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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 Sønderborg Kommune og Sønderborg Teaterforening. Festi
valens budget er på over 4,9 mio. kr., og den finansieres af værtskommunen og Kultur
ministeriet. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtter festivalens 
internationale del. ASSITEJ Danmark bidrager til 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 
i Sønderborg Kommune præsenterer vi 
179 forskellige oplevelser af slagsen. 

Vi lever i en stor og mangfoldig verden. 
Det afspejler sig også i de forestillinger, 
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.

Vi lever også i en verden, hvor menne
sker for tiden flygter fra krig, overgreb 
og ødelæggelser. Dette afspejler sig i 
nogle af de teateroplevelser, som publi
kum kan få på festivalen. Men det stop
per ikke her. For verdens aktuelle mær
kelige uorden betyder, at der kommer 
nye borgere til vores land – også her til 
Sønderborg Kommune. Vi får på denne 
måde nye naboer. Og derfor har vi valgt, 
at temaet for Aprilfestivalen skal være 
naboskabet.

En nabo er en mulig ven, der er lige 
inden for rækkevidde, uanset om nabo
en netop er kommet eller har været der 
altid. I en tid præget af migrationsstrøm
me og politisk uro har vi mere end 
nogensinde brug for både nye og gamle 
venner. Naboer kan vi samles med og 
samles om. Det kan teatret – samle folk, 
samle venner, samle nye og gamle 
naboer om fælles oplevelser og måske 
nye erkendelser.

Du sidder her med 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 meget 
gerne din nabo med...

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

Henrik Køhler
festivalleder
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Mangfold ighedens festival
-  m e n n e s k e r et t i g h e d e r  &  n a b o s k a b  i  f o k u s

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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Zebu • Mørkeræd / foto: rune lund

Kære alle sammen

Nu er det snart så vidt. Lige om lidt begynder “Aprilfestival – teater for 
små og store” her i Sønderborg Kommune.

Vi har glædet os til festivalen i efterhånden mange år. Det er nemlig ver
dens største turnerende festival for professionelt børne og ungdomstea
ter. I dagene 23.30. april kan vi alle sammen her i Sønderborg Kommune, 
små som store, glæde os til over 700 teaterforestillinger fremført af op 
mod 120 teatergrupper. Der er forestillinger på skoler og børnehaver i 
løbet af dagen, om eftermiddagen og den tidlige aften rykker teatret ud i 
blandt andet vores landdistrikter, biblioteker og virksomheder og i week
enden 28.30. april summer Sønderborgs midtby, når børn og voksne skal 
have ikke blot én, men ‘mange’ på opleveren til de 400 forestillinger inden 
for en afstand af tre kilometer. Det bliver en fantastisk festlig uge, ingen 
tvivl om det. Så det er bare med at sikre sig en af de 25.000 gratis billet
ter!

Aprilfestival byder også på en lang række gode og seriøse forestillinger, 
der tager ungdommens udfordringer alvorligt. Det glæder os, for Sønder
borg Kommune er netop kåret til Årets Ungdomskommune 2017 af 
Dansk Ungdoms Fællesråd. Vi bestræber os aktivt på at være en god 
kommune for vores yngre medborgere. Vi modtog prisen for blandt 
andet at inddrage de unge, når der skal træffes beslutninger og 
samtidig arbejde hårdt for hele tiden at sikre spændende tilbud og 
muligheder til unge i hele Sønderborg Kommune.

I Sønderborg Kommune gør vi ligeledes noget ekstra for at fremme 
vores unge talenter inden for både rytmisk og klassisk musik, kunst, tea
ter, dans og performance. Flere af disse talenthold samarbejder på kryds 
og tværs med os og Aprilfestival for at give hele oplevelsen lige en ekstra 
tand. De er med til at sikre, at ugen 23.30. april ikke går ubemærket hen.

Sidst, men ikke mindst, kan vi også glæde os til de mange gæster og 
opkøbere fra ind og udland, der vil besøge Sønderborg som del af festi
valen. De vil ligesom alle teaterfolkene være med til at gøre Sønderborg til 
et internationalt teatermekka i en uge.

velKoMMen til aPRilfestival 
2017 i sØndeRBoRg

Rigtig god fornøjelse!

Erik Lauritzen 
borgmester

3



søndag 23. april 2017 · kl. 13-17 
på Biblioteket Sønderborg, Kongevej 19
For børn, voksne  
& andre barnlige sjæle
Program
Kl. 13 Borgmester Erik Lauritzen og formand for  

udvalget for kulturel og regional udvikling  
Stephan  Kleinschmidt åbner festivalen og 
SEbAStiAn KLEin & CHAppEr opfører  
DEt SygELigt SEjE CirKuSSHOw  
(hent billet på biblioteket.sonderborg.dk)

Kl. 1417 Aprilfestivalens billetkontor har åbent og uddeler 
billetter til alle festivalens forestillinger.  
Billetbooking på festivalens hjemmeside  
(se bagsiden). 

Kl. 1416 Sminkeværksted: Susanne fra 
Sønderborghus er klar til at 
 sminke dig

Kl. 14 & 15.30 Musik og fis ved musikperformer 
Marianne Müller nielsen og 
special guest børne bibliotekar 
Karla Dons jensen på  
Festivalscenen i børnebiblioteket

kl. 14.30 Sønderborg har talent: Hiphop og dans ved  
Als performance Academy på Festivalscenen  
i børnebiblioteket

Kl. 15 Sønderborg har talent: Sangtalenter  
fra Als Performance Academy optræder på  
Festivalscenen i børnebiblioteket

Skærtoft Mølle har bagt 300 boller, som deles ud fra kl. 14.
 
   Vi ses på biblioteket!

Åbningsfest

4



foto: søren k. kløft

Publikum vil blive præsenteret for musik 
og dans, sang og eventyrlige optrin i en 
skøn forening med dramatiske og 
spændende historier. 

Oplev også små smagsprøver på teater
forestillinger der i mange år har været 
et flot kendetegn for dansk  børneteater, 
både her og i udlandet.

Showet er produceret for Aprilfestivalen af Teatret Møllen 
i et tæt samarbejde med lokale dansere & musikere.

iscenesættelse & instruktion: Ole Sørensen 
musik: Pete Livingstone 
produktion: Lars Rødbroe
varighed: 75 min.

- eT sTORT & mangfOLdigT UdTRyk fOR dansk bøRneTeaTeR Lige nU

Koncertsalen 
i alsion  
(ALSION 2, SøNDERBORg)

torsdag d. 27. 
april, Kl. 19
DøRENE ÅBNES KL. 18.30

besTiL gRaTis
biLLeTTeR TiL 

shOweT via 
fesTivaLens 
hjemmeside

aLdeR/age:
6+
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Denne forestilling giver sig begejstret i kast med 
fiaskoen. Fiaskoen som en universel oplevelse og 
en uventet begyndelse for en ny måde at leve på. 
Fiaskoen kan f.eks. være starten på et nyt eventyr, 
man er spændt og usikker på – spring ud i det!

Bevægelserne er febrilske og usikre, og især den 
ubestemmelige kube på scenes midte forstyrrer 
kropsbevidstheden. Intet går, som vi forventer. 
Men vi er nødt til at gøre forsøget – alene eller 
med andre. Man må skubbe, råbe, klatre, lege, 
danse, viske eller synge. Hele tiden må vi prøve 
os frem, og hele tiden må vi bevæge os fremad.

varighed:  60 min.
sprog:  Uden ord
spilletid: Tirsdag d. 25/4, kl. 17 & onsdag d. 26/4, kl. 10
spillested: Sønderborg Teater, teatersalen (Strandvej 1)
aldersgrp.: 7+
se mere på www.compagniearcosm.fr

FRANKRIG: CIe. ARCOSM

Bounce! / Spring!

Cie. Arcosm • Bounce / foto: gaelic.fr

Der er for tiden meget fokus 
på dansk scenekunst for 
børn og unge i Kina, og sam
tidig er antallet af kinesiske 
delegerede på Aprilfestivalen 
vokset støt. Derfor er det 
også en naturlig ting for 
festivalen at præsentere 

kinesisk scenekunst for 
vores danske publikum. 
China National Theatre for 
Children præsenterer et 
klassisk kinesisk eventyr i en 
flot iscenesættelse. Omdrej
ningspunktet for forestillin
gen er et gammelt kinesisk 

ordsprog, som i sin grund
form lyder således: En munk 
henter to spande vand, to 
munke henter én spand 
vand, tre munke har intet 
vand!
Historien kort fortalt: For 
lang tid siden i et tempel på 
toppen af et bjerg boede der 
engang en gammel, agtvær
dig munk. En dag kom en lil
le tarvelig munk forbi. Den 
gamle munk tog ham som 
sin discipel, og den lille munk 
lærte at leve et simpelt liv, 
hvilket indebar at hente vand. 
En dag, da den lille munk var 
på vej ud efter vand, mødte 

han en tyk munk. Den lille 
munk tog den tykke munk 
med hjem til templet, og 
mesteren tog nu også den 
ham som sin discipel. Deref
ter hentede de to munke 
vand, men da en tredje munk 
kommer forbi, går det galt. 
Mon mesteren kan redde 
dem?
varighed: 75 min.
sprog: Uden ord
spilletid: Torsdag d. 27/4, kl. 11 & 16
spillested Sønderborg Teater,  

teatersalen (Strandvej 1)
aldersgrp.:  4+

kina: China national theatre for Children

the three MonKs / De tre munke

dette gæstespil er støttet af 
det internationale kulturpanel

China National Theatre for Children • The Three Monks

se meRe På
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’Ressacs’ er en poetisk gennemgang af den 
krise, som tabet af hus, ejendele og identitet 
kan være. Vi møder et fortabt par, der er ale
ne på havet, og de kastes rundt i fortvivlelse. 
Forestillingen er en humoristisk fremstilling 
af vores hang til at leve det ‘rigtige’ liv.

BeLGIeN: CIe. GARe CeNTRALe

ressacs / Brænding

Cie. Gare Centrale •  Ressacs

Cie. Arcosm • Bounce / foto: gaelic.fr

varighed: 70 min.
sprog: Spilles på engelsk
spilletid: Onsdag d. 26/4, kl. 19 & torsdag d. 27/4, kl. 10
spillested: Aktivitetshuset Alléen, salen (Kirke Allé 9, Sønderborg)
aldersgrp.: 14+
se mere på www.garecentrale.be
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Hørtoft

Hønsnap

Markbæk
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Fynshav
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Hundslev

Dyrehave
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Lambjerg

NORDBORG

Holmskov

Hokkerup

Sandager

Tandslet

Sønderby

Stovgård

Naldtang

Rendeløb

HØRUPHAV

Møllehøj

Klinting

Lysabild

Lundtoft

RINKENÆS

Vesterby

Skovhuse

Styrt-om

Blegebæk
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Brunsnæs

Skodsbøl
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Pæleværk
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Dalsgård

Ballebro
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Grøngrøft

Rønshoved

Pinnesholm

Hesselholt
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Kobbertoft

Søndermark

Arnkilsmaj

Strandgade
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Sønderlund

Karlsminde

Klingbjerg

Egen Mølle

Asserballe

Stenkobbel
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SØNDERBORG

Stevningnor

Skovbyballe
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Elstrupskov
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Kirke Hørup

Lebøl Løkke
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Over Blåkrog

Kelstrupskov

Ladegårdskov

Ertebjerghav

Pommersgårde

Kær Hestehave

Askelandstoft

Øster Snogbæk

Sjellerupskov

Vester Snogbæk

Gammel Skovbøl

Snogbæk Nederby

Lavensby Strand

Nybøl Vandmølle

Kollund Østerskov

GRÅSTEN

Broballe

Vester Sottrup

Nordborg
Slot

for e sti lli ng e r i  hve r dag e n e s pi lle ste d e r i  hve r dag e n e
TiD/Time TeATeR/TheATRe FOReSTilling/peRFORmAnce AlDeR/Age min. SpilleSTeD/VenUe  

