
 

 
    

Pressemeddelelse – tirsdag den 29. marts 2016 
 

APRILFESTIVAL – TEATER FOR SMÅ & STORE 
 

FAMILIEBEGIVENHED – HENT DINE TEATERBILLETTER PÅ NETTET 
 

Fra 4. april kan du bestille billetter til verdens største teaterfestival for børn og unge, 
Aprilfestivalen, der løber af stablen på Frederiksberg fra 10. til 17. april. Billetterne koster ikke 
noget. 
 

Søndag den 10. april åbner verdens største teaterfestival med scenekunst for børn og unge på 
Frederiksberg. Det betyder en uge med et væld oplevelser for børn, unge og deres familier.  
 

Det omfattende program med næsten 200 forskellige forestillinger bliver husstandsomdelt 31. 
marts, og det kan ses allerede nu på aprilfestival.dk. Fra 4. april kan alle interesserede bestille op 
til seks billetter pr. forestilling – og de koster ikke noget. 
 

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) ser frem til festivalen og opfordrer familier til at få en fælles 
oplevelse i løbet af festivalen:  
 
”Det her er en god mulighed for hele familien til sammen at opleve noget af det bedste teater for 
børn og unge, der findes i hele verden. Frederiksberg er kendt som en oplevelsesrig teaterby, så 
det giver god mening at tilbyde også de yngste borgere og gæster at få deres første store 
oplevelser med scenekunst her”, siger han.  
 

Festivalen arrangeres af Kulturministeriets kompetencecenter for scenekunst, Teatercentrum i 
Danmark, i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Hos Teatercentrum er der travlhed op til 
festivalen, men planlægningen af de næsten 800 oplevelser rundt omkring i byen er på plads: 
 
”Det kræver et stort planlægningsarbejde at finde plads til så mange arrangementer inden for så 
få dage. Tænk på, at vi præsenterer teater, dans og performance på steder, hvor man normalt 
ikke forventer at møde scenekunst – i gymnastiksale, i idrætshaller, i kantiner og i klasseværelser 
rundt omkring på skoler og institutioner. Vi glæder os over, at festivalen nu endelig kan indtage 
hele Frederiksberg”, siger festivalleder Henrik Køhler. 
 

Også formand for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, Morten Jung (B), ser frem til en intens 
uge med masser af teater: 
 
”Det bliver spændende, og jeg tror og håber på, at festivalen bliver en øjenåbner for mange børn 
og unge i byen. Alle børn og uge får mulighed for at opleve en eller flere forestillinger i deres 
institution eller skole. Og samtidig er der så også forestillinger, som hele familien kan se sammen. 
Så mon ikke teatergnisten tændes i mange af vore yngste borgere i den kommende tid?”, siger 
han.  
 

Læs mere om festivalen, se programmet – og bestil & download billetter på www.aprilfestival.dk  
 

Yderligere oplysninger 
Formand for Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Morten Jung, telefon 2898 2771.  
Festivalleder Henrik Køhler, Teatercentrum, telefon 4075 6900. 
Konsulent Søren Kristoffer Kløft, Teatercentrum, telefon 4075 6902.  
 

FAKTA  
 

 Over 500 teaterfolk fra hele landet er med på festivalen 

 Næsten 130 professionelle teatre deltager med cirka 200 forskellige forestillinger. 

 Der spilles op mod 800 forestillinger i alt 

 Aprilfestival – teater for små & store arrangeres af kompetencecentret Teatercentrum i 
Danmark (under Kulturministeriet) i samarbejde med Frederiksberg Kommune 

 Festivalen finansieres af Frederiksberg Kommune og Kulturministeriet 

 Online-bestilling af billetter starter d. 4. april på www.aprilfestival.dk - de koster ikke 
noget 

 Festivalen er også på Facebook – find den på ’Aprilfestival – teater for små & store’ 

http://www.aprilfestival.dk/
http://www.aprilfestival.dk/

