ Alder/Age 14+ 50 min.
Intim og musikalsk fortælling om ven
skab. Om fire drenges venskab fra de 
er helt små, til de bliver unge mænd. 
Om alt det fantastiske og alt det svære 
ved venskaber. 

4,1 promille / way wasted
mærkværk
◆ Alder/Age 13+ 60 min.
Hver dansker over 14 år drikker i gen
nemsnit 12 liter ren alkohol om året og 
danske unge topper de europæiske 
statistikker. Vi går bag Europarekorden 
og sætter alkoholkulturen til debat.

687 km
687 km - a play about sustanability
bornholms teAter &  
det menneskelige teAter
◆ Alder/Age 13+ 60 min.
Interaktiv forestilling om bæredygtighed 
og personligt ansvar. Der er ingen pub
likumspladser. Kun et rum, hvor publi
kum og skuespillerne sammen spiller 
forestillingen.

7Even
blAck boX dAnce compAny
◆ Alder/Age 12-18 50 min.
Inspireret af de 7 dødssynder, fantasi 
og brugen af masker. Hvad er et godt 

menneske? Hvorfor skal det være så 
svært at leve op til supermennesket, der 
aldrig laver fejl, og som alle ser op til?

Amled
det fortællende teAter
◆ Alder/Age 10-18 55 min.
Hvad gør man, hvis ens far bliver slået 
ihjel og morderen gifter sig med ens 
mor? Oplev skuespillerne for fuld skrue 
i denne beskidte jyske historie.

Andre / others
the Act
◆ Alder/Age 14+ 40 min.
En levendegørende fysisk forestilling om 
fremmedhed, normer og grænser – som 
opført i klasseværelset – byder elever på 
en alt andet end digital skoletime.

At falde – til og fra / face up
gAZArt
◆ Alder/Age 13+ 45 min.
Dansedigtet tager livtag med spørgsmål 
om identitet og tilhørsforhold. Hvad 
afgør, hvor vi hører til, og hvornår vi 
føler os hjemme? Er det det samme, 
som får os til at stikke ud? 

Baku (danish-Japanese coproduction)
meridiAno teAtret & kio compAny
◆ Alder/Age 13+ 60 min.
Denne danskjapanske coproduktion 
fortæller stærkt, billedrigt, lyrisk og med 
få ord om menneskeskæbner midt i kri
gens rædsler, om våbnet i mennesket 
hånd – og om mennesket i våbnets 
vold.

Beatrice
tidsrum
◆ Alder/Age 13+ 75 min.
Ordløs steampunk dukketeaterforestil
ling. En dystopisk kærlighedshistorie 
om menneskers forhold til deres maski
ner. Fortalt med dukker, skygger, 

black box dance com
pany • 7even • foto: m

ichael w
ith

the Act • Andre • foto: steen donsby

gazart • At falde – til og fra • foto: per morten abrahamsen
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nykomponeret musik og ombyggede 
pladespillere.

Beskæring / trim - a poetic 
documentary about life’s many branches
coreAct & cArte blAnche
◆ Alder/Age 12+ 50 min.
Udpluk af 288 fortællinger fra ældre. 
Beretninger vi ikke finder i historiebø
gerne smelter sammen med lysbilleder, 
udvalgt blandt 5000 dias af træer og 
blomster. Vi zoomer ind og fordyber os.

Bottom Rocks
Zebu
◆ Alder/Age 13+ 60 min.
Hvad er en vinder, og hvornår er man 
en taber? Vær med til at finde svarene i 
en teaterform, hvor nye svar hele tiden 
kan dukke op i samspil med publikum.

Circus Funestus
sofie krog teAter
◆ Alder/Age 13+ 50 min.
Mystiske artister drager publikum ind i 
en sort humoristisk verden, fyldt med 
underfundige og dødbringende numre, 
som kan få selv den mest dødsforagten
de person til at holde vejret.

Dengang vi blev væk
once we got lost
det olske orkester
◆ Alder/Age 10-18 75 min.
Om to børn der i forsøget på at redde 
deres familie, bliver væk i de voksnes 
kaos. Poetisk, fysisk teater med musik 
af The Doors og Beethoven.

Det gør kun ondt en gang
it only hurts once
teAter boudoir
◆ Alder/Age 13+ 75 min.
Forestillingen bygger på den virkelige 
historie om Diana, en ung pige, der bli
ver kastet rundt i livet. Mellem vold, psy
kiske lidelser, prostitution og apati 
udvikler hun sin identitet.

Diagnose utilpas
diagnosis: uncomfortable
teAter uden vægge
◆ Alder/Age 9+ 45 min.
Om den danske folkeskole, om det at 
føle sig anderledes og om ikke at pas
se ind. Publikum går i klasse med fore
stillingens tre karakterer og følger dem 
igennem en skoledag.

Drømmen om Amerika
the dream of America
rAnders egnsteAter
◆ Alder/Age 10-18 55 min.
En dag begyndte der at dukke breve op 
fra Amerika. Fra folk der allerede havde 
prøvet lykken derovre. Det forjættede 
land. Landet der flød med mælk og 
honning. Et nyt land. Et nyt sprog. En ny 
kultur.

E-Boy / e-boy - a poetic breakdance 
perfomance about evolution
freestyle phAnAtiX
◆ Alder/Age 10+ 40 min.
Vi er millioner af år tilbage da fortællin
gen om arternes oprindelse begyndes 
og bl.a. stiller spørgsmålstegn ved be
greber som flokmentalitet og urinstink
ter i dagens elektroniske tidsalder.

Elefantmanden / the elephantman
rAnders egnsteAter
◆ Alder/Age 10+ 55 min.
Inspireret af den sande historie om 
Joseph Merrick, der grundet sine fysi
ske misdannelser også blev kaldt for 

mærkværk • 4,1 promille • foto: hein

det olske orkester • dengang vi blev væk

teater uden vægge • diagnose utilpas

tidsrum • beatrice • foto: frantzdatter.com

vidste du at...
teatercentrum har afholdt teaterfestivaler 
siden 1971 i herning, hvor 15 teatre deltog 
med 25 forestillinger og 32 opførelser? siden 
er festivalen vokset støt. i 2015 i frederiks-
sund kommune deltog f.eks. 126 teatre med 
197 forestillinger og i alt 759 opførelser.  
og i år på frederiksberg deltager næsten 130 
teatre med ca. 200 forestillinger.
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‘elefantmanden’ i slutningen af 
1800tallet.

Ellen – velkommen til helve-
de / ellen - a danish story of resistance
levende fortællinger
◆ Alder/Age 13+ 60 min.
Rå og rørende musikalsk beretning om 
en modstandskvinde under 2. Verdens
krig  baseret på en virkelig historie.

En mand der hedder Ove
A man named ove
teAtret mØllen
◆ Alder/Age 14+ 75 min.
59årige Ove er parcelhuskvarterets 
sure, gnavne mand, som holder sig for 
sig selv, men altid kontrollerer at alle 
regler bliver overholdt. En humoristisk og 
rørende forestilling med noget på hjerte.

Er jeg Patienten?
Am i the patient?
friis & winther
◆ Alder/Age 10+ 60 min.
Humoristisk forestilling om at dele livet 
med en kronisk sygdom i medgang og 
modgang – baseret på personlige erfa
ringer.

Far / daddy
wounded beAst
◆ Alder/Age 14+ 90 min.
Personlig monolog om kræft og kærlig
heden mellem en døende far og hans 
søn. Om sønnens proces, følelser og 
forsøg på at redde faren med yoga, 
streng diæt – og ubetinget kærlighed.

Findes der gribbe i 
Grønland?
Are there vultures in greenland?
det menneskelige teAter
◆ Alder/Age 13+ 75 min.
En eksistentiel og klassisk beretning 
om en mand, som tager ud, bliver væk, 

bliver fundet igen, og vender hjem som 
en helt anden.

Finding Sophie
one girls Journey into the unknown
fAsterpussycAt
◆ Alder/Age 14+ 45 min.
Sophie er en typisk teenager. En dag 
forsvinder hun, og nu gælder det om at 
finde hende. Humor, alvor, musik og 
bevægelse. SPILLES PÅ ENGELSK. 

Flygtning transportable
transportable refugees
teAter fluks
◆ Alder/Age 14+ 45 min.
I forsøget på at sætte sig ind i det at 
være på flugt, er de to performere gået 
på jagt i nyheder, statistikker, interviews 
og deres egne erfaringer. Forestillingen 
spilles bag i en stor varevogn.