 17:00 Teater Bloom ▲ Satellitter på himlen 8+ 50 nørreskov-Skolen, Skolegade 21, 6430 nordborg, hallen
  hvid støj sceneproduktion ● Senses Of cities 3-7 55 Broager Sparekasse Skansen, Aabenraavej 25, 6400 Sønderborg, plænen
  Teater nordkraft ● Ordet på bordet 4-8 35 gråsten Skole, Degnevænget 2, 6300 gråsten, multisal
  Teatergrad ♥ Verdens historier 2½-5 35 Biblioteket nordborg, løjtertoft 7, 6430 nordborg, børnebiblioteket
  ishøj Teater ▲ Kan du høre mig? 6-12 45 e’Svenstruplaug, nordborgvej 50, 6430 nordborg, Svenstrup forsamlingshus
  meridiano Teatret ● Vild 4-10 45 Oksbøl Sognefor., Spangsmosevej 45, 6430 nordborg, Oksbøl Friskole, multirum
 19:00 Teatret neo ◆ et stenkast herfra 12-18 50 hørup centralskole, Vestervej 42, 6470 Sydals, gymnastiksalen
  Teater V & Teater nordkraft ◆ intet 14+ 75 Foreningen Siloerne, Skovby, Kegnæsvej 38, 6470 Sydals, Siloerne
 16:30 André Andersen SOlO ◆ heksejagt 13+ 55 graasten Slot 1A, 6300 gråsten, slotskirken
  Teater Baglandet ● Juhu det er regnvejr 3-7 30 Danfoss Drives, Ulsnaes 1, 6300 gråsten, Dg 710
 17:00 cie. Arcosm (france) ▲ Bounce 7+ 60 Sønderborg Teater, Strandvej 1, 6400 Sønderborg, teatersalen
  passepartout Theatre production ▲ To Be 6+ 35 Biblioteket gråsten, Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 gråsten, cafeteriet
  nørregaards Teater ● 7 med et slag 4-9 40 menighedshuset, Østergade 1, 6400 Sønderborg, kirkesalen
  Uppercut Danseteater ● Body parts 4-8 35 efterskolen epOS, Færgevej 5, Fynshav, 6440 Augustenborg, teatersalen
  Teater hund & co. ● hvem bestemmer? 3-8 45 nørreskov-Skolen, Skolegade 21, 6430 nordborg, gymnastiksal
  Teatergruppen Batida ◆ manden de kaldte Rolex 12+ 70 Foreningen Siloerne, Skovby, Kegnæsvej 38, 6470 Sydals, Siloerne
  Barkentins Teater ♥ indeni 1½-4 30 Biblioteket Vester Sottrup, Skolevej 8, 6400 Sønderborg, børnebiblioteket
 18:00 Teater Baglandet ● Juhu det er regnvejr 3-7 30 Danfoss Drives, Ulsnaes 1, 6300 gråsten, Dg 710
 19:00 paolo nani Teater ◆ Jekyll on ice 10+ 60 holm Sogneforening, møllegade 60, 6430 nordborg, holm Sognegård, salen
  Teater Somom ◆ enten/eller 13+ 45 Biblioteket Sønderborg, Kongevej 19, 6400 Sønderborg, salen
  Teatret st. tv ◆ Forældremødet 14+ 75 gråsten Skole, Degnevænget 2, 6300 gråsten, multisal
  Teatret gruppe 38 ▲ en lille sonate 6+ 40 hørup centralskole, Vestervej 42, 6470 Sydals, gymnastiksalen
 10:00 cie. Arcosm (france) ▲ Bounce 7+ 60 Sønderborg Teater, Strandvej 1, 6400 Sønderborg, teatersalen
 17:00 Det lille Verdens Teater ▲ Som søstre vi dele... 5-10 45 Stevning Kulturhus, Skolevænget 14, Stevning, 6430 nordborg, multisalen
  Odsherred Teater ▲ Kom igen, kylling 7-10 45 multihuset Ulkebøl, Torvet 15, 6400 Sønderborg, sal 1
  Team Teatret ▲ Astronauten 6-10 45 Frelsens hær, Sundmarksvej 18, 6400 Sønderborg
  Teater pandora ▲ Sa Tu Sai 5-12 40 lær Dansk Sønderborg, Augustenborg landevej 7, 6400 Sønderborg, mødelokalet
  Teatret Fair play ● Små døde dyr 4-8 35 SAABU Søndervang, Stenager 9, Ulkebøl, 6400 Sønderborg, kantinen
  Fortællekunsten ◆ Bedre helt næste gang 9-12 50 lagunen, Ringbakken 6, 6400 Sønderborg, store mødelokale
  Randers egnsteater ♥ Væk 1½-3 35 Biblioteket Dybbøl, gl. Aabenraavej 20 A, 6400 Sønderborg, børnebiblioteket
  Syddjurs egnsteater ● Kæmpen som ikke... 4+ 45 Foreningen Siloerne, Skovby, Kegnæsvej 38, 6470 Sydals, Siloerne
  Teater patrasket ▲ Flyv 5-11 50 hørup centralskole, Vestervej 42, 6470 Sydals, gymnastiksalen
  Teater Thespis ◆ Floden 13+ 50 efterskolen epOS, Færgevej 5, Fynshav, 6440 Augustenborg, teatersalen
  Andersens Kuffert Teater ● nattergalen 3-9 45 Biblioteket Ulkebøl, Torvet 1, 6400 Sønderborg, aktivitetsrum
 17:30 Teater Arrièregarden ▲ el concierto 8+ 30 nordborghus, Søvænget 7, 6430 nordborg, udeareal, græsplæne
 19:00 Teater Baglandet ◆ Vækst 13+ 60 Biblioteket Sønderborg, Kongevej 19, 6400 Sønderborg, salen
  cie. gare centrale (belgium) ◆ Ressacs 14+ 70 Aktivitetshuset, Alléen, Kirke Alle 9, 6400 Sønderborg, salen
  André Andersen SOlO ◆ heksejagt 13+ 55 Det lille Teater, ladegaardskov 14, 6300 gråsten, salen
 10:00 cie. gare centrale (belgium) ◆ Ressacs 14+ 70 Aktivitetshuset, Alléen, Kirke Alle 9, 6400 Sønderborg, salen
 11:00 china nat. Theatre for children (china) ▲ Three monks 4+ 80 Sønderborg Teater, Strandvej 1, 6400 Sønderborg, teatersalen
 16:00 china nat. Theatre for children (china) ▲ Three monks 4+ 80 Sønderborg Teater, Strandvej 1, 6400 Sønderborg, teatersalen
 16:30 Riddersalen ♥ Barnevognen 1½-4 40 Det lille Teater, ladegaardskov 14, 6300 gråsten, salen
 17:00 Asguer Zap & mimeteatret ▲ mito & Dito 4+ 45 Biblioteket hørup, Knøs’ gård, 6470 Sydals
  Freestyle phanatix ▲ R 6+ 40 Kløverskolen, Kløvermarken 1, 6400 Sønderborg, auditorie
  Frøken Fracasos Kompagni ▲ Tamme tigre findes ikke 7-11 55 Aksen, hvedemarken 1, 6400 Sønderborg
  Flyvende prinsesse ● græshoppeSalsa 3-9 35 Biblioteket Broager, Storegade 6A, 6310 Broager, børnebiblioteket
  Teaterhuset Filuren ● Verden – og så mig 4+ 45 Foreningen Siloerne, Skovby, Kegnæsvej 38, 6470 Sydals, Siloerne
 19:00 ZeBU ◆ Zilan B. min historie 12+ 60 hørup centralskole, Vestervej 42, 6470 Sydals, gymnastiksalen
  Sporenstregs ◆ Stakkels teenager 12+ 50 Alssund B&U center, Borgmester Andersensvej 26, 6400 Sønderborg, gym.sal.

M
andag 24/4

tiRsdag 25/4
onsdag 26/4

toRsdag 27/4
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Pøl

Vig

Kær

Dal

Holm

Dynt

Steg

Baså

Smøl

NYBØL

Lebøl

Mjels

Nyled

Katry

Sarup

Osbæk

Spang

Neder
Lusig

Iller

Mjang

Blans

Kværs

Fjelby

Blåhøj

Holbøl

Huholt

Skelde

Avnbøl

Ny Pøl

Varnæs

Skovby

Vibøge

Kobbel

Arnkil

Majled

Pomose

Bovrup

Strand

Oksbøl

Adsbøl

Majbøl

Tumbøl

Helved

Kalkær

Søgård

Anholt

DYBBØL

Trænge

Fisknæs

Snur-om

FELSTED

Vibekær

Trunbro

GUDERUP

Tråsbøl

Padholm

Rævehøj

Elsmark

Ravnhøj

Spar-Es

Tørsbøl

Tornhøj

Undelev

Gildbro

Mommark

Fiskbæk

Snedled

Almsted

Ragebøl

BROAGER

Bøgholm Svejrup

Ulbjerg

Ketting

Østerby

Stolbro

Jestrup

Elstrup

Engskov

Snur-om

Hørtoft

Hønsnap

Markbæk

Smølled

Fynshav

Ullerup

Hundslev

Dyrehave

Midtskov
Lambjerg

NORDBORG

Holmskov

Hokkerup

Sandager

Tandslet

Sønderby

Stovgård

Naldtang

Rendeløb

HØRUPHAV

Møllehøj

Klinting

Lysabild

Lundtoft

RINKENÆS

Vesterby

Skovhuse

Styrt-om

Blegebæk

Hønsehøj

Brunsnæs

Skodsbøl

Sadbjerg

Stevning

Pæleværk

Højbjerg

Ensomhed

Dalsgård

Ballebro

Sebbelev

Keldbjerg

Svenstrup

Gammelgab

Tandsryde

Kragemade

Kegnæshøj
Sønderhav Kejserdom

Sandbjerg

Østerholm

Kragesand

Brandsbøl

Stenderup

Hardeshøj

Knudsmade

Grøngrøft

Rønshoved

Pinnesholm

Hesselholt

Gammel Pøl

Kobbertoft

Søndermark

Arnkilsmaj

Strandgade

Mintebjerg

Sønderlund

Karlsminde

Klingbjerg

Egen Mølle

Asserballe

Stenkobbel

Ny Skovbøl

Torsthoved

Kidinglund

SØNDERBORG

Stevningnor

Skovbyballe

Sottrupskov

Gammelgårde

Elstrupskov

Vemmingbund

Kirke Hørup

Lebøl Løkke

Lillekobbel

Dybbøløsten

AUGUSTENBORG

Over Blåkrog

Kelstrupskov

Ladegårdskov

Ertebjerghav

Pommersgårde

Kær Hestehave

Askelandstoft

Øster Snogbæk

Sjellerupskov

Vester Snogbæk

Gammel Skovbøl

Snogbæk Nederby

Lavensby Strand

Nybøl Vandmølle

Kollund Østerskov

GRÅSTEN

Broballe

Vester Sottrup

Nordborg
Slot

s pi lle ste d e r i  hve r dag e n e
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f o r e s t i l l i n g e r  i n d d e l t   e f t e r  a l d e r s g r u p p e r

♥ fOR de aLLeRmindsTe... ½+ The Toddlers
TeATeR / TheATRe FOReSTilling / peRFORmAnce AlDeR/Age
Arthotel 1-2-3-nU 0-3
Barkentins Teater indeni 1½-4
Det lille Verdens Teater Spor 2-5
Faster cool & Dansk Rakkerpak Regnbuebillen 2-6
gazart Små og store hemmeligheder 1-5
Olsens Teater Trip trap træsko 1½-4
Olsens Teater & Staffan Björklunds Teater hane får føl 2-5
Randers egnsteater en lille ny 1½-4
Randers egnsteater Væk 1½-3
Riddersalen Barnevognen 1½-4
Teater lille hest månen over baobabtræet 2-6
Teater minsk himmel 1½-5
Teater Spektaklo Se lige her 2-6
Teatergrad Verdens historier 2½-5
Teatergruppen Batida To i et hus – og en mus 2-6
Teaterværkstedet madam Bach hjem 1-6
Teatret Aspendos nattergalen – skal findes 2-6
Teatret Fyren og Flammen Fusskopf 2-5
Teatret KrisKat DADA 1½-4
Teatret KrisKat pelzz ½-3
Aaben Dans Tre ben 1½-5

● fOR de små... 4+ The Tumblers
TeATeR / TheATRe FOReSTilling / peRFORmAnce AlDeR/Age
Andersens Kuffert Teater Den standhaftige tinsoldat 3-9
Andersens Kuffert Teater nattergalen 3-9
Asguer Zapshowteater Aben Osvald og Jakelmesteren 2-9
De Røde heste & Teater Refleksion Ja ja nemlig 4-8
Det lille Turnéteater ...om ikke at blive ædt 5+
Det lille Verdens Teater Drengen og træet 3-6
Flyvende prinsesse græshoppeSalsa 3-9
Flyvende prinsesse metamorfose 4-8
hvid støj sceneproduktion Senses of cities 3-7
ishøj Teater livs forunderlige verden 3-9
ishøj Teater Tommelise 3-9
meridiano Teatret papirmåne 3-7
meridiano Teatret Vild 3-10
nørregaards Teater 7 med et slag 4-9
nørregaards Teater historiehuset 4+
nørregaards Teater Kamelen kom til sidst 3-8
Svanen – Dansk-Tjekkisk Dukketeater David og goliath 5+
Syddjurs egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4+
Teater Baglandet Juhu det er regnvejr 3-7
Teater hund & co. hvem bestemmer? 3-8
Teater lille hest Af ler er vi kommet 3-7
Teater nordkraft Ordet på bordet 4-8

Teater Refleksion & Andy manley / i nattens lys 3-6 
Red Bridge Arts, imaginate &  
edinburgh Festivals expo Fond
Teater TT Skyggen 4-10
Teater V Karius og Baktus 4+
Teater Vestvolden chappers rumrejse 5-9
Teatergruppen Batida en solskinsdag i paradis 5-11
Teatergruppen Batida lille T og de forbudte bamser 4-9
Teatergruppen Batida Solo for to 5+
Teaterhuset Filuren Verden – og så mig 4+
Teatret Fair play et ord er et ord 4-8
Teatret Fair play Små døde dyr 4-8
Teatret Fyren og Flammen Tommelise 3+
Teatret st. tv & Zangenbergs Teater Ørerne i maskinen 4-9
Uppercut Danseteater Body parts 4-8
Uppercut Danseteater The nisse Twins 2-6

▲ fOR de LidT sTøRRe... 6+ The Wonderers
TeATeR / TheATRe FOReSTilling / peRFORmAnce AlDeR/Age
AbstraXteater pelle erobreren 9-13
Apollo Teater Sådan cirka 7+
Asguer Zapshowteater & mimeteatret mito & Dito 4+
BaggårdTeatret cRASh! 6-16
BaggårdTeatret h.c. Andersen lever! 5+
cantabile 2 Spor af dyr 6-11
center for live Art 50 farlige ting 4-11
circus By me Djeliya 5-10
Dansk Rakkerpak psycho-Street cut 6+
Dansk Rakkerpak Rickshaw 6+
De Røde heste Den sandfærdige beretning om de 3 små... 5+
De Røde heste & Teater Refleksion paradis 8+
Det Fortællende Teater Bjowulf 8+
Det lille Turnéteater ingen verdens ting 5-10
Det lille Turnéteater Juleevangeliet 5+
Det lille Verdens Teater Som søstre vi dele... 5-10
Det Ripensiske Teaterselskab To med det hele 6-12
Dunkelblå musikanterne 6+
Fortællekunsten guavajagten 5-11
Fortællekunsten nu-kan-alting-ske 8-11
Freestyle phanatix R 6+
Frøken Fracasos Kompagni Tamme tigre findes ikke 7-11
himmerlands Teater Sigurt Skallesmækker 8-14
hvid støj sceneproduktion ORd 6-10
ishøj Teater Kan du høre mig? 6-12
Kompagni Kalas norden rundt 7-13
levende Fortællinger Bjørnekongen 8+
limfjordsteatret morfarmORFARmorfar 8-12
liminalDK marsmand 5-10

TeATeR / TheATRe FOReSTilling / peRFORmAnce AlDeR/Age
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f o r e s t i l l i n g e r  i n d d e l t   e f t e r  a l d e r s g r u p p e r

◆ fOR de sTøRsTe... 10+ The Tweens & Teens
TeATeR / TheATRe FOReSTilling / peRFORmAnce AlDeR/Age
Altamira Studio Teater &  Boudu tager til Danmark 12+ 
nordisk Teaterlaboratorium
André Andersen SOlO Den halve papdreng 9+
André Andersen SOlO heksejagt 13+
Asterions hus min odyssé 12+
Black Box Theatre & Dance company Fear 12+
Boing production & media ApS AlgoRitmo 8-18
Det Kommende Teater helt udenfor 10+
Det Olske Orkester Dengang vi blev væk 9-18
Fabulas plattenslager 13+
Fortællekunsten Bedre helt næste gang 9-12
Forumteatret prisme Demos & Kratia 14+
giraff graff ex(s) 14+

giraff graff min mor er en ulv, min far… 14+
hils Din mor hate crime 12+
hils Din mor & Teater Vestvolden Fucking Åmål 11+
Kholghi production Kan du sige rødgrød med fløde? 12+
levende Fortællinger ellen – velkommen til helvede 13+
liminalDK Vi taler ikke om penge 13+
mimeteatret Som man ser det 10+
mishmash Romeo & Juliet 11+
mærkværk +1 13+
Opgang2 Turnéteater 4 eVeR 14+
Opgang2 Turnéteater habibi 14+
paolo nani Teater Jekyll on ice 10+
Randers egnsteater Drømmen om Amerika 9-18
Sofie Krog Teater circus Funestus 10+
Sporenstregs Stakkels teenager 12+
Teater Baglandet Vækst 13+
Teater Borderline hvis jeg havde vidst! 13-15
Teater O halbal! 13+
Teater O Kammerater 12+
Teater patrasket Smash 10+
Teater play Alle de gode ting 15+
Teater portamento Skyggen 10-18
Teater Somom enten/eller 13+
Teater Thespis Floden 13+
Teater Uden Vægge Fra Big Bang til Facebook 12+
Teater Uden Vægge helbredelsen 11+
Teater V & Teater nordkraft intet 14+
Teater Vestvolden Taxafortællinger 15+
Teater Wunderbar hva’ tror du selv? 12+
Teatergrad Krig – i børnehøjde 10-14
Teatergruppen Batida manden de kaldte Rolex 12+
Teateriet Apropos & Teaterhuset Filuren ildsjæl 14+
Teateriet Apropos & Teaterhuset Filuren Welcome to the internet 13+
Teatret Fair play Soldaten 14+
Teatret KrisKat memories 11+
Teatret møllen malala 12+
Teatret neo et stenkast herfra 12-18
Teatret st. tv 6, p lR K? 13+
Teatret st. tv Forældremødet 14+
The peoples entertainment group The Other Body 14+
Uppercut Danseteater Ugly Douglas 9+
Vild kammerat ingen kære mor 10-18
ZeBU mørkeræd 10-18
ZeBU Zilan B. min historie 12+

luna park Scenekunst hukommelsespaladset 6-10
nørregaards Teater & AbstraXteater Kongen og vandkanden 5-9
Odsherred Teater Kom igen, kylling 7-10
passepartout Theatre production To Be 6+
passepartout Theatre production men de begyndte! 5+ 
& Khayal Theatre
Randers egnsteater palle alene i verden 6-10
Rapid eye Domino effekten 6-10
Seimi nørregaard Æblestjerne 6-10
Team Teatret Astronauten 6-10
Teater Arrièregarden el concierto 8+
Teater Blik Sommervækster 6-10
Teater Bloom Satellitter på himlen 8+
Teater Borderline Kys det nu, det satans liv! 9+
Teater nordkraft & Teater morgana Otto 7-11
Teater pandora Sa Tu Sai 5-12
Teater patrasket Flyv 5-11
Teater patrasket For en sikkerheds skyld 7-10
Teater Spektaklo merlin 8+
Teater TT Woopsy 6-10
Teatergruppen Batida pigespejdernes dramapatrulje opfører... 8-12
TeaterTasken Dannerbarn 8+
Teatret Aspendos emil og træmand nr. 100 4+
Teatret gruppe 38 en lille Sonate 6+
Teatret gruppe 38 & Teater2tusind mørket ligger under sengen 5+
Teatret Kimbri pænt goddag 6-11
Teatret møllen Aldriglandet 8+
Teatret Om hvalens sang 6-9
Teatret Thalias Tjenere Den store Bastian 5+
Teatret Thalias Tjenere Store illusioner 5+
ZeBU Det’ klasse 7+

