
 

 

Pressemeddelelse  –  torsdag den 16. april 2015 
 

APRILFESTIVAL – TEATER FOR SMÅ & STORE 
 

112 GÆSTER FRA 24 LANDE SKAL SE DANSK SCENEKUNST 
 

Søndag d. 19. april åbner verdens største turnerende festival i Frederikssund og Halsnæs 
kommuner. 130 teatre præsenterer til sammen over 800 teateroplevelser. Alle 25.000 billetter er 
gratis, og næsten 15.000 er allerede blevet booket via festivalens online-bestilling. Arrangørerne 
kan dermed notere sig en overvældende forhåndsinteresse for festivalen lokalt, men 
arrangementet tiltrækker sig også interesse fra udlandet. Således har over 100 teaterfolk fra 24 
lande valgt at komme til Aprilfestivalen for at opleve dansk scenekunst for børn og unge. 
 

� VELKOMMEN TIL OUÈDRAOGO, KHATIWADA, CHOI, LIANG OG ALLE DE ANDRE 
De mange internationale gæster, der har meldt deres ankomst til festivalen, er en varieret og 

farverig forsamling af teaterfolk, skuespillere, instruktører, festivalproducenter og talentspejdere. De 

kommer alle for at se nyt og banebrydende teater på dette område, deltage i debatter og købe 

forestillinger til deres egne festivaler rundt omkring i verden. Dansk scenekunst for børn og unge har 

nemlig ry for at være af meget høj kvalitet og er derfor efterspurgt i mange lande over hele verden. 

Scenekunst for børn og unge er faktisk blandt Danmarks mest markante kultureksportartikler. 

Danske børne- og ungdomsteatre turnerer så intenst i udlandet, at der statistisk set opføres to 

forestillinger pr. dag, året rundt… et eller andet sted i udlandet. Dette sker bl.a. takket være de 

mange internationale teaterfolk, der gæster Aprilfestivalen hvert eneste forår for at opleve dansk 

scenekunst af høj kvalitet og købe ind.  
 

� KOM TIL SØSÆTNING OG SØSÆT DIT PAPIRSKIB I FJORDEN 
Det er Fjordlandet, der er vært for årets festival - derfor bliver den skudt i gang med en rigtig 

søsætning søndag d. 19. april. Det maritime grundtema er også slået an på festivalplakaten og det 

øvrige festivalmateriale, hvor vand og papirskibe er de gennemgående elementer. Søsætningen 

begynder kl. 14.00 på torvet i Frederikssund, hvor borgmester John Schmidt Andersen holder 

åbningstalen. Herfra vil alle fremmødte blive guidet rundt på en overraskende oplevelsestur gennem 

Frederikssund By. Sangere, sejlere, skuespillere, gymnaster, et blæseorkester og – ikke mindst – 

skibet Skjelskør - er nogle af ingredienserne i den store festivalsøsætning, som afsluttes med, at 300 

festivalbåde af papir foldes og søsættes i fjorden til tonerne af ’søsætningssangen’, der er specielt 

komponeret til dagen. Arrangementet er for hele familien. 
 

� MÅNEDLANGE FORBEREDELSER ER NU SLUT - BYEN ER FESTIVALKLAR 
Frederikssund er de seneste dage blevet festklædt – bannere og plakater af varierende størrelse 

pryder husmure og luftrum i midten af byen, og lokale skoleelever har under kyndig ledelse af 

firmaet Bureau Detours været med til at skabe byrumsinstallationer, der skal markere festivalen i 

bybilledet og samtidig være med til at lede publikum på vej til teateroplevelserne. Hele ugen 

kommer begge værtskommuner til at syde og boble af teater på skoler, institutioner og i 

forsamlingshuse. I weekenden kulminerer det hele med hundredvis af forestillinger for alle på 11 

udvalgte spillesteder i Frederikssund.  
 

� MERE INFORMATION? 
Savner du flere – eller måske andre – oplysninger? Eller måske direkte kontakt til enten teatre eller 

fagfolk, der kommer for at deltage i festivalen? - så kontakt Teatercentrum. Og besøg festivalens 

hjemmeside på www.aprilfestival.dk hvor det komplette program kan studeres. 
 

Med venlig hilsen  

Søren Kristoffer Kløft - Kommunikation, PR & Marketing – mobil: +45 4075 6902 
 

� Teatercentrum i Danmark | www.teatercentrum.dk | info@teatercentrum.dk 
Tlf: +45 3530 4400 (hoved-nr.)   info@teatercentrum.dk  |  sk@teatercentrum.dk 

Følg os på Facebook på ”Aprilfestival – teater for små & store” og på ”Teatercentrum i Danmark” 
 

Aprilfestival – teater for små & store arrangeres af Teatercentrum (et kompetencecenter under Kulturministeriet for udbredelse og formidling af scenekunst til børn og 

unge) i samarbejde med Frederikssund og Halsnæs kommuner. Festivalens budget er på næsten 4,8 mio. kr., og den finansieres af værtskommunerne og 

Kulturministeriet. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, MCTS (Koreas kulturministerium), KAMS (Korea Arts Management Service) og Center for Kultur 

og Udvikling (CKU) støtter festivalens internationale del. ASSITEJ Danmark bidrager i planlægningen af festivalen. Se Festival-trailer her: http://youtu.be/QXLAEeHvxiY  

 

 

 
    


