
 

 

 

 

Pressemeddelelse  –  onsdag den 10. april 2013 
 

FESTIVAL 2013 – teater for børn & unge: 
FESTIVAL PÅ TRODS – ALT GENNEMFØRES SOM PLANLAGT 
 

Om fire dage åbner teaterfesten i Morsø, Skive og Thisted kommuner. Planen er fra 
arrangørernes side at gennemføre arrangementet fuldstændig som planlagt. Dette sker uanset, 
om det måske kommer til at foregå i den slagskygge, som konflikten på lærerområdet kaster 
hen over hele landet for tiden. Teatercentrum og alle de entusiastiske kræfter på lokalt plan – 
bl.a. over 200 frivillige – er klar til at få arrangementet i mål. 25.000 gratis billetter er blevet 
trykt, og alle teaterinteresserede har siden d. 8. april kunnet bestille dem online via festivalens 
hjemmeside. Forhåndsinteressen er som altid stor, hvilket kun kan bringe smilene frem hos 
arrangørerne, der glæder sig til at åbne festivalen på søndag d. 14. april. 
 

���� ’Vi vil gøre alt for, at festivalen bliver en succes – både for teatre og publikum’  
Sådan siger festivalleder Henrik Køhler, som også kan oplyse, at foreløbig ser det ikke ud til, at 

nogen af festivalens offentlige forestillinger bliver berørt af lockouten. På samme måde forholder 

det sig med de mange forestillinger på skoler og i daginstitutioner. Her oplyser den lokale 

projektleder Niels Otto Degn, at værtskommunerne er indstillet på at gennemføre alle 

forestillinger, da de – som det hele tiden har været planlagt – gennemføres med bistand af ikke-

konfliktberørt personale. Skolerne er åbne, og alle elever opfordres til at møde op til 

forestillingerne – meget gerne sammen med dem, der evt. hjælper til med pasning. 
 

���� Finanskriseteater eller eventyrlige gendigtninger – hvad skal DU se? 

Der er noget for alle – uanset smag og temperament – på festivalen, der er verdens største af sin 

art. Udfordringen er derfor at skulle vælge mellem alle tilbuddene, der vises i teatersale, på 

gaden, i klasseværelser, i gymnastiksale og idrætshaller i alle de tre deltagende kommuner. 
 

I år præsenteres over 170 forskellige forestillinger, og temaerne, der behandles i forestillingerne, 

er meget forskelligartede – f.eks. skilsmisse, alkoholisme, finanskrise, død, araknofobi, 

stofmisbrug samt – ikke at forglemme – de uopslidelige folkeeventyr i nye spændende 

genfortællinger. Forestillingerne har desuden meget forskellige udtryk – nogle præsenteres af en 

enkelt skuespiller med få rekvisitter, andre forestillinger er stort anlagte opsætninger med 

mange skuespillere på scenen, finurlige kulisser og lys-, lyd- og videoeffekter, der – når de 

fungerer bedst – kan tage pusten fra publikum. 
 

Og scenekunst for børn og unge er ikke kun for børn og unge, selvom mange forestillinger 

henvender sig til bestemte aldersgrupper. Således kan også voksne sagtens få en god oplevelse 

ud af en tur i teatermørket i løbet af teaterugen. Tag derfor hele familien med i teatret og få en 

eller flere unikke oplevelser med hjem. Og husk så: Det er oven i købet gratis. 
 

���� Særarrangementer: Billetfest d. 14. april og stort festivalshow d. 18. april 
Festivalens skydes officielt i gang søndag d. 14. april, kl. præcis 14.04, hvor en stor billetfest 

finder sted på Morsø Folkebibliotek. Her uddeles de første forudbestilte billetter, og den 

almindelige billetudlevering starter. Der vil være underholdning til billetfesten. Torsdag aften d. 

18. april kan man desuden opleve et stort festivalshow i Jyske Bank Mors Arena, som helt i tråd 

med festivalens genbrugsånd vil være gallapyntet med genbrugsmaterialer. Denne aften vil man 

kunne se smagsprøver på alverdens børneteater præsenteret af hundredvis af skuespillere og 

performere samt opleve nykomponeret musik. Billetterne til showet er også gratis.  
 

���� Orientér dig på festivalens hjemmeside eller på vores mobil-site 
På festivalens hjemmeside www.aprilfestival.dk kan du finde et komplet program over alle 

festivalens forestillinger med offentlig adgang og en masse andre praktiske informationer. På 

festivalens mobil-site m.aprilfestival.dk er der også adgang til programmet og de vigtigste facts 

om festivalen. Tidligere udsendte pressemeddelelser kan læses på hjemmesiden. 
 

Med venlig hilsen 
 

Søren Kristoffer Kløft, konsulent – KOMMUNIKATION  –  PR & MARKETING 
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Festival 2013 – teater for børn & unge arrangeres af Teatercentrum (et kompetencecenter under Kulturministeriet for udbredelse og formidling af 

scenekunst til børn og unge) og Morsø Kommune i samarbejde med Thisted og Skive kommuner. Festivalens budget er på 4,2 mio. kr., og den 

finansieres af værtskommunerne og Kulturministeriet. Kunstrådets Scenekunstudvalg og Center for Kultur og Udvikling (CKU) støtter festivalens 

internationale del. ASSITEJ Danmark bidrager i planlægningen og med gennemførelsen af festivalen. 

 

  

 

 
 

 
  

 