TeATeR / TheATRe FOReSTilling / peRFORmAnce AlDeR/Age TeATeR / TheATRe FOReSTilling / peRFORmAnce AlDeR/Age
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ExpEriEncE confErEncE at the AprilfEstivAl
- an experience conference is a conference with aesthetic devices, 
where knowledge is shared and communicated through different 
 approaches inspired by the working methods of the theatre.
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For more information and to sign up:  
www.aprilfestival.dk

meet your digital 
neighbour
how does the digital and the  
body interact and where is the  
next generation heading? 
A conversation between professor Kirsten Drotner, 
who specialises in digital education and youth 
culture and professor Matthew reason who works 
with the theatre experiences and skills of young 
audiences. Actor and facilitator Jeppe Lajer  
will guide us through the day, where we will 
experiment with different settings, and 
where we might grow a bit wiser...

thursday
27|04|2017

9am-5pm
place:
ALsion

foto: sissel rom
m

e christensen



senses of cities

Kunstneren bag festivalplakaten
Det er stine Westergaard  
(f. 1985), der har skabt festivalens 
ikoniske plakat. Hun stammer oprin-
delig fra Sønderborg.
Hun flyttede i 2011 fra byen, og via 
design- og arkitektstudier i Køben-
havn er hun nu foreløbig endt med 
et fast job på Manhattan i New York 
Her arbejder hun som grafisk desig-
ner. 
www.s-westergaard.com

besøg HiStOriEHuSEt
På festivalen spiller nørregaards teater en forestilling i et stort træhus 
på Biblioteket Sønderborg (Drivhuset). Se spillesteder i forestillingsoversig-
ten her i programmet. Men HISTORIeHUSeT modtager også gerne besøg, 
når det ikke fortæller historier. 

du kan komme forbi på følgende dage: 
TIRSDAG D. 25. APRIL, KL. 14-17 / ONSDAG D. 26. APRIL, KL. 12-14 /  
TORSDAG D. 27. APRIL, KL. 10-13

Historieføreren hans nørregaard vil være til stede i disse tidsrum.
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Dette er en sanseoplevelse for børn 
og voksne. en opdagelsesrejse ind i 
vores sanser. De besøgende kan 
bl.a. opleve en indbygget interaktiv 
udstilling, hvor store som små får 
mulighed for at udfordre og afprøve 

sanserne ved at smage, lugte, føle, 
se og høre.
aldersgruppe: 3+
sted: broager sparekasse skansen,  

plænen (aabenraavej 25)
Produktion: hvid støj sceneproduktion

o p l e v e ls e s s k u l p t u r

– haR du MæRKet dine sanseR i dag?
Festivalens tema er ‘naboskab’. Vi har naboer 
overalt. Nogle bor i huset ved siden af dig. 
Andre bor syd for grænsen. 
Og i denne tid får vi også mange nye naboer 
fra andre lande. Derfor er det tid til at dyr-
ke og pleje naboskabet. 
Ved hvert spillested kan du finde et flot 
(nabo-)skab, malet og dekoreret med 
udgangspunkt i festivalens plakat. 
Hvert skab er både vejviser og informati-
onsstation, hvor publikum kan finde bl.a. 
festivalprogrammer, kort over spille steder 
og merchandise. 
Sønderborg  Produktionshøjskole (SPH) har 
stået for at indsamle og dekorere skabene.

Dyrk naboskabet 
- og find også naboskabe i byen!

BesØgstideR
ons-tors . . . . 15-17
fre . . . . . . 11-17.30
lør . . . 13.30-16.15
søn . . . . . . . 11-13
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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.
Skyer der svæver over byer. Et æble 
man skal hoppe højt for at nå. Det er 
noget af det, vi oplever, når vi åbner den 
store popopbog, der med levende bille
der og overraskelser tager os med ud i 
verden.

barnevognen / The Pram
riddersalen
♥ ALDeR/AGe 1½-4  40 MIN.
Vognen er stor og rød og blank. Musik
ken tryller billeder frem, og damen har 
tid til både historier og vedligehold med 
pudseklud og pumpe, før sovekaninen 
får hoppet liv i dynerne.

DADA
teatret kriskat
♥ ALDeR/AGe 1½-4  35 MIN.
DADA!! Drrrrrr Hvad er DADA? Hvor er 
DADA? DADA er alt og ingenting. En 
perle der driller, danseben, et vandet 

væsen. Et fantasitæppe fuld af overra
skelser danner rammen om en opda
gelsesrejse.

En lille ny / A Little New One
randers egnsteater
♥ ALDeR/AGe 1½-4  35 MIN.
En humoristisk, poetisk fortælling om 
den store gave, når ens verdensbillede 
forandrer sig. Fordi der pludselig er en 
lille ny, som har sin egen farve, sin egen 
lyd og som vil have sin helt egen plads.

Fusskopf
TeATReT FYReN OG FLAMMeN
♥ ALDeR/AGe 2-5  30 MIN.
En mand med fem fødder der elsker at 
danse, hoppe, løbe og gå. Ja, han 
elsker alt det man kan gøre på sine 
fødder.

Hane får føl / Rooster Fish Penguin
olsens teater &  
staffan björklunds teater
♥ ALDeR/AGe 2-5  30 MIN.
En 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.

Himmel / Sky
teater minsk
♥ ALDeR/AGe 1½-5  35 MIN.
Se op på himlen gennem mine tæer! 
Kan du få skyerne til at vende på hove
det? Kan du høre stjernerne? Hop op 
på en blød sky og mærk vinden, når to 
dansere får rummet til at blafre, hvirvle 
og hviske.

Arthotel • 1-2-3-nu / foto: søren dø

Teatret Kriskat • dada / foto: katharina kamber

Teater Minsk • Himmel / foto: søren meisner

Randers egnsteater • en lille ny
foto: søren pagter

vidste du at…
Du kan bestille og printe billetter online til 
festivalens mange forskellige forestillinger på:  
www.aprilfestival.dk  
– klik ind på ‘program’ og bestil.
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Gazart • Små og store hemmeligheder
foto: per morten abrahamsen

Hjem / Home
TeATeRVæRKSTeDeT MADAM BACH
♥ ALDeR/AGe 1-6  30 MIN.
En forestilling om at høre hjemme  i 
verden og i sig selv. En visuel og sanse
lig rundrejse i betydningen af ’hjem’ 
som andet og mere end et tag over 
hovedet.

indeni / Inside
barkentins teater
♥ ALDeR/AGe 1½-4  30 MIN.
En forestilling om at være ens og 
meget forskellig.

Månen over baobabtræet
The Moon Over The Baobab Tree
teater lille hest
♥ ALDeR/AGe 2-6  40 MIN.
En afrikanskinspireret forestilling om, 
hvordan en lille hjælp kan gøre en stor 
forskel. 

nattergalen - skal findes
The Nightingale Must Be Found
teatret aspendos
♥ ALDeR/AGe 2-6  30 MIN.
Nogen gange er det bedste i verden 
lige uden for din egen dør. Sådan var 
det også dengang, Kejseren mødte 
Nattergalen med den skønne sang. 
Dengang blev Kejseren så glad, at han 
fik tårer i øjnene.

pelzz / Fur
teatret kriskat
♥ ALDeR/AGe ½-3  40 MIN.
Der står en pelsklump på gulvet. Blød! 
Den vil man gerne ae. Hvad er det? En 
dame går tur med en pelspølse, nu er 
den væk, vi leder efter den. Pelsverde
nen vågner, og solen står op.

regnbuebillen
The Rainbow Beetle
faster Cool & dansk rakkerpak
♥ ALDeR/AGe 2-6  35 MIN.
Billy er ikke som de andre biller. Han 
holder ikke sin plads i rækken og glem
mer at svare, når der er navneopråb. For 
verden er så forunderlig og spændende. 
En sanselig rejse med farverne som 
kompas!

Se lige her / Look At This
teater spektaklo
♥ ALDeR/AGe 2-6  35 MIN.
I en lille grøn skurvogn bor pigen med 
den blå kjole. Hun tager os nænsomt 
med ind i sin forunderlige, lille verden 
og viser os billeder og hændelser i kon
stant forvandling.

Små & store hemmeligheder
Major And Minor Secrets
gazart
● ALDeR/AGe 1-5  25 MIN.
To dansere tager dig med ind i en finur
lig verden af små og store hemmelighe
der. 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 2-5  40 MIN.
En sanselig forestilling for de allermind
ste. Jeg har taget en historie om spor 
med til jer, om et par kæmpe gummi
støvler og om min bedstefar, der drog 
ud i verden for at lave huller i månen.

to i et hus - og en mus
Two In A House - And A Mouse
teatergruppen batida
♥ ALDeR/AGe 2-6  40 MIN.
Mabel og Betty er de allerbedste ven
ner. Lige indtil de bliver uvenner. Musen 
er heldigvis hævet over det hele og fin

Batida • To i et hus - og en mus / foto: ditte valente

Aaben dans • Tre ben / foto: ditte valente

Teater lIlle hest • Månen over baobabtræe
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der en løsning på balladen. En duet for 
trompet og harmonika – blandt andet...

tre ben / Three Legs
aaben dans
♥ ALDeR/AGe 1½-5  45 MIN.
Når vi træder ind i livet, har vi brug for 
al den støtte, vi kan få. Ligesom i slut
ningen af livet når kroppens kræfter rin
der ud. Og gennem livet har vi brug for 
hinanden for at holde balancen.

trip trap træsko / Baby Steps
olsens teater
♥ ALDeR/AGe 1½-4  30 MIN.
Musikalsk dukketeater for de mindste 
om kyllingen, der med nye træsko og 
med en lidt for stor spand drager ud i 
verden for at hente vand.

Verdens historier
Stories From The World
teatergrad
♥ ALDeR/AGe 2½-5  35 MIN.
Biblioteksalfen Soleima har aldrig prø
vet at sove, men hun vil så gerne. Der
for går hun på jagt i bibliotekets bøger. I 
den første møder hun MinJun og Min
Jae. Mon de kan lære hende at sove?

Væk / Lost
randers egnsteater
♥ ALDeR/AGe 1½-3  35 MIN.
“Hvor er den? …Væk!?” Det er en lille 
katastrofe, når den bedste ting, jeg har, 
er væk! ‘Væk’ er en poetisk og humori
stisk forestilling for det yngste publi
kum, hvor børnene kan genkende deres 
egen leg.

● for de sMå...
 4+ The 

Tumblers

...om ikke at blive ædt

...About Not Been eaten
det lille turnéteater
● ALDeR/AGe 5+ 40 MIN.
Den søde og velopdragne Rødhætte 
bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr 
for at lære at finde modet til at sige fra 
og tage sagen i egen hånd.

7 med et slag
The Courageous Tailor
nørregaards teater
● ALDeR/AGe 4-9  40 MIN.
grimms eventyr om den tapre skrædder 
i en fantasifuld fortolkning og i et billed
rigt univers. En historie om hvor langt vi 
kan nå, når vi har selvtilliden i orden og 
held ikke er tilfældigt.

Aben Osvald og 
jakelmesteren
The Little Monkey And The Puppetmaster
asguer zapshowteater
● ALDeR/AGe 2-9  40 MIN.
Osvald er en lille nysgerrig og til tider 
meget snakkesalig abe. Modsat Jakel
mesteren, der har rigeligt at gøre med 
at få samlet sit dukketeater. 

Af ler er vi kommet
From Clay We Are Made
teater lille hest
● ALDeR/AGe 3-7  40 MIN.
En sjov og poetisk historie fra Afrika 
om, hvorfor børn bliver født i så mange 
farver.

Teatergrad • Verdens historier / foto: per morten abrahamsen

Det lille turnéteater • ...om ikke at blive ædt / foto: peter holst

Olsens Teater • Trip trap træsko

vidste du at…
Dørene lukker præcis. Der er ganske kort tid 
mellem hver forestilling i weekenden d. 28.-
30. april, og derfor er det vigtigt, at program-
met overholdes, så publikum kan komme ret-
tidigt videre til deres næste teateroplevelse.
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body parts
upperCut danseteater
● ALDeR/AGe 4-8  35 MIN.
En humoristisk gyserfortælling, der viser 
Uppercut Danseteaters helt særlige 
fusion af moderne dans og breakdance.

Chappers rumrejse
Chapper in Space
TeATeR VeSTVOLDeN
● ALDeR/AGe 5-9  40 MIN.
En fantasifuld rejse ud i rummet med 
Chapper og hans fantastiske tegnede 
univers.

David og goliath
David and Goliath
SVANeN - DANSK-TjeKKISK DUKKeTeATeR
● ALDeR/AGe 5+ 40 MIN.
Den gamle historie om den lille dreng 
David, der overvinder kæmpen goliath. 
En musikalsk og humoristisk håndduk
keforestilling for hele familien. 

Den standhaftige tinsoldat
The Steadfast Tin Soldier
andersens kuffert teater
● ALDeR/AGe 3-9  45 MIN.
Har man først tabt sit hjerte, er man vil
lig til at gå gennem ild og vand for at 
være sammen med den person, kærlig
heden er faldet på. Tinsoldaten begiver 
sig ud på sådan en rejse.

Drengen og træet
The Giving Tree
DeT LILLe VeRDeNS TeATeR
● ALDeR/AGe 3-6  35 MIN.
Der var engang et træ, der elskede en 
dreng, og drengen elskede træet. Han 
kaster med blade, klatrer, svinger sig i 
grenene og leger skovens konge. Og 
sådan begynder historien.

En solskinsdag i paradis
A Sunny Day in Paradise
teatergruppen batida
● ALDeR/AGe 5-11  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 begyndel
sen? En historie om virkeligheden  lige 
nu.

Et ord er et ord
A Word's a Word
TeATReT FAIR PLAY
● ALDeR/AGe 4-8  40 MIN.
Står du og mangler et ord? Så kom og 
køb lige præcis det ord, du har brug for! 
En humoristisk, tankevækkende og filo
sofisk forestilling om ord og ordenes 
kraft.

græshoppeSalsa
Grasshopper Salsa
FLYVeNDe PRINSeSSe
● ALDeR/AGe 3-9  35 MIN.
Den lille græshoppe grethe elsker at 
hoppe og har slet ikke tid til at sidde 
stille. En dag laver hun er kæmpespring, 
og er med et ude i den store vilde ver
den.