Fra Big Bang til Facebook
from big bang to facebook
teAter uden vægge
◆ Alder/Age 12+ 40 min.
Overraskelsesforestilling der tager 
udgangspunkt i en helt almindelig 
fysik/kemitime. Eleverne bliver, uden de 
er forberedt på det, draget ind i et tea
terunivers.

Fugle flyver i flok
birds fly in packs
teAterhuset filuren 
◆ Alder/Age 13+ 45 min.
Om at være ung og føle sig ensom. 
Undersøgelser viser at 30 % af unge, 
der føler sig ensomme, hverken taler 
med forældre eller venner om det. Men 
hvordan lever man så med ensomheden?

Goodbye & farvel!
teAter o
◆ Alder/Age 12+ 70 min.
Han var vores bedste ven. Det var altid 
dig og mig og Nikolaj. Vi vidste godt 

bornholms teater • grænsesyndrom • foto: anders beier

friis & winther • er jeg patienten?
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han skulle dø. Han havde jo kræft. 
Rørende og livsbekræftende afsked 
med to fyres allerbedste ven.

Grænsesyndrom
border syndrome
bornholms teAter
◆ Alder/Age 14+ 60 min.
Teatermonolog om flugt, grænser og 
mod. Frit efter ‘En Lille Grænsedagbog’ 
af Gazmend Kapllani. Hudløst ærlig 
forestilling om livet som immigrant og 
drømmen om et bedre liv.

Hamlet solo
André Andersen solo
◆ Alder/Age 15+ 60 min.
Intens og ’håndholdt’ introduktion til 
Shakespeares univers, serveret spise
ligt, nærværende, humoristisk og ’sexet’ 
for de, der måske møder Shakespeare 
for første gang.

Hvad laver de her
what are they doing here
c:ntAct
◆ Alder/Age 13+ 60 min.
Hvem er de mennesker, vi har set i 
overfyldte gummibåde på vej over Mid
delhavet og som menneskekaravaner 
på vej op ad Europas motorveje? Hvor
for er de flygtet? Og hvad laver de her?

Ildsjæl / soul fire
teAteriet Apropos &  
teAterhuset filuren
◆ Alder/Age 13+ 60 min.
Aktuel fortælling om at være radikal – 
at ville ændre ved det bestående. Du 
kan være radikal indenfor politik, religi
on, kunst, sport. Har vi ikke alle sam
men prøvet at brænde for noget?

Iliaden / the iliad
Asterions hus
◆ Alder/Age 14+ 60 min.
Myten om Troja bliver på fornemmeste 
vis optrævlet og fortalt af tre fysiske 
skuespillere i et forrygende tempo med 
over 30 karakterer, stor kærlighed og 
utæmmelig vrede.

Intet / nothing
teAter v / teAter nordkrAft
◆ Alder/Age 14+ 75 min.
PierreAnthon kravler en dag op i et 
blommetræ og bliver siddende. Herop
pefra råber han til sine klassekammera
ter fra 7. A: ‘Intet betyder noget, og der
for er der heller ingen grund til at gøre 
noget’.

iPlay uPlay wePlay
boing production og mediA Aps
◆ Alder/Age 10-18 45 min.
Musikalsk, humoristisk og publikumsin
volverende hyldest til det legende, digi
tale menneske i en verden fyldt med 
apps, tablets, smartphones og laptops.

It’s All My Fault
teAter og kunstproduktions-
foreningen grAense-loes
◆ Alder/Age 13+ 60 min.
Forestillingen tager afsæt i teenagerens 
satellittilstand mellem tilknyttet og løs
revet og dissekerer livets store og små 
spørgsmål på en klode, der drejer så 
hurtigt, at man næsten falder af.

teatret møllen • en mand der hedder ove

teateriet Apropos & teaterhuset filuren • ildsjæl

vidste du at…
dronning margrethe også har lavet børnetea-
ter? den danske dronning har som scenograf 
lavet dekorationer, decoupager og kostumer 
for bl.a. svalegangens dukketeater og 
 pantomimeteatret i tivoli – ligesom dronning 
 margrethe gennem mange år har skabt 
 scenografi og kostumer til mere end 20  
eventyr-forestillinger på veninden susanne 
heerings balletskole i næstved.

31



Jekyll on Ice
pAolo nAni teAter
◆ Alder/Age 10+ 60 min.
Den runde, sjove Jekyll, er is og bal
lonsælger, men har sin helt egen måde 
at drive forretning på. Det bliver ikke 
mindre kedeligt af, at han ikke helt for
står, hvordan verden hænger sammen.

K.R.O.P. – at have eller være
b.o.d.y. – to have or to be
secret hotel / liminAldk
◆ Alder/Age 14+ 50 min.
Humoristisk syntese af kunstnerisk 
oplevelse og læring, der undersøger 
kroppen fra evolution over kropsidealer 
til kønsidentitet og kropslige fremtidsvi
sioner, i billeder, dans og foredrag.

Korankriger / Quranwarrior
teAter brutAle & teAter kAtApult
◆ Alder/Age 14+ 50 min.
Hvorfor vælger et ungt menneske, som 
har boet i Danmark hele sit liv at drage 
i såkaldt ’hellig krig’? I denne nondia
log kommer vi ind under huden på en 
af disse unge modborgere.

Krig – i børnehøjde
war - with the eyes of children
teAtergrAd
◆ Alder/Age 10-14 60 min.
Forestillingen kan give børn og forældre 
et fælles udgangspunkt for at tale om 
krig, terror og ødelæggelse, som lige i 
børnehøjde fylder medierne; for hvordan 
påvirker det børnene?

Krop amok / body amok
teAter bAglAndet
◆ Alder/Age 13-18 60 min.
Forestilllingen handler om alt det, der 
sker i teenageårene, når kroppen eks
ploderer i et væld af nye tanker, følelser 
og spørgsmål. Den handler om at over
leve skiftet fra barn til voksen.

Kærligheden overvinder alt!
love is All we need
teAter o
◆ Alder/Age 13+ 75 min.
Kærligheden er varm, dejlig, hård, van
vittig og frem for alt livsnødvendig. Der 
stilles skarpt på den subtile og altopslu
gende følelse, og den tages under kær
lig behandling. 

Liquid Love
teAtret fAir plAy & superreAl
◆ Alder/Age 13+ 70 min.
Er kærligheden ligesom kommunis
men? Og er egoismen kærlighedens 
fjende? I en sjov musikdramatisk fore
stilling forsøger tre skuespillere at for
stå og genopfinde kærligheden, så den 
matcher nutiden.

Manden de kaldte Rolex
A man called rolex
teAtergruppen bAtidA
◆ Alder/Age 12+ 75 min.
Kulsort komedie fra det gamle Østeuro
pa. Den store leder hyrer en kunstner til 
at male sit portræt. Da maleren forel
sker sig i en kvinde, resulterer det i 
skelsættende politiske begivenheder.

Memories
teAtret kriskAt &  
pAssAge festivAl helsingØr
◆ Alder/Age 10+ 45 min.
Skuespilleren leverer med sin realisti
ske gammelmandsmaske en rørende 
fortælling om dirigenten Jack, hvis liv 
tager os til de store begivenheder, de 
små vanskeligheder og de afgørende 
øjeblikke.

vidste du at…
dørene lukker præcis. der er ganske kort tid 
mellem hver forestilling i weekenden d. 15.-17. 
april, og derfor er det vigtigt, at programmet 
overholdes, så publikum kan komme rettidigt 
videre til deres næste teateroplevelse.

teater og kunstproduktions foreningen graense-loes 
it’s All my fault • foto: per morten abrahamsen

paolo nani teater • Jekyll on ice • foto: søren meisner

mishmash • romeo & Juliet
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Min mor er en ulv, min far...
my mom is a wolf, my dad... A media 
performance on our inner and outer 
Animals
girAff grAff
◆ Alder/Age 14+ 75 min.
Hvad fortæller vores indre dyr os? 
Hvordan indgår man i dialog med dem? 
Publikum introduceres ved hjælp af 
foto, videooptagelser og en omfattende 
samling af plastikdyr til en unik 
begrebsverden.

Mit mørke / my darkness
gurs teAter
◆ Alder/Age 12+ 75 min.
Under Anden Verdenskrig bliver den 
16årige jyske pige Ebba medlem af 
det danske nazistparti. Hun melder sig 
som frivillig i Tysk Røde Kors og oplever 
krigen fra den anden side af grænsen.

Mørkeræd / Afraid of the dark
Zebu 
◆ Alder/Age 10-18 60 min.
Vi kender alle til fryden ved gyset. Fore
stillingen bygger på historier, som børn 
elsker at fortælle, når der skal uhyg
ges. Legen med uhygge bruger vi til at 
øve os i at kunne håndtere vores angst.