Historiehuset / The House
nørregaards teater
● ALDeR/AGe 4+ 35 MIN.
Publikum sidder på små bænke udenfor 
det lille hus, som pludselig åbner sig, og 
så spilles der teater bl.a. ‘Drengen der 
ville have alt’ og ‘De to uhyrer’, og bag
efter inviteres man indenfor.

Hvem bestemmer?
Who’s Right?
TeATeR HUND & CO.
● ALDeR/AGe 3-8  45 MIN.
Hvem bestemmer, hvad vi skal lege? 
Hvem bestemmer, hvad der er pænt og 

Nørregaards Teater • 7 med et slag

Svanen • David og Goliath / foto: kim leprevost

Teater Refleksion • I nattens lys / foto: bo amstrup
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grimt? Hvem bestemmer, om jeg er rig
tig eller forkert? En legende og humori
stisk forestilling om forskellighed og 
venskab.

i nattens lys / Night Light
teater refleksion & ANDY MANLeY / ReD 
BRIDGe ARTS, IMAGINATe OG eDINBURGH 
FeSTIVALS exPO FOND
● ALDeR/AGe 3-6  35 MIN.
Solsorten synger og alle ved, at natten 
er på vej. Snart sover alle, på nær én. 
Én, der gerne vil vide, hvem der passer 
på natten. Kom med på en eventyrlig 
rejse gennem den mørke og smukke 
nat.

ja ja nemlig / Oh Yeah, Sure!
de røde heste & teater refleksion
● ALDeR/AGe 4-8  40 MIN.
Der var en gang en mand og en kone. 
Med dem var der ingen ballade. Nej, 
ikke med de to. Kom og hør en historie. 
Om en mand og en kone, som bliver til 
rigtige nisser.

juhu det er regnvejr
juhu it's Raining
teater baglandet
● ALDeR/AGe 3-7  30 MIN.
En nonverbal forestilling for alle der vil 
overraskes over dagligdagens uventede 
magi. En poetisk komikboble om hver
dagen, hvor ikke engang fantasien sæt
ter grænser.

Kamelen kom til sidst
The Camel Came Finally
nørregaards teater
● ALDeR/AGe 3-8  40 MIN.
Da gud var færdig med at skabe jorden, 
menneskene, dyrene og alle planterne, 
havde han fået hovedpine. Han havde 
arbejdet i seks dage uden at drikke, 
spise eller sove. Men der manglede 
noget ....

Karius & baktus
TeATeR V
● ALDeR/AGe 4+ 35 MIN.
Historien om de to drillesyge tandtrolde, 
der elsker wienerbrød og søde sager. 
Historien udspiller sig i en farverig og 
tegneserieagtig scenografi med bl.a. 
sæbebobler, kæmpe kager og tandhuse..

Kæmpen som ikke havde 
hjerte i livet
The Giant Without a Heart
SYDDjURS eGNSTeATeR
● ALDeR/AGe 4+ 45 MIN.
En kæmpe har gemt sit hjerte på et 
hemmeligt sted og lagt en forbandelse 
over landet. Dyrene sulter og menne
sker forvandles til sten. Kongesønnen 
Askefis drager ud for at tage kampen 
op mod kæmpen.

Lille t & de forbudte bamser
Little T and the Forbidden Teddy Bears
teatergruppen batida
● ALDeR/AGe 4-9  40 MIN.
Lille T’s ører var store som rabarberbla
de. “Åh, stakkels mig!” råbte hans far. 
Men Lille T kunne høre både jordbær 
og stjerneskud og grædende bamser 
langt borte! To mænd, dukker og leven
de musik.

Livs forunderlige verden
Livs Wondrous World
ishøj teater
● ALDeR/AGe 3-9  45 MIN.
I forestillingen om fantasi og leg ople
ver Liv en helt ny verden udfolde sig, 
lige dér på sit eget værelse. I et univers 

Teater baglandet • juhu det er regnvejr

Syddjurs egnsteater • Kæmpen som ikke havde hjerte i livet

Ishøj Teater • Livs forunderlige verden

De røde heste • ja ja nemlig / foto: jens hemmel

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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fuld af musik, sang og sjov kommer 
legetøjsfigurer til live en tidlig morgen.

Metamorfose / Metamorphosis
FLYVeNDe PRINSeSSe
● ALDeR/AGe 4-8  40 MIN.
Tag med på et pulserende musikeventyr 
ned i græsset mellem de små dyr, der 
kribler og krabler under dine fødder. 
Hvordan er det mon at være æg, larve 
og puppe, og hvem gemmer sig inde i 
ægget?

nattergalen / The Nightingale
andersens kuffert teater
● ALDeR/AGe 3-9  45 MIN.
En kejser lader sig fortrylle af den 
moderne teknologi og kommer grueligt 
galt afsted. Heldigvis for os og historien 
kommer den lille levende nattergal og 
synger for at redde kejseren.

Ordet på bordet
The Word On the Table
teater nordkraft
● ALDeR/AGe 4-8  35 MIN.
En historie om en mand, der ændrer 
verden.

papirmåne / Paper Moon
meridiano teatret
● ALDeR/AGe 3-7  35 MIN.
Elliot er lille men har store ting at tæn
ke på. Når han ikke kan sove, rejser 
han sammen med sin bedste bamse ind 
i en anden verden for at finde svar på, 
hvorfor far og mor ikke mere bor sam
men.

Senses Of Cities
HVID STøj SCeNePRODUKTION
● ALDeR/AGe 3-7  55 MIN.
Du inviteres på en opdagelsesrejse ind i 
sanserne. I en kæmpe skulptur med 
sanseudstilling skal dine sanser opda
ges. Og sammen vækker vi dukken 

Lauras sanser i en musikalsk teater
forestilling.

Skyggen / The Shadow
teater tt
● ALDeR/AGe 4-10  45 MIN.
En ordløs forestilling om at forlige sig 
med sine skyggesider. Ved hjælp af 
avanceret videoteknik og animationer, 
leger vi med tanken om, hvad nu hvis 
ens skygge pludselig havde sit eget liv.

Små døde dyr
All the Dear Little Animals
TeATReT FAIR PLAY
● ALDeR/AGe 4-8  35 MIN.
En dag finder Ester og hendes lillebror 
en død humlebi. De beslutter sig for at 
begrave den og lave et begravelsesfir
ma med Verdens Bedste Begravelser – 
for dyr.

Solo for to / Solo For 2
teatergruppen batida
● ALDeR/AGe 5+ 50 MIN.
Koncerten begynder snart, og dirigen
ten venter utålmodigt. Men medlemmer
ne af det syv mand store orkester mel
der afbud. Nu kan dirigenten omsider 
opføre sin solotrompetkoncert. Tror 
han da.

the nisse twins
upperCut danseteater
● ALDeR/AGe 2-6  30 MIN.
Spred den gode julestemning med 
Uppercutklassikeren Twins, nu i jule
version.

Teatret Fair Play • Små døde dyr / foto: david trood

Teatergruppen Batida • Solo for to / foto: lisbeth jacobi

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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tommelise / Thumbelina
ishøj teater
● ALDeR/AGe 3-9  45 MIN.
Fortolket frit efter H.C Andersens even
tyr. Med poesi, fysisk komik, masker og 
musik stimuleres tilskuernes fantasi og 
inviteres til at digte med.

tommelise / Thumbelina
TeATReT FYReN OG FLAMMeN
● ALDeR/AGe 3+ 40 MIN.
Historien om verdens mindste pige og 
hendes rejse for at finde det, som giver 
livet mening. Vi oplever Tommelises 
poetiske tur gennem naturens univer
ser.

Verden – og så mig
The World - and Me
teaterhuset filuren
● ALDeR/AGe 4+ 45 MIN.
En musikalsk og lærerig forestilling om 
verdens begyndelse, om himmelvandre
ren godfred, der rejser rundt med sin 
vogn, hvori hele verden ligger. En 
magisk tidsrejse med hulemænd og 
dinosaurprutter.

Vild / Wild
meridiano teatret
● ALDeR/AGe 3-10  45 MIN.
Billedrig og universel forestilling om en 
lille piges mystiske sjælevenskab med 
et gammelt livsklogt og glemt familie
stamtræ, som står et hemmeligt sted i 
hendes have.

Ørerne i maskinen
Music to My ears
TeATReT ST.TV & zangenbergs teater
● ALDeR/AGe 4-9  45 MIN.
Historien om noder og unoder, metro
nomer og ekkomaskiner og ikke mindst 
et gryende venskab. Måske endda kær
lighed? Pigen går op i takt og tone, han 
er ligeglad, bare det swinger.

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

50 farlige ting
50 Dangerous Things
CeNTeR FOR LIVe ART
▲ ALDeR/AGe 4-11  40 MIN.
Har du nogensinde lavet mad i en 
opvaskemaskine? Slikket på et 9 volts 
batteri? Løftet låget af popcornene, når 
de popper? Aldrig nogensinde? Så er 
denne forestilling for dig!

Aldriglandet / Neverland
teatret møllen
▲ ALDeR/AGe 8+ 75 MIN.
Fortolkning af den elskede historie om 
Peter Pan på en ny og anderledes 
måde. En fortælling om børn, der alle 
nægter at blive voksne og stædigt hol
der fast i fantasien.

Astronauten / The Astronaut
team teatret
▲ ALDeR/AGe 6-10  45 MIN.
Henter sin inspiration i Andreas Mogen
sens rejse ud i rummet, i den nærmest 
legendariske historie om månelandin
gen og den fremtidige rejse til Mars, en 
tur man ikke kommer hjem fra igen.

Teaterhuset Filuren • Verden – og så mig

Teatert Møllen • Aldriglandet

Teatret st.tv. • ørerne i m
askinen / foto: lisbeth burian

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 350 forestillinger i Den Røde Brochu-
re, som er Danmarks mest komplette forteg-
nelse over denne type teater. Brochuren kan 
rekvireres gratis hos Teatercentrum. eller se 
online på www.drb.teatercentrum.dk 
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bjowulf / Beowulf
DeT FORTæLLeNDe TeATeR
▲ ALDeR/AGe 8-99  75 MIN.
Vær klar til at sætte sejl på denne hæs
blæsende fortællerejse med Bjowulf og 
hans besætning. En fantasifuld og 
nyskabende fortælling af højeste karat.

bjørnekongen / The Bear King
LeVeNDe FORTæLLINGeR
▲ ALDeR/AGe 8-99  50 MIN.
“Vi er i et land langt mod nord, og det 
er vinter. I den dybe mørke skov rører 
noget på sig...” Sådan begynder en fan
tastisk og fantasyfuld historie, der 
trækker på urkræfter, eventyr og en 
smule gys.

Crash!
baggårdteatret
▲ ALDeR/AGe 6-16  60 MIN.
Uddrag fra en dialogbaseret teaterfore
stilling, der omfatter en hel skole og 
opføres over fire dage i frikvartererne 
for alle skolens klassetrin.

Dannerbarn / The Danner-child
teatertasken
▲ ALDeR/AGe 8+ 50 MIN.
En dag dukker grevinde Danner op i 
børnehjemsbarnets Nathalies verden. 
Dannerbarn er en forestilling om at 
have alle odds imod sig og alligevel fin
de styrken til at tro på sig selv; danne 
sig selv.

Den sandfærdige beretning 
om de 3 små grise
The True Tale of the 3 Little Pigs
de røde heste
▲ ALDeR/AGe 5+ 40 MIN.
Den usminkede beretning om, hvordan 
de tre små grise forsøgte at narre den 
rare ulv. Og om, hvordan de to grises 
uheldige endeligt og den tredje gris’ 
snu facon lige siden har sat ulven i et 
dårligt lys.

Den store bastian
Slovenly Peter
teatret thalias tjenere
▲ ALDeR/AGe 5+ 40 MIN.
Er du artig nok? Og hvem bestemmer, 
hvem der er det? Der leges med ild og 
løbes med sakse i denne forbløffende, 
sjove og hamrende aktuelle vrangfore
stilling om opdragelse, forskelligheder 
og mobning.

Det' Klasse / Classy!
zebu
▲ ALDeR/AGe 7+ 50 MIN.
Det’ klasse er en humoristisk og finurlig 
leg. Verden vendes på hovedet, så bør
nene er eksperter i, hvordan man er en 
god klassekammerat, og de voksne er 
dem, der skal lære at opføre sig ordent
ligt.

Team Teatret • Astronauten / foto: mingo photo

TeaterTasken • Dannerbarn / foto: filippa berglund

De Røde Heste • Den sandfærdige... / foto: kai büchner

vidste du at...
Aprilfestivalen normalt får besøg af næsten 
100 internationale gæster? Fra over 20 for-
skellige lande. De kommer for at se og købe 
teaterforestillinger til deres egne festivaler.
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Teatret Gruppe 38 • en lille sonate / foto: morten fauerby

Djeliya
CIRCUS BY Me
▲ ALDeR/AGe 5-10  40 MIN.
En saga, som fortælles med musik, par
akrobatik og klovneri, og som udforsker, 
hvordan man overvinder rædsler og for
hindringer gennem samarbejde, mod og 
venskab.

Domino Effekten
The Domino effect
RAPID eYe
▲ ALDeR/AGe 6-10  40 MIN.
To legesyge rejsende går på opdagelse 
i en verden præget af årsag og virkning. 
Intet bliver udeladt for at afprøve aktion 
og reaktion igennem bevægelse, jong
lering, dans og ikke mindst leg.

El Concierto
teater arrièregarden
▲ ALDeR/AGe 8+ 30 MIN.
En excentrisk operadiva og hendes 
ukuelige assistent gør sig klar til at vin
de publikums gunst med en storslået 
koncert. Men fortidens minder sætter 
koncerten på prøve og assistenten på 
arbejde!

Emil og træmand nr. 100
emil and the Wooden Man No. 100
teatret aspendos
▲ ALDeR/AGe 4+ 60 MIN.
Det er den dag, Emil slet ikke får tid til 
at komme i tøjet pga. den evige renden 
til værkstedet. Emil snitter sin træmand 
nr. 100, men det jubilæum bliver ikke 
helt, som han havde håbet.

En lille sonate / A Sonatina
TeATReT GRUPPe 38
▲ ALDeR/AGe 6+ 40 MIN.
På en italiensk ladvogn bærer en leven
de høne og et nylagt æg hovedpartiet i 
en medrivende version af en gammel 
klassiker.  

En barsk historie om et barn, der får et 
stort ansvar. god rejse!

Flyv / Fly
teater patrasket
▲ ALDeR/AGe 5-11  50 MIN.
Omkring en magisk drejende pavillon 
spilles historien om den forældreløse 
Max, der går med længslen om at flyve. 
Max må gå meget igennem, mobbet og 
udnyttet i cirkus, til han møder giraf
kvinden Lily.

For en sikkerheds skyld
Safety First
teater patrasket
▲ ALDeR/AGe 7-10  45 MIN.
Efter et grundigt check bliver børnene 
sat på plads af repræsentanter fra 
Rådet for større sikkerhed i hverdagen. 
De fortæller, hvordan børn redder sig 
igennem dagen. Men kan man sikre sig 
mod livet?

guavajagten / The Guava Hunt
FORTæLLeKUNSTeN
▲ ALDeR/AGe 5-11  45 MIN.
guavaer er større end bjørne, med skar
pe kløer og øjne, der lyser rødt af ond
skab. Skindet er så tykt, at man ikke kan 
skyde dem med et almindeligt jagtgevær. 
Man er nødt til at bruge en bazooka!