Odysseus
det lille turnéteAter
◆ Alder/Age 9+ 65 min.
Intens fortolkning af Odysseen hvor den 
rene og næsten nøgne historiefortæl
ling leveres overbevisende og engage
ret af skuespilleren og musikeren.

Ondskaben / the evil
folketeAtret
◆ Alder/Age 15+ 65 min.
Personlig beretning om ondskab. Hvor
dan man handler, og selv behandler 
andre, når man bliver uretfærdigt 

giraff graff • min mor er en ulv, min far... • foto: arne schmitt teater brutale & teater katapult • korankriger

Zebu & grønnegade teater • princip 1914
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Romeo & Julie!
Asterions hus
◆ Alder/Age 9+ 50 min.
Shakespeares store kærlighedsdrama 
ligger til grund for denne overraskende, 
rørende, humoristiske og tempofyldte 
forestilling med 24 scener, 24 stormen
de livtag og 24 ubarmhjertige dødsfald.

Smash
teAter pAtrAsket
◆ Alder/Age 10+ 50 min.
En forestilling om, hvad der sker når 
konkurrence og jalousi blander sig i et 
venskab, om elitesport, præstationskrav 
og store sportslige ambitioner. Og skal 
man tabe for at vinde?

Stakkels teenager
poor teenager
sporenstregs
◆ Alder/Age 12+ 50 min.
Forestillingen fortæller kærligt og ærligt 
fra den stakkels teenagertid. Teenagere 
dummer sig. Fordi de vil være seje. Og 
vil have en kæreste. Og fordi de ikke 
ved noget. Og tror, de ved alt.

Sunny Side
opgAng2 turnéteAter
◆ Alder/Age 14+ 60 min.
Rose og Amir mødes helt tilfældigt 
under Sydens brændende sol. Hun er 
stukket af fra sin familie, som hun 
hader. Han har taget afsked med alle 
dem, han elsker. Sammen rejser de ud i 
det ukendte.

behandlet. Om at ens opførsel kan for
andre sig. Kan vold forsvares/legitime
res?

Paradis / paradise
de rØde heste & teAter refleksion
◆ Alder/Age 8+ 45 min.
Baseret på Kim Fupz Aakesons fanta
stiske bog ’Paradis’. Humoristisk og livs
bekræftende teaterforestilling.

Princip 1914 / principle 1914
Zebu & grØnnegAde teAter
◆ Alder/Age 13+ 75 min.
Den autentiske historie om Gavrilo Prin
cip, der for 100 år siden skød ærkeher
tug Franz Ferdinand i Sarajevo. 

Psycho – Street Cut
dAnsk rAkkerpAk
◆ Alder/Age 6+ 60 min.
Hitchcocks filmklassiker forvandlet til 
skønne teatergys, med blondine i bru
sebad og gakkede mordforsøg, som får 
publikum til at skrige ... af grin.

Revolution
teAter fluks
◆ Alder/Age 13+ 75 min.
Forestillingen starter som et foredrag, 
bevæger sig hæsblæsende hurtigt ud i 
krydsfeltet mellem workshop, perfor
mance lecture og teater, og ender med 
et brag af en revolte – og en refleksion.

Romeo & Juliet
mishmAsh
◆ Alder/Age 11+ 40 min.
Unik fortolkning af Shakespeares klas
siker Romeo & Julie. Komedie og tra
gedie, mime, akrobatik og sang. Med 
kun vores kroppe som værktøj fortæller 
vi kærlighedshistorien af vores tid.

de røde heste & teater refleksion • paradis
foto: bo amstrup

next door project • vi ses rafiq-e-man
foto: per morten abrahamsen

vidste du at…
Jytte Abildstrøm nåede at lave børneteater i 
næsten 50 år, inden hun gik på pension? det 
startede i 1964 som et dukketeater i hendes 
garage, men i mange år holdt hendes teater 
til på riddersalen på frederiksberg, når det 
ikke turnerede.
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SygtSund / sickly sound
teAtret st. tv
◆ Alder/Age 14+ 70 min.
En absurd komedie om stripfitness, 
dødsangst, mirakler, kys, kalorier og 
familien Momsens kamp for at leve lyk
keligt til deres dages ende. Nationen 
Danmark har fået sundhedsforstyrrelse. 

Taxafortællinger / taxi tales
teAter vestvolden & Zeev sevik perl
◆ Alder/Age 15+ 45 min.
Nyskrevet monolog som på poetisk og 
morsom vis fortæller, at vi alle bærer 
rundt på en ganske særlig historie.  
Spiller i teaterbus.

Tæt på / close up
c:ntAct
◆ Alder/Age 13+ 60 min.
Har du lyst til at møde nogle af dem, 
som vi alle har en mening om, men som 
mange af os aldrig har mødt?

Vi ses Rafiq-e-man
see you, rafiq-e-man!
neXt door proJect
◆ Alder/Age 9+ 60 min.
Dokumentarisk danseteaterforestilling 
om børn på flugt. Publikum inddrages i 
forestillingens fortællinger og kommer 
helt tæt ind på oplevelsen af livet som 
barn på flugt.

Vorherre på lokum / holy shit
det kommende teAter
◆ Alder/Age 9-15 50 min.
Nu døde Gud jo som bekendt i 1536 
da reformationen blev indført i Dan
mark. Det er egentlig en skam, for vi 
kan virkelig godt bruge ham til at løse 
forskellige problemer. Med ny musik af 
Nanna Lüders.

teatret st. tv • sygtsund • foto: per morten abrahamsen

c:ntAct • tæt på

sporenstregs • stakkels teenager

opgang2 turnéteater • sunny side
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70’erne
1971 herning
15 teatre
25 forestillinger
32 opførelser

1972 nykøbing falster
19 teatre
34 forestillinger
70 opførelser

1973 skårup
30 teatre
50 forestillinger
100 opførelser

1974 Morsø, thisted, 
hanstholm & sydthy
27 teatre
54 forestillinger

1975 ribe, skærbæk & 
tønder
34 teatre
55 forestillinger
140 opførelser

1976 København (vester-
bro, nørrebro, brønshøj)
30 teatre
50 forestillinger
140 opførelser

1977 holstebro
29 teatre
75 opførelser

1978 odense
25 teatre
46 forestillinger
120 opførelser

1979 silkeborg
40 teatre
60 forestillinger

80’erne
1980 Åbenrå, rødekro  
& lundtoft
40 teatre
60 forestillinger
200 opførelser

1981 frederiksværk
(forkortet)
40 teatre
60 forestillinger
130 opførelser

1982 hjørring & hirtshals
47 teatre
80 forestillinger
210 opførelser

1983 esbjerg
55 teatre
100 forestillinger
240 opførelser

1984 bornholm
56 teatre
90 forestillinger
285 opførelser

1985 helsingør
74 teatre
134 forestillinger
320 opførelser

1986 tårnby
67 teatre
108 forestillinger
354 opførelser

1987 brønderslev,  
løkken-vrå & pandrup
65 teatre
111 forestillinger
380 opførelser

1988 Århus
69 teatre
109 forestillinger
415 opførelser

1989 odsherred  
(nykøbing-rørvig, 
 trundholm, dragsholm, 
svinninge & bjergsted)
65 teatre
92 forestillinger
380 opførelser

90’erne
1990 thy (thisted,  
sydthy & hanstholm)
58 teatre
90 forestillinger
365 opførelser

1991 næstved
72 teatre
92 forestillinger
440 opførelser

1992 varde, Ølgod,  blåbjerg 
& blåvandshuk
60 teatre
99 forestillinger
397 opførelser

1993 aalborg 
(forkortet)
67 teatre
108 forestillinger
363 opførelser

1994 assens,  glamsbjerg, 
haarby, tommerup, 
 vissenbjerg & aarup
74 teatre
111 forestillinger
442 opførelser

1995 nørredjurs, Midt-
djurs, ebeltoft & grenaa
68 teatre
98 forestillinger
400 opførelser

1996 hvidovre
70 teatre
98 forestillinger
520 opførelser

1997 svendborg
68 teatre
96 forestillinger
486 opførelser

fesTiVaLKROnOLOGi
– hvor har den været, og hvor er den på vej hen?