H.C. Andersen lever!
H.C. Anderson Lives!
baggårdteatret
▲ ALDeR/AGe 5+ 55 MIN.
Et digitalt teatereventyr. Mød Den grim
me Ælling og den selvsikre Klods Hans 
i en ny teaterforestilling for hele famili

Circus By Me • Djeliya

Rapid eye • Dom
ino effekten • foto: jacob stage

vidste du at…
Aprilfestivalens sekretariat også befolkes af to 
praktikanter fra Shanghai og to fra USA? De 
hjælper med til at betjene de mange internati-
onale gæster, hvoraf mange i år især kommer 
fra Kina.
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en. Spritny teknologi forener det bedste 
fra animationens og teatrets verden.

Hukommelsespaladset
The Memory Palace
luna park sCenekunst
▲ ALDeR/AGe 6-10 45 MIN.
Træd indenfor i en forunderlig verden af 
minder. Her er erindring fra et langt liv 
gemt i skuffer, skabe og æsker. En 
installation, hvor alt må røres og en 
forestilling, som spiller midt i hele.

Hvalens sang / Song of the Whale
teatret om
▲ ALDeR/AGe 6-9  30 MIN.
En sanselig og underfundig rejse ind i 
bugen på en kæmpe pukkelhval, og en 
historie om venskab, hvaler og hvalsang 
 mødet med en pige, Pinocchio... og 
plastikaffald.

ingen verdens ting
Nothing Whatever
det lille turnéteater
▲ ALDeR/AGe 5-10  50 MIN.
En interaktiv, intim og lyrisk forestilling. 
Vi putter os sammen i vintermørket, og 
der dukker ting frem, som vi troede, vi 
havde glemt.

juleevangeliet / Christmas Story
det lille turnéteater
▲ ALDeR/AGe 5+ 35 MIN.
Med udgangspunkt i fortællingen om 
Jesus fødsel hører vi om den dag, ver
den holdt vejret. Hvor de blinde kunne 
se, de døve høre, de håbløse fik håb og 
de tvivlende tro.

Kan du høre mig? 
Can You Hear Me?
ishøj teater
▲ ALDeR/AGe 6-12  45 MIN.
Forestilling baseret på samtaler med 
børn, der fortæller sjove, alvorlige og 

fantasifulde historier fra deres eget liv. I 
et magisk univers lægger vi børnenes 
egne ord i munden på skuespillerne.

Kom igen, kylling
Are You Chicken?
odsherred teater
▲ ALDeR/AGe 7-10  45 MIN.
En historie om altid at føle sig som den 
lille. Om at være den mindste, som bli
ver mobbet og aldrig får ret. Og det er 
ikke retfærdigt. Men til sidst vendes 
nederlag til sejr.

Kongen og vandkanden
The King and the Watering Can
nørregaards teater & ABSTRAxTeATeR
▲ ALDeR/AGe 5-9  45 MIN.
I et rum af ubeslutsomhed møder vi 
Ane og Carl. De lever i en verden, hvor 
Kongen bestemmer alt. Men hvad sker 
der, når Kongen ikke vil beslutte mere 
og hellere vil passe sin have? Et moder
ne eventyr.

BaggårdTeatret • H.C. Andersen lever

Teatret OM • Hvalens sang / foto: jørn deleuran

Nørregaards Teater • Kongen og vandkanden
foto: daniel buchwald
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Kys det nu, det satans liv!
Kiss it! The Goddamn Life!
teater borderline
▲ ALDeR/AGe 9+ 60 MIN.
En balstyrisk og kærlig historiskmusi
kalsk historie, der handler om at hjælpe 
hinanden generationer imellem, om 
drømme og ansvar og retten til at være 
sig selv.

Marsmand / Marsman
liminaldk
▲ ALDeR/AGe 5-10  60 MIN.
Marsmand ankommer ved en fejltagelse 
her på jorden, i teatersalen. Han forsø
ger at kommunikere med os. gennem 
bevægelser, lyde, musik og mærkelige 
ting, som han medbringer i sin flyvende 
tallerken.

Men de begyndte!
But They Started!
passepartout theatre produCtion 
& KHAYAL THeATRe
▲ ALDeR/AGe 5+ 50 MIN.
En varm, klog og underholdende fore
stilling om fremmedfjendskhed og for

udfattede meninger. To små drenge 
trodser de voksne og drager ud i ver
den for at finde kilden til konflikten og 
redde deres venskab.

Merlin
teater spektaklo
▲ ALDeR/AGe 8+ 50 MIN.
Merlin er en underlig dreng. Med sine 
kræfter får han ting til at ske. Han 
møder Vivian, der ikke er et særlig 
behageligt møde. Et venskab udvikler 
sig på trods af deres forskelligheder.

Mito & Dito
asguer zapshowteater & mimeteatret
▲ ALDeR/AGe 4+ 45 MIN.
I et musikalsk og nonverbalt univers får 
de to venner Mito & Dito fortalt en 
historie om dit og mit. Det skorter ikke 
på morsomme idéer og skæv mimik. 
Rørende, originalt og moderne klovne
teater.

morfarMOrFArmorfar
My Grandpa
limfjordsteatret
▲ ALDeR/AGe 8-12  45 MIN.
Min morfar er verdens bedste. Men 
hvordan var hans liv, før han blev mor
far? Tre børnebørn fortæller om deres 
vidt forskellige morfædre. En farlig 
komedie med eventyr og livsklogskab.

Musikanterne / The Musicians
dunkelblå
▲ ALDeR/AGe 6+ 45 MIN.
Må vi have lov at præsentere ‘Musikan
terne’! Æsel, Hund, Kat og Hane har 
trodset livets hårde odds og dannet et 
rockband. Det bliver svedigt. Det bliver 
gyngende. Skoven bliver aldrig den 
samme igen!

Asguer Zapshowteater • Mito & Dito

Teater Spektaklo • Merlin

Teater Borderline • Kys det nu, det satans liv!
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Mørket ligger under sengen
The Darkness Rests under The Bed
TeATReT GRUPPe 38 & TeATeR2TUSIND
▲ 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.

norden rundt / A Nordic expedition
kompagni kalas
▲ ALDeR/AGe 7-13  45 MIN.
2 rejsende med 8 kufferter og en sam
ling historier, sange og ting fra hele 
Norden. Her blandes svensk dødsdans 
og dansk hygge, finsk saunakamp og 
usynlige væsner, en livsfarlig tå og bro
gede får.

nu-Kan-Alting-Ske
What a Spoon!
FORTæLLeKUNSTeN
▲ ALDeR/AGe 8-11  40 MIN.
Historien om en navnløs dreng, der 
udsættes for mobning og marginalise
ring, en rejse gennem hans tanker, 
følelser og dagligdag. Men sådan er 
livet ikke, vel?

Ord / WORDs
HVID STøj SCeNePRODUKTION
▲ ALDeR/AGe 6-10  55 MIN.
ORd inviterer børn indenfor i et ‘ORd
univers’ der vækker en legende lyst til 
læring, en nysgerrighed og en undren 
over vores brug af ord og betydningen 
af dem.

Otto
teater nordkraft & teater morgana
▲ ALDeR/AGe 7-11  45 MIN.
Et eventyr om grådighed: Der var 
engang et par, der så brændende 
ønskede sig et barn. De finder den 
klynkende Otto ude i skoven, og tager 
ham til sig. Men Otto har en uhyggelig 
appetit...

palle alene i verden
Palle Alone in the World
randers egnsteater
▲ ALDeR/AGe 6-10  40 MIN.
Nogle gange er verden ikke venlig. Så 
er alt irriterende og dumt og uretfær
digt, lige fra morgenstunden. Man kun
ne ærlig talt godt ønske, at både den 
skrappe mor og overboens arrige hund 
forsvandt...

paradis / Paradise
de røde heste & teater refleksion
▲ ALDeR/AGe 8+ 45 MIN.
Her er, hvad man ved om bedemanden: 
Han gør, hvad bedemænd gør, han ord
ner de døde. Og her er, hvad man IKKE 
ved om bedemanden: Han kan tale med 
de døde! Og måske ... måske findes 
Paradis?

pelle Erobreren
Pelle the Conqueror
ABSTRAxTeATeR
▲ ALDeR/AGe 9-13  50 MIN.
Om Pelles barske opvækst på Born
holm, som udkrystalliserer hans solidari
tetsfølelse med de nederste i samfun
det. En opvækst der fører ham til positi
onen som leder af fagforeningerne i 
Danmark.

hvid støj sceneproduktion • ORd

Kompagni Kalas • Norden rundt / foto: brian berg

Himmerlands Teater • Sigurd Skallesmækker

vidste du at…
Scenekunst for børn & unge er en af Dan-
marks mest markante kultureksportartikler? 
Faktisk turnerer danske teatre med scene-
kunst for børn og unge så intenst i udlandet, 
at der statistisk set næsten opføres to forestil-
linger pr. dag, året rundt... et eller andet sted 
i udlandet.
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pigespejdernes drama-
patrulje opfører junglebogen
The Girl Scout Drama Troop Performs the 
jungle Book
teatergruppen batida
▲ ALDeR/AGe 8-12  55 MIN.
Junglebogen opføres på den årlige 
jamboree med dukker, skyggespil og 
levende musik. Men pigernes hakkeor
den og indbyrdes magtkampe truer 
med at spolere hele projektet.

psycho – Street Cut
dansk rakkerpak
▲ ALDeR/AGe 6+ 60 MIN.
Hitchcocks filmklassiker ‘Psycho’ er 
gjort til teaterdrama næsten uden ord, 
men fuld af gedig ne grin og hyggelige 
gys og et uovertruffet ensemblespil.

pænt goddag / How Do You Do?
teatret kimbri
▲ ALDeR/AGe 6-11  45 MIN.
Evigt gyldig og højaktuel forestilling om 
et møde med en fremmed. En historie 
fortalt i enkle toner og med skæv humor 
om følelsen af ikke at høre til, og hvad 
der skal til for, at vi alle kan være her.

r
FReeSTYLe PHANATIx
▲ ALDeR/AGe 6+ 40 MIN.
Danseforestillingen er en invitation ind i 
en tidslomme, hvor fem breakdansere 
via bevægelse udforsker hvem de er  
alle har en historie at fortælle.

rickshaw
dansk rakkerpak
▲ ALDeR/AGe 6+ 45 MIN.
En historie om udbytning og forandring 
i et internationalt, fysisk teatersprog, 
med humoren og komikken på pedaler
ne og alvoren dybt placeret i passager
sædet.

Sa tu Sai – A tale of Child 
Labour
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. Børnene bli
ver bragt til en by, hvor de bliver narret 
og tvunget til at arbejde på fabrik.

Satellitter på himlen
Satellites in the Night Sky
teater bloom
▲ ALDeR/AGe 8+ 50 MIN.
Jeg har opdaget et sort hul i universet. 
Det er her. I min mave.

Sigurt Skallesmækker
himmerlands teater
▲ ALDeR/AGe 8-14  45 MIN.
Vi giver Danmarkshistorien en ordentlig 
en over nakken med fortællingen om 
Sigurt Skallesmækker, der bliver sendt 
til Danmark for at holde øje med kam
pen om kronen mellem Svend, Knud og 
Valdemar.

Som søstre vi dele... / A Tea Party
DeT LILLe VeRDeNS TeATeR
▲ ALDeR/AGe 5-10  45 MIN.
Som søstre vi dele, jeg tager det hele. 
En nærværende og medrivende teater
oplevelse i stort kropssprog, med latter 
og små gib. Hvordan er vi overfor hin
anden, hvad kan vi tillade os, og hvornår 
siger vi fra?

Teater Bloom • Satelitter på himlen / foto: jesper hyuk

Teatret Kimbri • Pænt goddag /  foto: d. matvejeva

Teater Blik • Sommervækster

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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Sommervækster / Summer Rings
teater blik
▲ ALDeR/AGe 6-10  40 MIN.
Installation og forestilling. Historien om 
pigen Sofia og hendes bedstemor på 
en lille skærgårdsø fortolkes her gen
nem stemmebrug, elektronik og billeder. 

Spor af dyr / Animal Tracks
CANTABILe 2
▲ ALDeR/AGe 6-11  45 MIN.
Forestillingen er en sanselig og billed
skabende oplevelse om at føle sig 
anderledes og om at være en del af 
noget større. Tilskuerne er medskaben
de i fortællingen.

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.

Sådan cirka / just About
apollo teater
▲ ALDeR/AGe 7+ 40 MIN.
En meget klodset mand bliver pludse
ligt hvirvlet ind i en danseforestilling og 
fascineres af dansen. Det er ikke altid 
muligt at opnå det perfekte, men at nå 
det ‘sådan cirka’ er nu ikke så tosset.

tamme tigre findes ikke
There is No Such Thing as a Tame Tiger
frøken fraCasos kompagni
▲ ALDeR/AGe 7-11  55 MIN.
En undersøgelse af suset ved at opsø
ge farer. En forestilling med udgangs
punkt i den fantastiske historie om 
tigertæmmersken Mabel Stark (1889
1968).

to be
passepartout theatre produCtion
▲ ALDeR/AGe 6+ 35 MIN.
En fantasifuld og grænseløs historie om 
menneskerettigheder  i øjenhøjde! 
Forestillingen spilles i et ordløst, musi
kalsk og finurligt objektteaterunivers, 
hvor leg og dyb alvor går hånd i hånd.

to med det hele / Hotdog
det ripensiske teaterselskab
▲ ALDeR/AGe 6-12  60 MIN.
Et drama, der udspilles i og omkring 
verdens mindste pølsevogn. Et drama 
som indeholder alt: gys, spænding, tårer 
og latter. Og ikke mindst to lystløgnere.

woopsy
teater tt
▲ ALDeR/AGe 6-10  40 MIN.
En finurlig fortælling om at komme til et 
nyt sted. Helt alene. Og lægge sin 
skæbne i hænderne på fremmede.

Æblestjerne / Apple Star
seimi nørregaard
▲ ALDeR/AGe 6-10  45 MIN.
En forestillingen bygget op som en 
skattejagt. Hest leder efter et specielt 
mystisk æble, som Heks har. En fore
stilling om kundskab som en proces, en 
fysisk, sanselig og intellektuel rejse.

Mærkværk • +1 / foto: per morten abrahamsen

Teatret Thalias Tjenere • Store illusioner

Passepartout Theatre Production • To be / foto: ptp

Seimi Nørregaard • æblestjerne / foto: boaz barkan

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, hvor iblandt vi måske skal finde 
morgendagens svar på Birgitte Hjort Sørensen 
eller Nikolaj Coster-Waldau. Så hold godt øje 
med næste års teater- og tv-kendisser på 
gaderne i Sønderborg.
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◆ for de 
 største... 10+ 
The TWeens & 
Teens

+1
MæRKVæRK
◆ ALDeR/AGe 13+ 60 MIN.
En ung pige kæmper med en altopslu
gende ensomhed, som hun beslutter 
sig for at trodse. Hun vil finde vej ind til 
fællesskabet. Hvor svært kan det være? 
Deltager. Deltager ikke. Deltager 
måske.

4 Ever
OPGANG2 TURNéTeATeR
◆ ALDeR/AGe 14+ 50 MIN.
En musikalsk teaterfortælling om fire 
unge mænd, hvis skæbne og venskab 
blev beseglet, dengang de som 4 små 
drenge udfordrede døden en frostklar 
vinterdag.

6, p Lr K? / 6, P or K?
TeATReT ST.TV
◆ ALDeR/AGe 13+ 60 MIN.
6 = sex P = porno K = kylling. Så er du 
ude af legen Om at turde sige ja. Om at 
turde sige nej. På godt og på ondt. Til 
det der 6, der er så meget mere end et 
lille uskyldigt tal.