36



1998 roskilde
66 teatre
96 forestillinger
451 opførelser

1999 odsherred 
(forkortet)
76 teatre
106 forestillinger
274 opførelser

00’erne
2000 ringsted & haslev
76 teatre
113 forestillinger
472 opførelser

2001 herning, holstebro, 
struer & ikast
95 teatre
134 forestillinger
459 opførelser

2002 lyngby
89 teatre
142 forestillinger
421 opførelser

2003 Kolding
99 teatre
146 forestillinger
511 opførelser

2004 silkeborg, gjern, 
hammel, ry & them
104 teatre
157 forestillinger
585 opførelser

2005 ringsted & haslev
86 teatre
149 forestillinger
379 opførelser

2006 nykøbing falster / 
guldborgsund Kommune
99 teatre
155 forestillinger
509 opførelser

2007 viborg
100 teatre
158 forestillinger
573 opførelser

2008 næstved
101 teatre
166 forestillinger
577 opførelser

2009 ballerup
109 teatre
177 forestillinger
602 opførelser

10’erne
2010 esbjerg
108 teatre
165 forestillinger
640 opførelser

2011 randers
110 teatre
182 forestillinger
655 opførelser

2012 ringsted & sorø
116 teatre
192 forestillinger
599 opførelser

2013 Morsø, skive  
& thisted
112 teatre
176 forestillinger
644 opførelser

2014 holstebro
120 teatre
186 forestillinger
639 opførelser

2015 frederikssund i 
samarb. m. halsnæs
126 teatre
197 forestillinger
759 opførelser

2016 frederiksberg

2017 sønderborg

foto: søren kløft
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f o r e st i l l i n g e r  i  w e e Ke n d e n

 fredag 15. april
tid/Time teAter/theAtre forestilling/performAnce Alder/Age min. sted/venue

 11:00 Asguer Zapshowteater ● hovhov...nå 3+ 50 kedelhallen, store hal,
  black box dance company ◆ 100 likes 10-18 50 søndermarkskolen, pigegym
  freestyle phanatix ◆ e-boy 10+ 40 tre falke hallen, hallen
  nørregaards teater ● elsker, elsker ikke.. 3-8 40 ny hollænderskolen, pigegym
  riddersalen ♥ åbent hus 1½-4 40 ny hollænderskolen, samlingsalen
  syddjurs egnsteater ● i det blå bjerg 4-10 45 riddersalen, riddersalen
  teater refleksion ♥ luk op ... 1-3 35 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  teater refleksion / branar téatar ● vejen hjem 4-8 40 bülowsvej-hallen, store hal
  teatergruppen batida ● kronen på hovedet 5-10 50 skolen på la cours vej, pigegym
  teaterværkstedet madam bach ♥ verdensbilleder 0-6 30 frederiksberg hallerne, hal 1
  teatret fyren og flammen ● klods-hans 4+ 40 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym
  teatret gruppe 38 / carte blanche ▲ Androkles og løven 6+ 40 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
 11:15 uppercut danseteater ● body parts 4-8 35 frederiksberg hallerne, hal 4
 11:30 Apollo teater ▲ den lille pige med svovlstikkerne 5-11 45 søndermarkskolen, drengegym
 12:00 opgang2 turnéteater ◆ sunny side 14+ 60 kastanievej efterskole, salen
 12:15 boing production og media Aps ◆ iplay uplay weplay 10-18 45 bülowsvej-hallen, store hal
  claire parsons co ● marmelad 2-6 30 frederiksberg hallerne, hal 1
  fortællekunsten ▲ guavajagten 5-11 45 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym
  hvid støj sceneproduktion ▲ ord 6-10 55 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  teater kompas ▲ hvor går drømmene hen? 6-11 40 frederiksberg hallerne, hal 4
  Teater V ● karius og baktus 4+ 35 ny hollænderskolen, drengegym
  vokalselskabet glas ▲ wisdom of birds 7+ 50 tre falke hallen, hallen
 12:30 compagnie mediane ▲ horizons 8+ 65 skolen på la cours vej, drengegym
  limfjordsteatret ● grisk 5-12 45 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  myka ▲ polar bear 4-9 40 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  teatret beagle - dans & fysisk teater / bora bora ▲ the bodyguards 6+ 50 frederiksberg centret, indgang v. solbjerg plads 2
  teaterhuset filuren ◆ fugle flyver i flok 13+ 45 kedelhallen, store hal, 
  Zebu ◆ bottom rocks 13+ 60 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
 13:00 mærkværk ◆ 4,1 promille 13+ 60 skolen ved nordens plads, Østsalen
  nørregaards teater / Abstraxteater ▲ kongen og vandkanden 5-9 40 ny hollænderskolen, multisal
 13:30 Asterions hus ◆ iliaden 14+ 60 søndermarkskolen, pigegym
  hvid støj sceneproduktion ▲ syv sange om samvittighed 8-12 55 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, multisal
  kitt Johnson X-act ▲ det magiske lydcirkus 6-12 35 kedelhallen, store hal, 
  meridiano teatret / kio company ◆ baku 13+ 60 tre falke hallen, hallen
  teater patrasket ◆ smash 10+ 50 skolen ved bülowsvej, byg. d, drengegym
  uppercut danseteater ♥ twins 2-6 30 frederiksberg hallerne, hal 1
 13:45 dansstationen ▲ tetris 6-15 60 frederiksberg hallerne, hal 4
  fasterpussycat ◆ finding sophie 14+ 45 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
 14:00 Andersens kuffert teater ● konen i muddergrøften 3-9 40 bülowsvej-hallen, lille hal
  giraff graff ◆ min mor er en ulv, min far… 14+ 75 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  teater vestvolden ▲ chappers rumrejse 4-8 45 skolen ved bülowsvej, teaterbussen, skolegården
 14:15 sofie krog teater ◆ circus funestus 13+ 50 skolen på la cours vej, pigegym
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 14:15 teater og kunstproduktionsforeningen ◆ it’s All my fault 13+ 60 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen 
graense-loes

  Zebu / musikteatret saum ▲ min far og vrede mand 6-18 50 ny hollænderskolen, multisal
 14:45 mishmash ◆ romeo & Juliet 11+ 40 kedelhallen, lille hal
 15:00 det kommende teater ◆ vorherre på lokum 9-15 50 bülowsvej-hallen, store hal
  det menneskelige teater ◆ findes der gribbe i grønland? 13+ 75 tre falke hallen, hallen
  Teater TT ● skyggen 4-10 45 skolen ved nordens plads, Østsalen
 15:15 tidsrum ◆ beatrice 13+ 75 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, multisal
 15:30 teater fluks ◆ revolution 13+ 75 frederiksberg hallerne, hal 4
  teatertasken ▲ dannerbarn 8-12 50 riddersalen, riddersalen
 15:45 nørregaards teater ● elsker, elsker ikke.. 3-8 40 ny hollænderskolen, pigegym
 16:00 Andersens kuffert teater ● konen i muddergrøften 3-9 40 bülowsvej-hallen, lille hal
  Apollo teater ▲ den lille pige med svovlstikkerne 5-11 45 søndermarkskolen, drengegym
  black box dance company ◆ 100 likes 10-18 50 søndermarkskolen, pigegym
  det fortællende teater ▲ i guder! 5+ 55 falkonergården, festsal
  nørregaards teater / Abstraxteater ▲ kongen og vandkanden 5-9 40 ny hollænderskolen, multisal
  opgang2 turnéteater ◆ sunny side 14+ 60 kastanievej efterskole, salen
  riddersalen ♥ åbent hus 1½-4 40 ny hollænderskolen, samlingsalen
  teater baglandet ◆ krop amok 13-18 60 falkonergården, pigegym
  teater pandora ▲ sa tu sai 5-12 40 ny hollænderskolen, musik
  teater vestvolden ▲ chappers rumrejse 4-8 45 skolen ved bülowsvej, teaterbussen, skolegården
  teatergruppen batida ● kronen på hovedet 5-10 50 skolen på la cours vej, pigegym
  teaterkunst ▲ hvad er dansk? 12-18 75 frederiksberg hovedbibliotek, ved hovedindgangen
  teatret fyren og flammen ● klods-hans 4+ 40 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym
  teatret gruppe 38 / carte blanche ▲ Androkles og løven 6+ 40 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  Teatret st. tv ◆ sygtsund 14+ 70 falkonergården, drengegym
 16:15 det lille turnéteater ◆ odysseus 9+ 65 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 11
 16:30 paolo nani teater ◆ Jekyll on ice 10+ 60 bülowsvej-hallen, store hal
  teater uden vægge ◆ diagnose utilpas 9+ 45 kedelhallen, lille hal
  teatergrad ◆ krig – i børnehøjde 10-14 60 tre falke skolen, lok. 9 og 10
 16:45 freestyle phanatix ◆ e-boy 10+ 40 tre falke hallen, hallen
  Teater V ● karius og baktus 4+ 35 ny hollænderskolen, drengegym
 17:00 limfjordsteatret ● grisk 5-12 45 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  mærkværk ◆ 4,1 promille 13+ 60 skolen ved nordens plads, Østsalen
  randers egnsteater ◆ elefantmanden 10+ 55 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
 17:15 compagnie mediane ▲ horizons 8+ 65 skolen på la cours vej, drengegym
  fortællekunsten ▲ guavajagten 5-11 45 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym
 17:30 André Andersen solo ◆ hamlet solo 15+ 60 tre falke skolen, lok.1 og 2
  comedievognen ● mis med de blå øjne 3-8 45 tre falke skolen, drama
  dunkelblå ▲ musikanterne 6+ 45 søndermarkskolen, musikbygningen, musik stor
  hvid støj sceneproduktion ▲ syv sange om samvittighed 8-12 55 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, multisal
  myka ▲ polar bear 4-9 40 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  teater brutale ◆ korankriger 14+ 50 frederiksberg hallerne, hal 4
  teatertasken ▲ dannerbarn 8-12 50 riddersalen, riddersalen
  Zebu ◆ bottom rocks 13+ 60 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
 17:45 det ripensiske teaterselskab ▲ to med det hele 6-12 60 kedelhallen, store hal, 
  teater Amorphe ▲ vindueskigger 9-13 40 skolen ved bülowsvej, på fuglevangsvej 5, foran bygning c
 18:00 Asterions hus ◆ iliaden 14+ 60 søndermarkskolen, pigegym
  boing production og media Aps ◆ iplay uplay weplay 10-18 45 bülowsvej-hallen, store hal
  det lille turnéteater ◆ odysseus 9+ 65 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 11
  meridiano teatret / kio company ◆ baku 13+ 60 tre falke hallen, hallen
 18:15 teater pandora ▲ sa tu sai 5-12 40 ny hollænderskolen, musik
  Zebu / musikteatret saum ▲ min far og vrede mand 6-18 50 ny hollænderskolen, multisal