Algoritmo
boing produCtion og media aps
◆ ALDeR/AGe 8-18  45 MIN.
En musikalsk pulserende og fabuleren
de komisk soloforestilling med multi
kunstneren Thomas Sandberg om algo
ritmer og menneskelig adfærd.

Alle de gode ting
every Brilliant Thing
TeATeR PLAY
◆ ALDeR/AGe 15+ 70 MIN.
En ung dreng påbegynder en liste over 
små og store ting, der kan hjælpe hans 
depressive mor med at genfinde glæ
den ved livet. Som tiden går vokser 
både drengen og listen sig større.

bedre helt næste gang
About a Hero
FORTæLLeKUNSTeN
◆ ALDeR/AGe 9-12  50 MIN.
Thomas er en helt almindelig dreng. 
Eller måske er han en stor helt? En 
forestilling om mod og om den gode 
historie. Sammen bliver I en ‘bedre helt 
næste gang’.

boudu tager til Danmark
Boudu Goes to Danmark
altamira studio teater &  
nordisk teaterlaboratorium
◆ ALDeR/AGe 12+ 45 MIN.
Boudu er en sød og klovneagtig hjem
stedsfordreven rejsende, som ankom
mer til Danmark, søgende efter lykke 
og menneskelig varme, drømmende om 
et hus, et job og en familie.

Circus Funestus
sofie krog teater
◆ ALDeR/AGe 10+ 50 MIN.
Under aftenens cirkusforestilling erklæ
rer historiens mikroskopiske Loppehelt 

Teatret st.tv. • 6,P LR K? / foto: per morten abrahamsen

Altam
ira Studio Teater • Boudu tager til Danm

ark / foto: w
hite dum

my

Randers egnsteater • Drømmen om Amerika / foto: søren pagter

vidste du at...
Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler 
siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog 
med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden 
dengang er festivalen vokset. I 2016 i Frede-
riksberg Kommune deltog f.eks. 130 teatre 
med 198 forestillinger og i alt 680 opførelser. 
Og i år i Sønderborg deltager over 100 teatre 
med knap 180 forestillinger.
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sin kærlighed til cirkusets bedårende 
elefant. Det får intrigerne til at rulle, og 
en hæsblæsende jagt starter.

Demos & Kratia
forumteatret prisme
◆ ALDeR/AGe 14+ 60 MIN.
Hyperaktuel komikperformance, som 
lægger arm med danskernes forhold til 
demokrati som selvfølgelighed og ser
verer den 2500 år guddommelige kær
lighedshistorie om Folket og Magten 
lagt i syrebad.

Den halve papdreng
One Boy, Two Families
andré andersen solo
◆ ALDeR/AGe 9+ 35 MIN.
Sprællevende fortælleteater om at være 
skilsmissebarn med papfamilier i alle 
mulige og umulige konstruktioner.

Dengang vi blev væk
Once We Got Lost
det olske orkester
◆ ALDeR/AGe 9-18  75 MIN.
En historie om at være barn i en skils
misse, de tab det medfører trods den 
stigende normalisering af situationen 
og de store konsekvenser det medfører 
for, hvordan barnet opfatter den voksne 
kærlighed.

Drømmen om Amerika
The Dream of America
randers egnsteater
◆ ALDeR/AGe 9-18  55 MIN.
Med varme og humor fortæller vi histo
rien om en lille familie, der tog den sto
re beslutning. Om deres håb og frygt 
for fremtiden. Et nyt land, et nyt sprog 
og en ny kultur.

Ellen – velkommen til hel-
vede / ellen – a 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.

Enten/Eller / either/Or
teater somom
◆ ALDeR/AGe 13+ 45 MIN.
Interaktiv forestilling om valg og identi
tetsdannelse. Astrid starter på en ny 
skole og vil gerne passe ind. Publikum 
bestemmer, hvilke valg Astrid skal træf
fe, og hvordan forestillingen udvikler sig.

Et stenkast herfra / The Stones
teatret neo
◆ ALDeR/AGe 12-18  60 MIN.
Bygger på en virkelig hændelse i 
Australien, hvor to teenagedrenge fra 
en motorvejsbro kaster sten ned mod 
bilerne, der kører forbi under dem. Det 
får fatale konsekvenser. Højaktuel.

Ex(s)
giraff graff
◆ ALDeR/AGe 14+ 75 MIN.
Tager udgangspunkt i performerens tid
ligere kærlighedsforhold og er i tre 
dele: en oversigt over de udvalgte for
hold, casestudier og en samtale med en 
gæst fra publikum.

Fear
BLACK BOx THeATRe & DANCe COMPANY
◆ ALDeR/AGe 12+ 60 MIN.
Med humor, slapstick, skræk og et til 
tider halsbrækkende tempo vil noget af 
den frygt vi oplever gennem livet, fra 
det helt basale til det abstrakte, blive 
afspejlet i denne nye danseforestilling.

Teater Somom • enten/eller • foto: tinus buus

Teatret Neo • et stenkast herfra

Black Box Thatre & Dance Company • Fear
foto: michael with

Det Olske Orkester • Dengang vi blev væk / foto: jeppe laewaetz
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Floden / The River
teater thespis
◆ ALDeR/AGe 13+ 50 MIN.
Oplev skuespilerens fortælling om, 
hvordan krigen blev en realitet for øjne
ne af ham, et sted henne i verden, i en 
lille by ved floden.

Forældremødet / Parent's Meeting
TeATReT ST.TV
◆ ALDeR/AGe 14+ 75 MIN.
Et musikdramatisk humorfyldt og røren
de portræt af hverdagslivet i et stadig 
mere ulige Danmark. I en sparsom sce
nografi og med nyskrevet musik sætter 
vi fokus på de nærmest usynlige socia
le forskelle.

Fra big bang til Facebook
From Big Bang to Facebook
TeATeR UDeN VæGGe
◆ ALDeR/AGe 12+ 50 MIN.
Tag med på en ung kvindes rejse i hen
des søgen efter svar på livets store 
spørgsmål! En overraskelsesforestilling, 
der tager udgangspunkt i en helt almin
delig fysiktime. 

Fucking Åmål / Show Me Love
HILS DIN MOR & TeATeR VeSTVOLDeN
◆ ALDeR/AGe 11+ 60 MIN.
En forestilling om den første kærlighed, 
om at finde sig selv og turde stå ved, 
hvem man er. En teaterversion af kultfil
men af samme navn.

Habibi
OPGANG2 TURNéTeATeR
◆ ALDeR/AGe 14+ 60 MIN.
En dag vågner 16årige Sara op og kan 
kun tale arabisk. Hun tænker på dansk 
og forstår kun dansk, men ordene der 
kommer ud af hendes mund er arabi
ske. Det er ikke normalt! Hvad sker der 
med Sara?

Halbal! / The Party
teater o
◆ ALDeR/AGe 13+ 75 MIN.
En forestilling, der sætter fokus på en 
teenagers kamp for at blive den bedste 
til sin sport. Det handler om doping, 
euforiserende stoffer, moral, kodeks og 
rygrad.

Hate Crime
hils din mor
◆ ALDeR/AGe 12+ 45 MIN.
Joe og Benjamin går i 9. klasse og er 
bedste venner. Lige før sommerferien 
sprang Joe ud som bøsse, og det sæt
ter Benjamin i et stort dilemma.

Heksejagt
The Witch Hunt
andré andersen solo
◆ ALDeR/AGe 13+ 55 MIN.
Sladder får kvinder brændt på bålet, 
men da Heksejægeren anklager Blom
men, holder hendes fantasifulde fortæl
linger hende i live og sætter en stopper 
for heksebrændingerne i Danmark. En 
sand historie.

Helbredelsen / The Healing
TeATeR UDeN VæGGe
◆ ALDeR/AGe 11+ 45 MIN.
I en fremtid, hvor vi ikke længere har tid 
til at sørge, følger vi Emilie, der netop 
har mistet sin far. Emilie kommer sig 
ikke hurtigt nok over sit tab, og to 
læger begynder at helbrede hende for 
sorg.

Helt udenfor / Inside Outside
det kommende teater
◆ ALDeR/AGe 10+ 55 MIN.
Hvad skal vi bruge alle vores åndssvage 
døende handicappede arbejdsløse gam
le farvede traumatiserede homoseksu
elle flygtninge til?

Teater O • Halbal!

Teater Uden Vægge • Helbredelsen / foto: claudi thyrrestrup

Teater Wunderbar • Hva’ tror du selv? / foto: foto8600.com

Det Kommende Teater • Helt udenfor
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Hva' tror du selv?
What do You Think?
teater wunderbar
◆ ALDeR/AGe 12+ 70 MIN.
En modig og anderledes interaktiv fore
stilling, der tør gå helt tæt og som ikke 
giver alle svarene men hellere vil stille 
spørgsmålene. Hvad tror du på? På 
gud? På noget helt andet eller på 
ingenting?

Hvis jeg havde vidst!
If I Had Known!
teater borderline
◆ ALDeR/AGe 13-15  60 MIN.
Hvad sker der, hvis man ikke formår at 
sige nej og sætte grænser? Hvad sker 
der, hvis man bliver mobbet og mister 
fornemmelsen af, hvad der er rigtigt og 
forkert i jagten på at høre til og være 
elsket?

ildsjæl / What are You Dying to Do?
teateriet apropos &  
teaterhuset filuren 
◆ ALDeR/AGe 14+ 70 MIN.
En ungdomsforestilling om det at bræn
de for noget! Om at være ung, at være 
menneske, om døden, om radikalisme, 
ekstremisme og fanatisme og om at 
tage ansvar for ens egne handlinger.

ingen kære mor
How to Get Rid of Your Stepmother
VILD KAMMeRAT
◆ ALDeR/AGe 10-18   60 MIN.
Hvordan slipper man af med en sted
mor, der har revet ens kernefamilie i 
stykker? 12årige Vigga søger hjælp på 

nettet og finder en mystisk veninde, en 
hemmelig klub og en opskrift på gift.

intet / Nothing
TeATeR V & TeATeR NORDKRAFT
◆ ALDeR/AGe 14+ 75 MIN.
PierreAnthon kravler en dag op i et 
blommetræ og bliver siddende. Heroppe
fra råber han til sine klassekammerater 
fra 7.A: ‘Intet betyder noget, og derfor er 
der heller ingen grund til at gøre noget’.

jekyll on ice
paolo nani teater
◆ ALDeR/AGe 10+ 60 MIN.
Den sjove, runde og elskelige figur, 
Jekyll, er issælger, som har sin helt 
egen måde at drive forretning på. Det 
er sikret fest, overraskelser og grin for 
alle pengene!.

Kammerater / Friends
teater o
◆ ALDeR/AGe 12+ 75 MIN.
En historie om to venner. Om alt det der 
var engang. Om fællesskab og fraværet 
af det. Om at vokse op og forsøge at 
blive til noget. Kampen for respekt og 
selvrespekt. Hvem og hvad vil vi være?

Kan du sige rødgrød med 
fløde?
Can You Say rødgrød med fløde?
kholghi produCtion
◆ ALDeR/AGe 12+ 60 MIN.
Historien om Farshads flugt fra et 
krigsramt land til hans første møde med 
en dansk familie. En yderst underhol
dende, rørende og tankevækkende 
historie om flugt.

Vild Kammerat • Ingen kære mor / foto: søren meisner

Opgang2 Turnéteater • Habibi / foto: ditte chemnitz

Teateriet Apropos • Ildsjæl / foto: hein photography

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

vidste du at…
Dørene lukker præcis. Der er ganske kort tid 
mellem hver forestilling i weekenden d. 28.-
30. april, og derfor er det vigtigt, at program-
met overholdes, så publikum kan komme ret-
tidigt videre til deres næste teateroplevelse.
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Krig – i børnehøjde / War
teatergrad
◆ ALDeR/AGe 10-14 60 MIN.
To skuespillere tager børnene i hånden, 
og med en fortælling om krig i et fjernt 
land bag høje bjerge åbner de ind til 
børnenes følelser, viden og tanker om 
krig – og fred. I samarbejde Røde Kors.

Malala
teatret møllen
◆ ALDeR/AGe 12+ 40 MIN.
Historien om den pakistanske skoleelev 
og børneaktivist, der kæmper for paki
stanske kvinders og pigers ret til 
uddannelse. For dette arbejde modtog 
Malala i 2014 Nobels Fredspris.

Manden de kaldte rolex
A Man Called Rolex
teatergruppen batida
◆ ALDeR/AGe 12+ 70 MIN.
Sort komedie med musik. En diktator 
med storhedsvanvid. En kunstner der 
sælger sin sjæl. En ung kvindes ufor
beholdne kærlighed. En stor, støjende 
familie. En dreng der vokser op i ensom 
elendighed.

Memories
teatret kriskat
◆ ALDeR/AGe 11+ 45 MIN.
Med en realistiske gammelmandsma
ske leveres en rørende fortælling om 
dirigenten Jack, hvis liv tager os til de 
store begivenheder, de små vanskelig
heder og de afgørende øjeblikke.

Min mor er en ulv, min far...
My Mom is a Wolf, my Dad…
giraff graff
◆ ALDeR/AGe 14+ 75 MIN.
Hvad fortæller vores indre dyr os? 
Hvordan indgår man i dialog med dem? 
Tidligere punkrocker Mona Motel deler 
ved hjælp af foto, videoklip og en sam
ling af plastikdyr ud af egne erfaringer.

Min Odyssé / My Odyssey
asterions hus
◆ ALDeR/AGe 12+ 60 MIN.
En odyssé. gennem Europa. Fortalt og 
danset. Den store fortælling. Den per
sonlige fortolkning. Mødet. Fra Skt. 
Petersborg til Lampedusa. Delfiner og 
sirener. Håb og forandring. Hystaden og 
historien.

Mørkeræd / Afraid of the Dark
zebu
◆ ALDeR/AGe 10-18 60 MIN.
Engang havde fire venner en klub, hvor 
de fortalte historier i mørket. Men en 
dag skete der noget, som gjorde dem 
bange! Nu mødes tre af dem igen på 
jagt efter svar. For hvad skete der med 
deres ven?

plattenslager / Conman
fabulas
◆ ALDeR/AGe 13+ 80 MIN.
Stridigheder er uundgåelige, når tre 
mænd er blevet snydt af deres udlejer 
og har betalt depositum til samme 
etværelses lejlighed. Hvem får lejlighe
den, når alle har lige meget ret til at 
være der?

romeo & juliet
mishmash
◆ ALDeR/AGe 11+ 40 MIN.
En unik fortolkning af William Shake
speares klassiker Romeo og Julie. 

Giraff Graff • Min m
or er en ulv, m

in far... / foto: arne schm
itt

Fabulas • Plattenslager / foto: andres lindhart krull

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. Da Panto-
mimeteatret i Tivoli sidste sommer opsatte 
Askepot, stod Dronningen for scenografien, 
mens Oh Land lavede musikken.
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Komedie og tragedie, sang, akrobatik 
og mime.

Skyggen / The Shadow
teater portamento
◆ ALDeR/AGe 10-18  40 MIN.
En teaterfortælling baseret på H.C. 
Andersens kunsteventyr Skyggen. En 
kamp mellem en mand og hans skygge, 
en kamp mellem det dannede, det ret
færdige, det skønne og duerdigselv
nærmest.

Smash
teater patrasket
◆ ALDeR/AGe 10+ 50 MIN.
Thomas spiller tennis, hele tiden. Han 
har talent og han vil være den bedste. 
En dag kommer Frederik, og Thomas 
lader ham spille med, bare for sjov. Men 
Frederik bliver god. Skal man lære at 
tabe for at vinde?