tid/Time teAter/theAtre forestilling/performAnce Alder/Age min. sted/venue
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 18:30 c:ntact ◆ tæt på 13+ 60 tre falke skolen, lok. 9 og 10
  det fortællende teater ▲ i guder! 5+ 55 falkonergården, festsal
  giraff graff ◆ min mor er en ulv, min far… 14+ 75 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  teater patrasket ◆ smash 10+ 50 skolen ved bülowsvej, byg. d, drengegym
  teatret beagle - dans & fysisk teater / bora bora ▲ the bodyguards 6+ 50 frederiksberg centret, indgang v. solbjerg plads 2
 18:45 fasterpussycat ◆ finding sophie 14+ 45 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  sofie krog teater ◆ circus funestus 13+ 50 skolen på la cours vej, pigegym
 19:00 teater baglandet ◆ krop amok 13-18 60 falkonergården, pigegym
  Teater TT ● skyggen 4-10 45 skolen ved nordens plads, Østsalen
  Teatret st. tv ◆ sygtsund 14+ 70 falkonergården, drengegym
 19:15 c:ntact ◆ hvad laver de her 13+ 60 bülowsvej-hallen, lille hal
  teater og kunstproduktionsforeningen ◆ it’s All my fault 13+ 60 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen 

graense-loes
  teater uden vægge ◆ diagnose utilpas 9+ 45 kedelhallen, lille hal
  tidsrum ◆ beatrice 13+ 75 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, multisal
 19:30 André Andersen solo ◆ hamlet solo 15+ 60 tre falke skolen, lok.1 og 2
  det menneskelige teater ◆ findes der gribbe i grønland? 13+ 75 tre falke hallen, hallen
  dunkelblå ▲ musikanterne 6+ 45 søndermarkskolen, musikbygningen, musik stor
  teatergruppen batida ◆ manden de kaldte rolex 12+ 75 frederiksberg hallerne, hal 4
  teateriet Apropos / teaterhuset filuren ◆ ildsjæl 13+ 60 bülowsvej-hallen, store hal
 20:00 randers egnsteater ◆ elefantmanden 10+ 55 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  sparrow dance ▲ fly trap 6+ 45 søndermarkskolen, drengegym
  teater boudoir ◆ det gør kun ondt en gang 13+ 75 falkonergården, festsal
  teater vestvolden / Zeev sevik perl ◆ taxafortællinger 15+ 45 skolen på la cours vej, teaterbussen, skolegården
 20:30 c:ntact ◆ tæt på 13+ 60 tre falke skolen, lok. 9 og 10
  levende fortællinger ◆ ellen – velkommen til helvede 13+ 60 riddersalen, riddersalen
  mishmash ◆ romeo & Juliet 11+ 40 kedelhallen, lille hal

lØrdag 16. april
 9:30 Andersens kuffert teater ● fyrtøjet 3-9 45 kastanievej efterskole, salen
  Asguer Zapshowteater ● hovhov...nå 3+ 50 kedelhallen, store hal, 
  bornholms teater / taastrup teater ▲ prinsesse leonora 6-10 35 ny hollænderskolen, drengegym
  comedievognen ● mis med de blå øjne 3-8 45 tre falke skolen, drama
  faster cool ♥ hønes første æg 1½-6 30 søndermarkskolen, musikbygningen, musik stor
  flyvende prinsesse ● græshoppesalsa 3-9 35 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym
  gazart ♥ små og store hemmeligheder 0-4 25 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  gurs teater ◆ mit mørke 12+ 75 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  hartmanns teater ▲ historien om tigeren af dario fo 6+ 45 søndermarkskolen, pigegym
  ishøj teater ● byen uden lyde 3-10 45 falkonergården, drengegym
  meridiano teatret ● papirmåne 3+ 35 riddersalen, riddersalen
  meridiano teatret ● englene i sneen 5+ 45 tre falke hallen, hallen
  nørregaards teater ● kamelen kom til sidst 3-8 40 falkonergården, pigegym
  olsens teater / riddersalen ♥ sikken sæk! 1½-4 30 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 10
  randers egnsteater ● en lille ny 1½- 35 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  sparrow dance ▲ fly trap 6+ 45 søndermarkskolen, drengegym
  teater du milde himmel ♥ sikke et vejr 1½-6 45 søndermarkskolen, musikbygningen, musik lille
  teater hund ♥ opdagelse 2-5 35 falkonergården, festsal
  teater lille hest ● Af ler er vi kommet 3-7 40 skolen på la cours vej, pigegym
  teater nordkraft ♥ når gaflerne danser 2-6 35 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  teater refleksion ♥ luk op ... 1-3 35 tre falke skolen, lok. 9 og 10
  teater refleksion / branar téatar ● vejen hjem 4-8 40 bülowsvej-hallen, store hal