Soldaten / The Soldier
TeATReT FAIR PLAY
◆ ALDeR/AGe 14+ 60 MIN.
Adskillige unge mænd og kvinder søger 
den personlige udfordring i militæret for 
at opleve verden og ‘gøre en forskel’. 
Ved de nok om, hvad de går ind til? Og 
hvad de kommer hjem med?

Som man ser det
Life as They See It
mimeteatret
◆ ALDeR/AGe 10+ 45 MIN.
Standup med meget humoristiske 
betragtninger af unge i puberteten, hvor 
der er ‘Lukket pga. ombygning’. 
Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og 
hvor skal jeg hen? Kys, kram og præ
vention ser vi også på.

Teatret Fair Play • Soldaten / foto: david trood

Mishmash • Romeo & juliet / foto: guillermo casas
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ZeBU • Zilan B. min historie / foto: jens hemmel

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 
minimums alder 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.

Stakkels teenager  
/ Poor Teenager
sporenstregs
◆ ALDeR/AGe 12+ 50 MIN.
Teenagere dummer sig. Fordi de vil 
være seje. Og vil have en kæreste. Og 
fordi de ikke ved noget. Og tror, de ved 
alt. Velkommen til teenagerens slag
mark.

taxafortællinger / Taxi Tales
TeATeR VeSTVOLDeN
◆ ALDeR/AGe 15+ 60 MIN.
En taxatur fra Hvidovre til østerbro kan 
byde på lige så mange oplevelser og 
nye erkendelser som en rejse til et 
fremmed land.
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Uppercut Danseteater • Ugly Douglas / foto: mathias foley

the Other body
the peoples entertainment group
◆ ALDeR/AGe 14+ 40 MIN.
If I can’t dance it’s not my revolution! 
Performanceforedrag om revolution og 
kvindesyn i dagens Egypten. Hybridtea
ter med dans, projektioner og diskussi
onsoplæg.

ugly Douglas
upperCut danseteater
◆ ALDeR/AGe 9+ 45 MIN.
Fire mandlige dansere slippes løs i 
andedammens hakkeorden. En historie 
om at blive kanøflet og om at se en 
smuk svane, selv når de andre snakker 
skidt og ser skævt til en.

Vi taler ikke om penge
We Don’t Talk About Money
liminaldk
◆ ALDeR/AGe 13+ 60 MIN.
Forestillingen blander foredrag, perfor
mance, danseklassikere og lykkehjul. 
Fra forbrugslån og markedskræfter til 
datidens største hipster Frans af Assisi, 
sugardating og misundelse.

Vækst / Growth
teater baglandet
◆ ALDeR/AGe 13+ 60 MIN.
Forestillingen er svaret på vores bønner, 
drømme og længsler. Men hvor vokser 
vi hen? Er det du sår, det du får? Og er 
der et liv uden vækst?

welcome to the internet
teateriet apropos &  
teaterhuset filuren
◆ ALDeR/AGe 13+ 60 MIN.
Er vi fanget på nettet? En aktuel forestil
ling, der sætter det overvågningssam
fund, vi lever i, til diskussion med det 
publikum, der er vokset op med den digi
tale virkelighed som en forlænget arm.

Zilan b. Min historie
Zilan B. My Story
zebu
◆ ALDeR/AGe 12+ 60 MIN.
Engang levede Zilan B. med sin familie, 
men så kom krigen og derefter flugten 
sammen med broderen til et fjernt og 
ukendt land. Her sidder hun nu i et asyl
center og forsøger at samle sin historie.



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?
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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
130 teatre
198 forestillinger
680 opførelser

2017 sønderborg

2018 syddjurs Kommune

foto: søren kløft
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Riddersalen • Barnevognen
foto: bjarne stæhr

Paolo Nani Teater • jekyll on Ice / foto: søren damvingMerediano • Papirmåne / foto: thomas petri
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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 28. aPRil
TID/time TeATeR/theatre FOReSTILLING/performanCe ALDeR/age MIN. STeD/VeNUe

 11:00 Nørregaards Teater ● 7 med et slag 4-9 40 Sønderborg Teater, scenen
  Nørregaards Teater ● Historiehuset 4+ 35 Biblioteket Sønderborg, Drivhuset
  Teater V ● Karius og Baktus 4+ 35 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Teatret Fyren og Flammen ♥ Fusskopf 2-5 30 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
 11:15 Ishøj Teater ▲ Kan du høre mig? 6-12 45 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
 11:30 Teaterværkstedet Madam Bach ♥ Hjem 1-6 30 Biblioteket Sønderborg, salen
 11:45 Det Olske Orkester ◆ Dengang vi blev væk 9-18 75 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
 12:00 BaggårdTeatret ▲ H.C. Andersen lever! 5+ 55 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
 12:30 Abstraxteater ▲ Pelle erobreren 9-13 50 Sønderborg Teater, scenen
  Dansk Rakkerpak ▲ Rickshaw 6+ 45 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  De Røde Heste ▲ Den sandfærdige beretning om de 3 små grise 5+ 40 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Teater Hund & Co. ● Hvem bestemmer? 3-8 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Teatergruppen Batida ▲ Pigespejdernes dramapatrulje opfører jungleb... 8-12 55 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
 12:45 Andersens Kuffert Teater ● Nattergalen 3-9 45 Biblioteket Sønderborg, salen
 13:00 Uppercut Danseteater ● Body Parts 4-8 35 Sønderskov-Skolen, drengegym
 13:30 Nørregaards Teater ● Historiehuset 4+ 35 Biblioteket Sønderborg, Drivhuset
  Svanen – dansk-tjekkisk dukketeater ● David og Goliath 5+ 40 Sønderskov-Skolen, festsal
  Teater Nordkraft ● Ordet på bordet 4-8 35 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Teater O ◆ Kammerater 12+ 60 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Teater Spektaklo ▲ Merlin 8+ 50 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
 13:45 Teatret Thalias Tjenere ▲ Den store Bastian 5+ 40 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
 14:00 Olsens Teater & Staffan Björklunds Teater ♥ Hane får føl 2-5 30 Sønderjyllands Kunstskole, salen
  Teater Patrasket ◆ Smash 10+ 50 Sønderborg Teater, scenen
 14:15 Det Lille Verdens Teater ▲ Som søstre vi dele... 5-10 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  Dunkelblå ▲ Musikanterne 6+ 45 Broager Sparekasse Skansen, Loungen
  Luna Park Scenekunst ▲ Hukommelsespaladset 6-10 45 Ahlmann-Skolen, drengegym
 14:30 Teater Borderline ▲ Kys det nu, det satans liv! 9+ 60 Sønderjyllands Danseakademi, spejlsalen
  Teater Uden Vægge ◆ Helbredelsen 11+ 45 Ahlmann-Skolen, pigegym
  Teatergruppen Batida ● Lille T og de forbudte bamser 4-9 40 Sønderskov-Skolen, drengegym
  Teatergruppen Batida ● Solo for to 5+ 50 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Teateriet Apropos & Teaterhuset Filuren ◆ Welcome to the internet 13+ 60 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Teatret st. tv ◆ 6, P LR K? 13+ 60 Biblioteket Sønderborg, salen
  zebu ▲ Det’ klasse 7+ 50 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
 14:45 Cantabile 2 ▲ Spor af dyr 6-11 45 Sønderskov-Skolen, festsal
 15:00 Det lille Turnéteater ● ...om ikke at blive ædt 5+ 40 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Mimeteatret ◆ Som man ser det 10+ 45 Sønderborg Produktionshøjskole, fællesområde
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 15:00 Randers egnsteater ◆ Drømmen om Amerika 9-18 55 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Teater Blik ▲ Sommervækster 6-10 40 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Teater Vestvolden ◆ Taxafortællinger 15+ 60 Broager Sparekasse Skansen, den blå teaterbus
  Teatret Fair Play ● Små døde dyr 4-8 35 Ahlmann-Skolen, lærerværelset
 15:15 Teatret Neo ◆ et stenkast herfra 12-18 50 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
 15:30 Abstraxteater ▲ Pelle erobreren 9-13 50 Sønderborg Teater, scenen
 15:45 Giraff Graff ◆ Min mor er en ulv, min far... 14+ 75 Broager Sparekasse Skansen, Loungen
 16:00 De Røde Heste ▲ Den sandfærdige beretning om de 3 små grise 5+ 40 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Det Lille Verdens Teater ▲ Som søstre vi dele... 5-10 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  Fortællekunsten ▲ Nu-kan-alting-ske 8-11 40 Aktivitetshuset, Alléen, salen
  Nørregaards Teater ● Historiehuset 4+ 35 Biblioteket Sønderborg, Drivhuset
  Olsens Teater & Staffan Björklunds Teater ♥ Hane får føl 2-5 30 Sønderjyllands Kunstskole, salen
  Svanen – dansk-tjekkisk dukketeater ● David og Goliath 5+ 40 Sønderskov-Skolen, festsal
  Team Teatret ▲ Astronauten 6-10 45 Sønderskov-Skolen, lok. 8
  Teater V ● Karius og Baktus 4+ 35 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Teaterværkstedet Madam Bach ♥ Hjem 1-6 30 Biblioteket Sønderborg, salen
  Teatret Fyren & Flammen ♥ Fusskopf 2-5 30 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  Uppercut Danseteater ● Body Parts 4-8 35 Sønderskov-Skolen, drengegym
 16:15 Ishøj Teater ▲ Kan du høre mig? 6-12 45 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Teater Hund & Co. ● Hvem bestemmer? 3-8 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Teater Vestvolden ● Chappers rumrejse 5-9 40 Broager Sparekasse Skansen, den røde teaterbus
  Teatret Fair Play ● Små døde dyr 4-8 35 Ahlmann-Skolen, lærerværelset
 16:30 BaggårdTeatret ▲ H.C. Andersen lever! 5+ 55 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Det lille Turnéteater ● ...om ikke at blive ædt 5+ 40 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Mimeteatret ◆ Som man ser det 10+ 45 Sønderborg Produktionshøjskole, fællesområde
  Teater Borderline ▲ Kys det nu, det satans liv! 9+ 60 Sønderjyllands Danseakademi, spejlsalen
  Teater Uden Vægge ◆ Helbredelsen 11+ 45 Ahlmann-Skolen, pigegym
 16:45 Det Olske Orkester ◆ Dengang vi blev væk 9-18 75 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Luna Park Scenekunst ▲ Hukommelsespaladset 6-10 45 Ahlmann-Skolen, drengegym
 17:00 Andersens Kuffert Teater ● Nattergalen 3-9 45 Biblioteket Sønderborg, salen
  André Andersen SOLO ◆ Heksejagt 13+ 55 Broager Sparekasse Skansen, Klub 54
  Freestyle Phanatix ▲ R 6+ 40 Menighedshuset, kirkesalen
  Nørregaards Teater ● 7 med et slag 4-9 40 Sønderborg Teater, scenen
 17:15 Apollo Teater ▲ Sådan cirka 7+ 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Cantabile 2 ▲ Spor af dyr 6-11 45 Sønderskov-Skolen, festsal
  Dansk Rakkerpak ▲ Rickshaw 6+ 45 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  Teatergrad ◆ Krig – i børnehøjde 10-14 60 Sønderskov-Skolen, lok. 7
 17:30 Dunkelblå ▲ Musikanterne 6+ 45 Broager Sparekasse Skansen, Loungen
  Nørregaards Teater ● Historiehuset 4+ 35 Biblioteket Sønderborg, Drivhuset
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Teatergruppen Batida ◆ Manden de kaldte Rolex 12+ 70 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Teater Vestvolden ● Chappers rumrejse 5-9 40 Broager Sparekasse Skansen, den røde teaterbus
  Teatret Thalias Tjenere ▲ Den store Bastian 5+ 40 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
 17:45 Fabulas ◆ Plattenslager 13+ 80 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Teater Play ◆ Alle de gode ting 15+ 70 Aktivitetshuset, Alléen, salen
 18:00 Teater Spektaklo ▲ Merlin 8+ 50 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
 18:15 LiminalDK ◆ Vi taler ikke om penge 13+ 60 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  Opgang2 Turnéteater ◆ Habibi 14+ 60 Sønderskov-Skolen, pigegym
 18:30 Asterions Hus ◆ Min Odyssé 12+ 60 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Hils Din Mor ◆ Hate Crime 12+ 45 Sønderskov-Skolen, drengegym
  zebu ▲ Det’ klasse 7+ 50 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3

TID/time TeATeR/theatre FOReSTILLING/performanCe ALDeR/age MIN. STeD/VeNUe
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 18:30 Teatret Neo ◆ et stenkast herfra 12-18 50 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
 18:45 Team Teatret ▲ Astronauten 6-10 45 Sønderskov-Skolen, lok. 8
  Teater Blik ▲ Sommervækster 6-10 40 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Teater Patrasket ◆ Smash 10+ 50 Sønderborg Teater, scenen
  Teater Uden Vægge ◆ Fra Big Bang til Facebook 12+ 50 Ahlmann-Skolen, pigegym
 19:00 Giraff Graff ◆ Min mor er en ulv, min far... 14+ 75 Broager Sparekasse Skansen, Loungen
  Teater Baglandet ● juhu det er regnvejr 3-7 30 Dybbøl-Skolen, personalestuen
  Teateriet Apropos & Teaterhuset Filuren ◆ Welcome to the internet 13+ 60 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Teatret st. tv ◆ 6, P LR K? 13+ 60 Biblioteket Sønderborg, salen
 19:30 André Andersen SOLO ◆ Heksejagt 13+ 55 Broager Sparekasse Skansen, Klub 54
  Fortællekunsten ◆ Bedre helt næste gang 9-12 50 Sønderborg Produktionshøjskole, fællesområde
  Randers egnsteater ◆ Drømmen om Amerika 9-18 55 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Teater Vestvolden ◆ Taxafortællinger 15+ 60 Broager Sparekasse Skansen, den blå teaterbus
 20:00 Freestyle Phanatix ▲ R 6+ 40 Menighedshuset, kirkesalen
  Hils Din Mor ◆ Hate crime 12+ 45 Sønderskov-Skolen, drengegym
  Sporenstregs ◆ Stakkels teenager 12+ 50 Sønderjyllands Danseakademi, spejlsalen
  Teater O ◆ Kammerater 12+ 60 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Teater Play ◆ Alle de gode ting 15+ 70 Aktivitetshuset, Alléen, salen
  Teatergrad ◆ Krig – i børnehøjde 10-14 60 Sønderskov-Skolen, lok. 7
  The Peoples entertainment Group ◆ The other Body 14+ 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
 20:30 Asterions Hus ◆ Min Odyssé 12+ 60 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  LiminalDK ◆ Vi taler ikke om penge 13+ 60 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  Opgang2 Turnéteater ◆ Habibi 14+ 60 Sønderskov-Skolen, pigegym
  Teater Uden Vægge ◆ Fra Big Bang til Facebook 12+ 50 Ahlmann-Skolen, pigegym
 20:45 Fabulas ◆ Plattenslager 13+ 80 Ahlmann-Skolen, fælleshuset

lØRdag 29. aPRil

 9:30 Andersens Kuffert Teater ● Den standhaftige tinsoldat 3-9 45 Menighedshuset, kirkesalen
  Arthotel ♥ 1-2-3-nU 0-3 35 Sønderskov-Skolen, lok. 8
  Circus By Me ▲ Djeliya 5-10 40 Aktivitetshuset, Alléen, salen
  Det lille Turnéteater ▲ juleevangeliet 5+ 35 Biblioteket Sønderborg, salen
  Faster Cool & Dansk Rakkerpak ♥ Regnbuebillen 2-6 35 Broager Sparekasse Skansen, Loungen
  Fortællekunsten ◆ Bedre helt næste gang 9-12 50 Sønderborg Produktionshøjskole, fællesområde
  Gazart ● Små og store hemmeligheder 1-5 25 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Ishøj Teater ● Livs forunderlige verden 3-9 45 Sønderskov-Skolen, pigegym
  Passepartout Theatre Production ▲ To Be 6+ 35 Sønderjyllands Kunstskole, salen
  Randers egnsteater ▲ Palle alene i verden 6-10 40 Sønderskov-Skolen, festsal
  Randers egnsteater ♥ Væk 1½-3 35 Dybbøl-Skolen, rød blok, 8. C
  Riddersalen ♥ Barnevognen 1½-4 40 Biblioteket Sønderborg, mødelokale 7
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Teater Arrièregarden ▲ el Concierto 8+ 30 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  Teater Lille Hest ♥ Månen over baobabtræet 2-6 40 Dybbøl-Skolen, personalestuen