tid/Time teAter/theAtre forestilling/performAnce Alder/Age min. sted/venue
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 9:30 teatergruppen batida ● lille t og de forbudte bamser 4-9 40 lorry, landsbyen
  teaterværkstedet madam bach ♥ verdensbilleder 0-6 30 frederiksberg hallerne, hal 1
  teatret brændende kærlighed ▲ hånden 6+ 35 fakultet science, gimle
  Aaben dans ♥ igen ½-4 45 frederiksberg hallerne, hal 4
 9:45 det lille verdens teater ● drengen og træet 2½-6 35 bülowsvej-hallen, lille hal
 10:00 teater vestvolden ▲ chappers rumrejse 4-8 45 skolen ved bülowsvej, teaterbussen, skolegården
 10:15 svanen - dansk-tjekkisk dukketeater ● lille carl 3+ 30 ny hollænderskolen, samlingsalen
 10:30 Asterions hus ◆ romeo&Julie! 9+ 50 fakultet science, gimle
  børneteatret ● den tårnhøje hund 1 3-8 50 skolen på la cours vej, drengegym
  det lille verdens teater ♥ spor 2-4 35 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  faster cool ♥ hønes første æg 1½-6 30 søndermarkskolen, musikbygningen, musik stor
  glimt ▲ empty steps 8+ 40 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  milton-sand & søn ▲ volapyk 4+ 45 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  olsens teater / riddersalen ♥ sikken sæk! 1½-4 30 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 10
  teatergruppen batida ● en solskinsdag i paradis 5-10 50 skolen ved bülowsvej, byg. d, drengegym
  uppercut danseteater ♥ twins 2-6 30 frederiksberg hallerne, hal 1
  uppercut danseteater ● body parts 4-8 35 frederiksberg hallerne, hal 4
 10:45 fortællekunsten ▲ nu-kan-alting-ske 8-11 40 ny hollænderskolen, pigegym
  friis & winther ◆ er jeg patienten? 10+ 60 falkonergården, festsal
  nørregaards teater / teater o ▲ kapløbet 6-12 45 tre falke hallen, hallen
  teatret thalias tjenere ▲ race dog 5+ 45 kedelhallen, store hal,
  11:00 dunkelblå ● coyote 3-9 40 ny hollænderskolen, musik
  teater refleksion ♥ luk op ... 1-3 35 tre falke skolen, lok. 9 og 10
  teatergruppen batida ● lille t og de forbudte bamser 4-9 40 lorry, landsbyen
 11:15 Andersens kuffert teater ● fyrtøjet 3-9 45 kastanievej efterskole, salen
  meridiano teatret ● papirmåne 3+ 35 riddersalen, riddersalen
  teater du milde himmel ♥ sikke et vejr 1½-6 45 søndermarkskolen, musikbygningen, musik lille
  teateriet Apropos ◆ #bitch #kælling #backstabber 13+ 50 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
 11:30 claire parsons co ● marmelad 2-6 30 frederiksberg hallerne, hal 1
  teater gyda ● et sted som ingen ser 4-10 40 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  teatret gruppe 38 / teater2tusind ▲ mørket ligger under sengen 5+ 40 frederiksberg hallerne, hal 4
 11:45 det lille verdens teater ● drengen og træet 2½-6 35 bülowsvej-hallen, lille hal
  gazart ♥ små og store hemmeligheder 0-4 25 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  olsens teater / staffan bjørklunds teater ● hane får føl 2-5 30 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 10
  opgang2 turnéteater ◆ 4 ever 14+ 50 søndermarkskolen, pigegym
  teater patrasket ▲ for en sikkerheds skyld 7-10 55 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
 12:00 black box dance company ◆ 7even 12-18 50 tre falke hallen, hallen
  børneteatret ● den tårnhøje hund 1 3-8 50 skolen på la cours vej, drengegym
  himmerlands teater ▲ sigurt skallesmækker 8-14 45 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym
  sporenstregs ◆ stakkels teenager 12+ 50 ny hollænderskolen, pigegym
  teater vestvolden ▲ chappers rumrejse 4-8 45 skolen ved bülowsvej, teaterbussen, skolegården
  teater vestvolden / Zeev sevik perl ◆ taxafortællinger 15+ 45 skolen på la cours vej, teaterbussen, skolegården
  teatret kriskat ◆ memories 10+ 45 kedelhallen, lille hal
  teatret møllen ◆ en mand der hedder ove 14+ 75 bülowsvej-hallen, store hal
 12:15 wounded beast ◆ far 14+ 90 falkonergården, festsal
 12:30 hvid støj sceneproduktion ▲ ord 6-10 55 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  ishøj teater ● byen uden lyde 3-10 45 falkonergården, drengegym
  nørregaards teater ● kamelen kom til sidst 3-8 40 falkonergården, pigegym
 12:45 glimt ▲ empty steps 8+ 40 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  olsens teater / staffan bjørklunds teater ● hane får føl 2-5 30 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 10
  randers egnsteater ● en lille ny 1½- 35 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
 13:00 dansstationen ▲ tetris 6-15 60 frederiksberg hallerne, hal 4
  teatret brændende kærlighed ▲ hånden 6+ 35 fakultet science, gimle
  teatret fyren og flammen ● hos Andersen 3+ 40 frederiksberg hallerne, hal 1

tid/Time teAter/theAtre forestilling/performAnce Alder/Age min. sted/venue



42

 13:15 André Andersen solo ▲ den halve papdreng 9+ 35 søndermarkskolen, pigegym
  det ripensiske teaterselskab ▲ to med det hele 6-12 60 kedelhallen, store hal, 
  teater lille hest ● Af ler er vi kommet 3-7 40 skolen på la cours vej, pigegym
  teatret kimbri ▲ når bladene falder 7+ 45 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
 13:30 bornholms teater / taastrup teater ▲ prinsesse leonora 6-10 35 ny hollænderskolen, drengegym
  Teater O ◆ kærligheden overvinder alt! 13+ 75 tre falke hallen, hallen
 13:45 det lille verdens teater ♥ spor 2-4 35 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  gurs teater ◆ mit mørke 12+ 75 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
 14:00 Asterions hus ● Jason 3-8 35 kastanievej efterskole, salen
  det kommende teater ◆ vorherre på lokum 9-15 50 bülowsvej-hallen, store hal
  styrmand volters teater ● eventyrkisten 3-9 40 søndermarkskolen, musikbygningen, musik lille
  teater Amorphe ▲ vindueskigger 9-13 40 skolen ved bülowsvej, på fuglevangsvej 5, foran bygning c
  teater fluks ◆ flygtning transportable 14+ 45 skolen ved nordens plads, p-plads
  teatergruppen batida ● en solskinsdag i paradis 5-10 50 skolen ved bülowsvej, byg. d, drengegym
  teaterhuset filuren ◆ fugle flyver i flok 13+ 45 lorry, landsbyen
 14:15 svanen - dansk-tjekkisk dukketeater ● lille carl 3+ 30 ny hollænderskolen, samlingsalen
  teater hund ♥ opdagelse 2-5 35 falkonergården, festsal
  teater spektaklo ♥ se lige her 2-5 35 skolen på la cours vej, drengegym
 14:30 teater boudoir ◆ det gør kun ondt en gang 13+ 75 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  teater kompas ▲ hvor går drømmene hen? 6-11 40 frederiksberg hallerne, hal 4
  teatergrad ◆ krig – i børnehøjde 10-14 60 tre falke skolen, lok. 9 og 10
  teatret Aspendos ▲ emil og træmand nr. 100 4+ 60 søndermarkskolen, drengegym
 14:45 comedievognen ● verdens rigeste tosse 4-10 40 ny hollænderskolen, drengegym
  hartmanns teater ▲ historien om tigeren af dario fo 6+ 45 søndermarkskolen, pigegym
  teater gyda ● et sted som ingen ser 4-10 40 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  teatret thalias tjenere ▲ race dog 5+ 45 kedelhallen, store hal, 
 15:00 dunkelblå ● coyote 3-9 40 ny hollænderskolen, musik
  randers egnsteater ◆ drømmen om Amerika 10+ 55 kastanievej efterskole, salen
  syddjurs egnsteater ▲ robin - den hjemløse 9-13 45 riddersalen, riddersalen
  teater bloom ▲ citronbrus 7+ 50 falkonergården, pigegym
  Teater Fantast ▲ mustafa’s kiosk 4-10 55 falkonergården, drengegym
 15:15 flyvende prinsesse ● græshoppesalsa 3-9 35 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym
  meridiano teatret ● englene i sneen 5+ 45 tre falke hallen, hallen
  team teatret ● spørge Jørgen 3-8 45 søndermarkskolen, musikbygningen, musik stor
 15:30 friis & winther ◆ er jeg patienten? 10+ 60 falkonergården, festsal
  paolo nani teater ◆ Jekyll on ice 10+ 60 bülowsvej-hallen, store hal
  styrmand volters teater ● eventyrkisten 3-9 40 søndermarkskolen, musikbygningen, musik lille
  teater fluks ◆ flygtning transportable 14+ 45 skolen ved nordens plads, p-plads
  teaterhuset filuren ● verden - og så mig 4-8 45 tre falke skolen, drama
  teateriet Apropos ◆ #bitch #kælling #backstabber 13+ 50 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
 15:45 teater spektaklo ♥ se lige her 2-5 35 skolen på la cours vej, drengegym
 16:00 fortællekunsten ▲ nu-kan-alting-ske 8-11 40 ny hollænderskolen, pigegym
  kitt Johnson X-act ▲ det magiske lydcirkus 6-12 35 kedelhallen, store hal, 
  teater vestvolden / Zeev sevik perl ◆ taxafortællinger 15+ 45 skolen på la cours vej, teaterbussen, skolegården
  teatret fyren og flammen ● hos Andersen 3+ 40 frederiksberg hallerne, hal 1
 16:15 bornholms teater / det menneskelige teater ◆ 687 km 13+ 60 lorry, landsbyen
  milton-sand & søn ▲ volapyk 4+ 45 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
 16:30 Asterions hus ◆ romeo&Julie! 9+ 50 fakultet science, gimle
  himmerlands teater ▲ sigurt skallesmækker 8-14 45 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym
  nørregaards teater / teater o ▲ kapløbet 6-12 45 tre falke hallen, hallen
  teater uden vægge ◆ fra big bang til facebook 12+ 40 tre falke skolen, lok.1 og 2
  teatret Aspendos ▲ emil og træmand nr. 100 4+ 60 søndermarkskolen, drengegym
 16:45 teatret fair play / superreal ◆ liquid love 13+ 70 skolen på la cours vej, pigegym

tid/Time teAter/theAtre forestilling/performAnce Alder/Age min. sted/venue
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 17:00 de røde heste / teater refleksion ◆ paradis 8+ 45 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  opgang2 turnéteater ◆ 4 ever 14+ 50 søndermarkskolen, pigegym
  syddjurs egnsteater ▲ robin – den hjemløse 9-13 45 riddersalen, riddersalen
  team teatret ● spørge Jørgen 3-8 45 søndermarkskolen, musikbygningen, musik stor
  teaterkunst ▲ hvad er dansk? 12-18 75 frederiksberg hovedbibliotek, ved hovedindgangen
  teatret kriskat ◆ memories 10+ 45 kedelhallen, lille hal
  wounded beast ◆ far 14+ 90 falkonergården, festsal
  Zebu / grønnegade teater ◆ princip 1914 13+ 75 ny hollænderskolen, multisal
 17:15 comedievognen ● verdens rigeste tosse 4-10 40 ny hollænderskolen, drengegym
 17:30 teater bloom ▲ citronbrus 7+ 50 falkonergården, pigegym
  Teater Fantast ▲ mustafa’s kiosk 4-10 55 falkonergården, drengegym
  teater patrasket ▲ for en sikkerheds skyld 7-10 55 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  teatret møllen ◆ en mand der hedder ove 14+ 75 bülowsvej-hallen, store hal
 17:45 black box dance company ◆ 7even 12-18 50 tre falke hallen, hallen
  Teater TT ▲ woopsy 6-10 40 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
 18:00 randers egnsteater ◆ drømmen om Amerika 10+ 55 kastanievej efterskole, salen
  teater brutale ◆ korankriger 14+ 50 frederiksberg hallerne, hal 4
  teater fluks ◆ flygtning transportable 14+ 45 skolen ved nordens plads, p-plads
  teaterhuset filuren ● verden - og så mig 4-8 45 tre falke skolen, drama
 18:30 André Andersen solo ▲ den halve papdreng 9+ 35 søndermarkskolen, pigegym
  sporenstregs ◆ stakkels teenager 12+ 50 ny hollænderskolen, pigegym
 18:45 de røde heste / teater refleksion ◆ paradis 8+ 45 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
 19:00 teater tt ▲ woopsy 6-10 40 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  teatret kimbri ▲ når bladene falder 7+ 45 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  the Act ◆ Andre 14+ 40 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 10
 19:15 teater o ◆ kærligheden overvinder alt! 13+ 75 tre falke hallen, hallen
 19:30 secret hotel / liminaldk ◆ k.r.o.p. – at have eller være 14+ 50 fakultet science, gimle
  teater uden vægge ◆ fra big bang til facebook 12+ 40 tre falke skolen, lok.1 og 2
  teatergruppen batida ◆ manden de kaldte rolex 12+ 75 frederiksberg hallerne, hal 4
  teateriet Apropos / teaterhuset filuren ◆ ildsjæl 13+ 60 bülowsvej-hallen, store hal
  Zebu / grønnegade teater ◆ princip 1914 13+ 75 ny hollænderskolen, multisal
 20:00 bornholms teater ◆ grænsesyndrom 14+ 60 riddersalen, riddersalen
  teater vestvolden / Zeev sevik perl ◆ taxafortællinger 15+ 45 skolen på la cours vej, teaterbussen, skolegården
 20:15 c:ntact ◆ hvad laver de her 13+ 60 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  teater v / teater nordkraft ◆ intet 14+ 75 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  teatret fair play / superreal ◆ liquid love 13+ 70 skolen på la cours vej, pigegym

sØndag 17. april
 10:00 Apollo teater ▲ godmorgen sol 6-12 45 søndermarkskolen, drengegym
  Asterions hus ● Jason 3-8 35 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 11
  baggårdteatret ▲ h.c. Andersen lever! 5+ 55 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, multisal
  barkentins teater ● suttog 1½-4 30 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  de røde heste ▲ den sandfærdige beretning 5-10 40 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym 

  om de 3 små grise
  det olske orkester ◆ dengang vi blev væk 10-18 75 søndermarkskolen, pigegym
  hartmanns teater ▲ de fremmede 6-12 45 tre falke hallen, hallen
  hr. teater ▲ lige lovlig 7-10 50 bülowsvej-hallen, store hal
  knudsen & nørby ● peddersen og findus – rævejagten 4-9 40 tre falke skolen, lok. 9 og 10
  nørregaards teater ♥ med plaster på knæet 2-6 35 kastanievej efterskole, salen
  randers egnsteater ♥ under mit træ 1½-5 35 ny hollænderskolen, drengegym
  riddersalen ♥ barnevognen 1½-4 40 ny hollænderskolen, multisal

tid/Time teAter/theAtre forestilling/performAnce Alder/Age min. sted/venue
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 10:00 teater blik ♥ hov! ½-4 30 søndermarkskolen, musikbygningen, musik stor
  teater my ♥ Jeg kan huske alting 2-6 30 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  teater nordkraft ♥ når gaflerne danser 2-6 35 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  teater vestvolden ▲ chappers rumrejse 4-8 45 skolen ved bülowsvej, teaterbussen, skolegården
  teatret kimbri ▲ sælkvinden 6-10 45 skolen ved nordens plads, Østsalen
  teatret st. tv / Zangenbergs teater ● Ørerne i maskinen 4-9 45 lorry, landsbyen
  uppercut danseteater ♥ en kort en lang 1½-4 40 kedelhallen, store hal, 
  Aaben dans ♥ igen ½-4 45 frederiksberg hallerne, hal 4
 10:15 Asguer Zapshowteater / mimeteatret ▲ mito & dito 4+ 45 skolen på la cours vej, drengegym
 11:00 Arthotel ♥ 1-2-3-nu 0-3 35 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 10
  Arthotel ● vi ses i morgen 3-8 40 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  det fortællende teater ◆ Amled 10-18 55 tre falke skolen, drama
  passepartout theatre production /  ● men de begyndte! 5+ 50 ny hollænderskolen, samlingsalen 

khayal theatre
  teatret Aspendos ♥ nattergalen - skal findes 2-6 30 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  teatret kriskat ♥ pelzz ½-3 40 søndermarkskolen, musikbygningen, musik lille
  teatret om ▲ hvalens sang 6-9 30 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  teatret på hjul ● den standhaftige tinsoldat 2-5 30 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  Zebu ◆ mørkeræd 10-18 60 frederiksberg hallerne, hal 4
 11:15 bornholms teater / det menneskelige teater ◆ 687 km 13+ 60 tre falke hallen, hallen
  gazart ◆ At falde - til og fra 13+ 45 bülowsvej-hallen, store hal
  next door project ◆ vi ses rafiq-e-man 9+ 60 skolen ved bülowsvej, byg. d, drengegym
  Teater O ◆ goodbye & farvel! 12+ 70 ny hollænderskolen, multisal
  teatergruppen batida ▲ pigespejdernes dramapatrulje 8-12 55 kastanievej efterskole, salen 

  opfører Junglebogen
  tuk&sofie ▲ du & Jeg 2+ 25 kedelhallen, lille hal
 11:30 det lille verdens teater ● et teselskab – som søstre vi dele 4-10 45 skolen på la cours vej, pigegym
  grønnegade teater ▲ ...om ikke at blive ædt 5+ 40 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, multisal
  teatret fair play ● et ord er et ord 4+ 40 ny hollænderskolen, musik
  teatret st. tv / Zangenbergs teater ● Ørerne i maskinen 4-9 45 lorry, landsbyen
 11:45 AbstraXteater ▲ pelle erobreren 9-13 50 søndermarkskolen, drengegym
  teater nordkraft ▲ ved Arken klokken otte 7-10 65 fakultet science, gimle
 12:00 comedievognen ● Alfons åberg 3-8 45 skolen ved nordens plads, Østsalen
  fortællekunsten ▲ bedre helt næste gang 9-12 50 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  knudsen & nørby ● peddersen og findus - rævejagten 4-9 40 tre falke skolen, lok. 9 og 10
  musikteatret saum ▲ mørkebarnet 7+ 40 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  teater blik ♥ hov! ½-4 30 søndermarkskolen, musikbygningen, musik stor
  teater vestvolden ▲ chappers rumrejse 4-8 45 skolen ved bülowsvej, teaterbussen, skolegården
  teater vestvolden / Zeev sevik perl ◆ taxafortællinger 15+ 45 skolen på la cours vej, teaterbussen, skolegården
  teatret thalias tjenere ▲ store illusioner 5+ 45 kedelhallen, store hal, 
 12:15 dansk rakkerpak ◆ psycho - street cut 6+ 60 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
 12:30 teatret gruppe 38 / teater2tusind ▲ mørket ligger under sengen 5+ 40 frederiksberg hallerne, hal 4
 12:45 Asguer Zapshowteater / mimeteatret ▲ mito & dito 4+ 45 skolen på la cours vej, drengegym
  baggårdteatret ▲ h.c. Andersen lever! 5+ 55 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, multisal
  hartmanns teater ▲ de fremmede 6-12 45 tre falke hallen, hallen
  nørregaards teater ♥ med plaster på knæet 2-6 35 kastanievej efterskole, salen
  syddjurs egnsteater ● i det blå bjerg 4-10 45 skolen ved bülowsvej, byg. d, drengegym
  teatret kriskat ♥ pelzz ½-3 40 søndermarkskolen, musikbygningen, musik lille
 13:00 Arthotel ♥ 1-2-3-nu 0-3 35 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 10
  coreAct / carte blanche ◆ beskæring 12+ 50 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  riddersalen ♥ barnevognen 1½-4 40 ny hollænderskolen, multisal
 13:15 Apollo teater ▲ godmorgen sol 6-12 45 søndermarkskolen, drengegym
  teatret kimbri ▲ sælkvinden 6-10 45 skolen ved nordens plads, Østsalen
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 13:15 tuk&sofie ▲ du & Jeg 2+ 25 kedelhallen, lille hal
 13:30 barkentins teater ● suttog 1½-4 30 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  folketeatret ◆ ondskaben 15+ 65 falkonergården, festsal
  passepartout theatre production /  ● men de begyndte! 5+ 50 ny hollænderskolen, samlingsalen 

khayal theatre
  randers egnsteater ♥ under mit træ 1½-5 35 ny hollænderskolen, drengegym
  teater my ♥ Jeg kan huske alting 2-6 30 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
 13:45 Arthotel ● vi ses i morgen 3-8 40 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  hr. teater ▲ lige lovlig 7-10 50 bülowsvej-hallen, store hal
  teater fluks ◆ revolution 13+ 75 frederiksberg hallerne, hal 4
 14:00 bornholms teater ◆ grænsesyndrom 14+ 60 tre falke hallen, hallen
  de røde heste ▲ den sandfærdige beretning 5-10 40 skolen ved bülowsvej, byg. d, pigegym 

  om de 3 små grise
  det fortællende teater ◆ Amled 10-18 55 tre falke skolen, drama
  det lille verdens teater ● et teselskab - som søstre vi dele 4-10 45 skolen på la cours vej, pigegym
  det olske orkester ◆ dengang vi blev væk 10-18 75 søndermarkskolen, pigegym
  teatergruppen batida ▲ pigespejdernes dramapatrulje  8-12 55 kastanievej efterskole, salen 

  opfører Junglebogen
  teatret fair play ● et ord er et ord 4+ 40 ny hollænderskolen, musik
 14:15 grønnegade teater ▲ ...om ikke at blive ædt 5+ 40 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, multisal
  uppercut danseteater ♥ en kort en lang 1½-4 40 kedelhallen, store hal, 
 14:30 comedievognen ● Alfons åberg 3-8 45 skolen ved nordens plads, Østsalen
  team teatret ● på tippen af næsen 3-8 45 lorry, landsbyen
  Teater O ◆ goodbye & farvel! 12+ 70 ny hollænderskolen, multisal
  teatret Aspendos ♥ nattergalen – skal findes 2-6 30 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  teatret på hjul ● den standhaftige tinsoldat 2-5 30 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
 14:45 AbstraXteater ▲ pelle erobreren 9-13 50 søndermarkskolen, drengegym
 15:00 dansk rakkerpak ◆ psycho – street cut 6+ 60 skolen på nyelandsvej, byg. b, hallen
  gazart ◆ At falde – til og fra 13+ 45 bülowsvej-hallen, store hal
  levende fortællinger ◆ ellen - velkommen til helvede 13+ 60 falkonergården, festsal
  teater vestvolden / Zeev sevik perl ◆ taxafortællinger 15+ 45 skolen på la cours vej, teaterbussen, skolegården
 15:15 next door project ◆ vi ses rafiq-e-man 9+ 60 skolen ved bülowsvej, byg. d, drengegym
  secret hotel / liminaldk ◆ k.r.o.p. – at have eller være 14+ 50 søndermarkskolen, musikbygningen, musik stor
  teater baglandet ● Juhu det er regnvejr 3-7 30 riddersalen, riddersalen
  teater nordkraft ▲ ved Arken klokken otte 7-10 65 fakultet science, gimle
  teatret om ▲ hvalens sang 6-9 30 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
 15:30 fortællekunsten ▲ bedre helt næste gang 9-12 50 frederiksberg hovedbibliotek, bibliotekssalen
  musikteatret saum ▲ mørkebarnet 7+ 40 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen
  teatret thalias tjenere ▲ store illusioner 5+ 45 kedelhallen, store hal, 
  the Act ◆ Andre 14+ 40 skolen ved nordens plads, ungdomsskolen, lok. 10
  Zebu ◆ mørkeræd 10-18 60 frederiksberg hallerne, hal 4
 16:15 coreAct / carte blanche ◆ beskæring 12+ 50 skolen ved bülowsvej, byg. A, multisal
  team teatret ● på tippen af næsen 3-8 45 lorry, landsbyen
 16:30 folketeatret ◆ ondskaben 15+ 65 falkonergården, festsal
  teater baglandet ● Juhu det er regnvejr 3-7 30 riddersalen, riddersalen
  teater v / teater nordkraft ◆ intet 14+ 75 skolen ved nordens plads, byg. 32, hallen

tid/Time teAter/theAtre forestilling/performAnce Alder/Age min. sted/venue



 1 frederiksberg hovedbibliotek, Falkoner Plads 3
 2 frederiksberg Centret, Falkoner Allé 21
 3 skolen på nyelandsvej, Nyelandsvej 23
 4 Kedelhallen, Nyelandsvej 75A
 5 skolen på la Cours vej, La cours Vej 2
 6 falkonergården, Sønderjyllands Allé 25
 7 Tre falke skolen, Sønderjyllands Allé 4
 8 Tre falke hallen, Sønderjyllands Allé 4
 9 frederiksberg hallerne, Jens Jessens Vej 20
 10 søndermarksskolen, Hoffmeyersvej 32
 11 skolen ved nordens Plads, Sofus Francks Vænge 32
 12 Lorry, Allégade 7
 13 Riddersalen, Allégade 7
 14 ny hollænderskolen, Hollændervej 3
 15 fakultet science, Dyrlægevej 7
 16 Kastanievej efterskole, Kastanievej 2
 17 bülowsvej-hallen, Bülowsvej 34
 18 skolen ved bülowsvej, Fuglevangsvej 5

weeKenDens sP i LLesTeDeR

Hent oplysninger om trafik og parkering 
på Frederiksberg på dette link: 
gis.frederiksberg.dk/kort/trafik-og-parkering.html 
eller her:

Du kan parkere gratis  
i to timer de fleste 
 steder på Frederiksberg. 
Vil du parkere i længere 
tid, skal du købe 
parkeringsbillet.
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Velkommen til Aprilfestival 2017  
– sønderborg kommune er vært i dagene 23.-30. april

Arthotel · 1-2-3 nu

KB Hallen St.

Peter Bangs vej St.

Ålholm St.

Grøndal St.

Fuglebakken St.

Lindevang St.

Fasanvej St.

Frederiksberg St.

Forum St.

Flintholm St.

De sorte prikker viser 
stoppestederne.
De farvede ringe viser 
forbindelsesmuligheder
til andre buslinier.
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bUsRUTeR På fReDeRiKsbeRG
 1 Frederiksberg Hovedbibliotek
 2 Frederiksberg centret
 3 Skolen på Nyelandsvej
 4 Kedelhallen
 5 Skolen på la cours vej
 6 Falkonergården
 7 Tre Falke Skolen
 8 Tre Falke Hallen
 9 Frederiksberg Hallerne
 10 Søndermarksskolen

 11 Skolen ved Nordens Plads
 12 Lorry
 13 Riddersalen
 14 Ny Hollænderskolen
 15 Fakultet Science, Dyrlægevej
 16 Kastanievej Efterskole
 17 Bülowsvej-hallen
 18 Skolen ved Bülowsvej

sP i LLesTeDeR

lokAle kØreplAner  
på frederiksberg