TID/time TeATeR/theatre FOReSTILLING/performanCe ALDeR/age MIN. STeD/VeNUe

Hils din mor • Hate Crime

Ishøj Teater • Tom
m

elise

ZeBU • Mørkeræd / foto: rune lund
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 9:30 Teater Nordkraft ● Ordet på bordet 4-8 35 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Teater Refleksion & Andy Manley / Red Bridge ● I nattens lys 3-6 35 Sønderborg Teater, scenen 

Arts, Imaginate & edinburgh Festivals expo Fond
  Teatergrad ♥ Verdens historier 2½-5 35 Biblioteket Sønderborg, Drivhuset
  Teatergruppen Batida ◆ Manden de kaldte Rolex 12+ 70 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Teaterhuset Filuren ● Verden - og så mig 4+ 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  Teatret Fair Play ● et ord er et ord 4-8 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Teatret KrisKat ♥ Dada 1½-4 35 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Uppercut Danseteater ● The Nisse Twins 2-6 30 Sønderskov-Skolen, drengegym
 10:00 hvid støj sceneproduktion ● Senses of Cities 3-7 55 Broager Sparekasse Skansen, plænen
  Teater Minsk ♥ Himmel 1½-5 35 Ahlmann-Skolen, pigegym
 10:30 Apollo Teater ▲ Sådan cirka 7+ 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Barkentins Teater ♥ Indeni 1½-4 30 Sønderskov-Skolen, lok. 7
 10:45 Det Lille Verdens Teater ♥ Spor 2-5 40 Dybbøl-Skolen, rød blok, 8. A
  Gazart ● Små og store hemmeligheder 1-5 25 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Hils Din Mor & Teater Vestvolden ◆ Fucking Åmål 11+ 60 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  Meridiano Teatret ● Papirmåne 3-7 35 Broager Sparekasse Skansen, Loungen
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Sofie Krog Teater ◆ Circus Funestus 10+ 50 Biblioteket Sønderborg, salen
  Teater Bloom ▲ Satellitter på himlen 8+ 50 Sønderborg Teater, scenen
  Teater Patrasket ▲ Flyv 5-11 50 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  TeaterTasken ▲ Dannerbarn 8+ 50 Sønderskov-Skolen, festsal
  Teatret Aspendos ▲ emil og træmand nr. 100 4+ 60 Menighedshuset, kirkesalen
 11:00 Circus By Me ▲ Djeliya 5-10 40 Aktivitetshuset, Alléen, salen
  LiminalDK ▲ Marsmand 5-10 60 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Passepartout Theatre Production ▲ To Be 6+ 35 Sønderjyllands Kunstskole, salen
  Teater Lille Hest ♥ Månen over baobabtræet 2-6 40 Dybbøl-Skolen, personalestuen
  Teater Minsk ♥ Himmel 1½-5 35 Ahlmann-Skolen, pigegym
  Teatergrad ♥ Verdens historier 2½-5 35 Biblioteket Sønderborg, Drivhuset
  Teatret Gruppe 38 ▲ en lille sonate 6+ 40 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Uppercut Danseteater ● The Nisse Twins 2-6 30 Sønderskov-Skolen, drengegym
  Aaben Dans ♥ Tre Ben 1½-5 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
 11:15 Teater Vestvolden ● Chappers rumrejse 5-9 40 Broager Sparekasse Skansen, den røde teaterbus
  Teaterhuset Filuren ● Verden - og så mig 4+ 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  Teatret KrisKat ♥ Dada 1½-4 35 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
 11:30 Arthotel ♥ 1-2-3-nU 0-3 35 Sønderskov-Skolen, lok. 8
  Ishøj Teater ● Livs forunderlige verden 3-9 45 Sønderskov-Skolen, pigegym
 11:45 Rapid eye ▲ Domino effekten 6-10 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
 12:00 Det Ripensiske Teaterselskab ▲ To med det hele 6-12 60 Sønderborg Produktionshøjskole, fællesområde
  Faster Cool & Dansk Rakkerpak ♥ Regnbuebillen 2-6 35 Broager Sparekasse Skansen, Loungen
  Randers egnsteater ♥ Væk 1½-3 35 Dybbøl-Skolen, rød blok, 8. C
  Riddersalen ♥ Barnevognen 1½-4 40 Biblioteket Sønderborg, mødelokale 7
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Teatergruppen Batida ● Lille T og de forbudte bamser 4-9 40 Sønderskov-Skolen, drengegym
  Teatergruppen Batida ● Solo for to 5+ 50 Menighedshuset, lille sal
  Teatret OM ▲ Hvalens sang 6-9 30 Ahlmann-Skolen, drengegym
 12:15 Det Kommende Teater ◆ Helt udenfor 10+ 55 Biblioteket Sønderborg, salen
  hvid støj sceneproduktion ● Senses of Cities 3-7 55 Broager Sparekasse Skansen, plænen
  Limfjordsteatret ▲ morfarMORFARmorfar 8-12 45 Sønderskov-Skolen, festsal
  Teater Nordkraft & Teater Morgana ▲ Otto 7-11 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Teater Refleksion & Andy Manley / Red Bridge ● I nattens lys 3-6 35 Sønderborg Teater, scenen 

Arts, Imaginate & edinburgh Festivals expo Fond
 12:15 Teatret Møllen ▲ Aldriglandet 8+ 75 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  zebu ◆ Zilan B. Min historie 12+ 60 Broager Sparekasse Skansen, hal 1

TID/time TeATeR/theatre FOReSTILLING/performanCe ALDeR/age MIN. STeD/VeNUe
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 12:30 Barkentins Teater ♥ Indeni 1½-4 30 Sønderskov-Skolen, lok. 7
  Teater Wunderbar ◆ Hva’ tror du selv? 12+ 70 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  Teatret Kimbri ▲ Pænt goddag 6-11 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
 13:00 Boing Production og Media ApS ◆ AlgoRitmo 8-18 45 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  De Røde Heste & Teater Refleksion ● ja ja nemlig 4-8 40 Sønderskov-Skolen, pigegym
  Flyvende Prinsesse ● GræshoppeSalsa 3-9 35 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
 13:15 Andersens Kuffert Teater ● Den standhaftige tinsoldat 3-9 45 Menighedshuset, kirkesalen
  Meridiano Teatret ● Papirmåne 3-7 35 Broager Sparekasse Skansen, Loungen
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Teater Bloom ▲ Satellitter på himlen 8+ 50 Sønderborg Teater, scenen
  Teater Vestvolden ● Chappers rumrejse 5-9 40 Broager Sparekasse Skansen, den røde teaterbus
 13:30 Det Lille Verdens Teater ♥ Spor 2-5 40 Dybbøl-Skolen, rød blok, 8. A
  Randers egnsteater ▲ Palle alene i verden 6-10 40 Sønderskov-Skolen, festsal
  Teatret Fyren og Flammen ● Tommelise 3+ 40 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
 13:45 Kompagni Kalas ▲ Norden rundt 7-13 45 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Odsherred Teater ▲ Kom igen, kylling 7-10 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Teater O ◆ Halbal! 13+ 75 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Teater Thespis ◆ Floden 13+ 50 Biblioteket Sønderborg, salen
 14:00 Det Ripensiske Teaterselskab ▲ To med det hele 6-12 60 Sønderborg Produktionshøjskole, fællesområde
  Teater V & Teater Nordkraft ◆ Intet 14+ 75 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Teatret OM ▲ Hvalens sang 6-9 30 Ahlmann-Skolen, drengegym
 14:15 Asguer Zapshowteater ● Aben Osvald og jakelmesteren 2-9 40 Aktivitetshuset, Alléen, salen
  Flyvende Prinsesse ● GræshoppeSalsa 3-9 35 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Teater Arrièregarden ▲ el Concierto 8+ 30 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  zebu ◆ Mørkeræd 10-18 60 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
 14:30 Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Teater TT ▲ Woopsy 6-10 40 Dybbøl-Skolen, personalestuen
  Teatret Aspendos ▲ emil og træmand nr. 100 4+ 60 Menighedshuset, kirkesalen
 14:45 De Røde Heste & Teater Refleksion ● ja ja nemlig 4-8 40 Sønderskov-Skolen, pigegym
  Teater Vestvolden ◆ Taxafortællinger 15+ 60 Broager Sparekasse Skansen, den blå teaterbus
  TeaterTasken ▲ Dannerbarn 8+ 50 Sønderskov-Skolen, festsal
  Aaben Dans ♥ Tre ben 1½-5 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
 15:00 Det lille Turnéteater ▲ juleevangeliet 5+ 35 Biblioteket Sønderborg, salen
  LiminalDK ▲ Marsmand 5-10 60 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Opgang2 Turnéteater ◆ 4 eVeR 14+ 50 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
 15:30 Hils Din Mor & Teater Vestvolden ◆ Fucking Åmål 11+ 60 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  Kompagni Kalas ▲ Norden Rundt 7-13 45 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Teater Pandora ▲ Sa Tu Sai 5-12 40 Ahlmann-Skolen, pigegym
  Teater Vestvolden ● Chappers rumrejse 5-9 40 Broager Sparekasse Skansen, den røde teaterbus
  Teatret Fair Play ● et ord er et ord 4-8 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
 15:45 Asguer Zapshowteater ● Aben Osvald og jakelmesteren 2-9 40 Aktivitetshuset, Alléen, salen
  Rapid eye ▲ Domino effekten 6-10 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
 16:00 Giraff Graff ◆ ex(s) 14+ 75 Sønderjyllands Kunstskole, salen
  Teater TT ▲ Woopsy 6-10 40 Dybbøl-Skolen, personalestuen
  Teatergruppen Batida ▲ Pigespejdernes dramapatrulje opfører jungleb... 8-12 55 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Teatret Fyren og Flammen ● Tommelise 3+ 40 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Teatret OM ▲ Hvalens sang 6-9 30 Ahlmann-Skolen, drengegym
 16:15 Det Kommende Teater ◆ Helt udenfor 10+ 55 Biblioteket Sønderborg, salen
  Levende Fortællinger ◆ ellen - velkommen til helvede 13+ 60 Broager Sparekasse Skansen, Klub 54
  Limfjordsteatret ▲ morfarMORFARmorfar 8-12 45 Sønderskov-Skolen, festsal
 16:30 Teatret Kimbri ▲ Pænt goddag 6-11 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Teatret KrisKat ◆ Memories 11+ 45 Sønderskov-Skolen, drengegym

TID/time TeATeR/theatre FOReSTILLING/performanCe ALDeR/age MIN. STeD/VeNUe
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 16:30 Teatret st. tv ◆ Forældremødet 14+ 75 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
 16:45 Teater Patrasket ▲ Flyv 5-11 50 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
 17:00 Fortællekunsten ▲ Nu-kan-alting-ske 8-11 40 Sønderborg Produktionshøjskole, fællesområde
  hvid støj sceneproduktion ● Senses of Cities 3-7 55 Broager Sparekasse Skansen, plænen
  Mærkværk ◆ +1 13+ 60 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Teater Pandora ▲ Sa Tu Sai 5-12 40 Ahlmann-Skolen, pigegym
  Teater Wunderbar ◆ Hva’ tror du selv? 12+ 70 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
 17:15 Vild kammerat ◆ Ingen kære mor 10-18 60 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
 17:30 Altamira Studio Teater & Nordisk Teaterlab. ◆ Boudu Tager Til Danmark 12+ 45 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Kholghi Production ◆ Kan du sige rødgrød med fløde? 12+ 60 Sønderborg Teater, scenen
  Teatret Gruppe 38 ▲ en lille sonate 6+ 40 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
 17:45 Sofie Krog Teater ◆ Circus Funestus 10+ 50 Biblioteket Sønderborg, salen
 18:00 Odsherred Teater ▲ Kom igen, kylling 7-10 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
 18:15 Opgang2 Turnéteater ◆ 4 eVeR 14+ 50 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  zebu ◆ Zilan B. Min historie 12+ 60 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
 18:30 Forumteatret Prisme ◆ Demos & Kratia 14+ 60 Ahlmann-Skolen, pigegym
  MishMash ◆ Romeo & juliet 11+ 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Teater Portamento ◆ Skyggen 10-18 40 Aktivitetshuset, Alléen, salen
 18:45 Teater Nordkraft & Teater Morgana ▲ Otto 7-11 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Teatret Møllen ▲ Aldriglandet 8+ 75 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
 19:00 Giraff Graff ◆ ex(s) 14+ 75 Sønderjyllands Kunstskole, salen
  Sporenstregs ◆ Stakkels teenager 12+ 50 Sønderborg Teater, scenen
  Teater Baglandet ◆ Vækst 13+ 60 Menighedshuset, kirkesalen
  Teater Somom ◆ enten/eller 13+ 45 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Teatret KrisKat ◆ Memories 11+ 45 Sønderskov-Skolen, drengegym
 19:15 Teater Thespis ◆ Floden 13+ 50 Biblioteket Sønderborg, salen
 19:30 Levende Fortællinger ◆ ellen - velkommen til helvede 13+ 60 Broager Sparekasse Skansen, Klub 54
  Teatret Fair Play ◆ Soldaten 14+ 60 Sønderskov-Skolen, pigegym
 19:45 Teater O ◆ Halbal! 13+ 75 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Teatret st. tv ◆ Forældremødet 14+ 75 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  zebu ◆ Mørkeræd 10-18 60 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
 20:00 Teater Borderline ◆ Hvis jeg havde vidst! 13-15 60 Sønderborg Produktionshøjskole, fællesområde
 20:15 Teater Portamento ◆ Skyggen 10-18 40 Aktivitetshuset, Alléen, salen
  Teater Vestvolden ◆ Taxafortællinger 15+ 60 Broager Sparekasse Skansen, den blå teaterbus
  Vild kammerat ◆ Ingen kære mor 10-18 60 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
 20:30 Altamira Studio Teater & Nordisk Teaterlab. ◆ Boudu tager til Danmark 12+ 45 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Forumteatret Prisme ◆ Demos & Kratia 14+ 60 Ahlmann-Skolen, pigegym
  Kholghi Production ◆ Kan du sige rødgrød med fløde? 12+ 60 Sønderborg Teater, scenen
  Teater V & Teater Nordkraft ◆ Intet 14+ 75 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
 20:45 Teater Baglandet ◆ Vækst 13+ 60 Menighedshuset, kirkesalen
  Teater Somom ◆ enten/eller 13+ 45 Ahlmann-Skolen, fælleshuset

TID/time TeATeR/theatre FOReSTILLING/performanCe ALDeR/age MIN. STeD/VeNUe

Freestyle Phanatics • R / foto: badi berber
Levende Fortællinger • 
ellen – velkommen til helvede Teater Arrieregarden • el Concierto

Forumteatret Prisme 
• Demos & Kratia
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sØndag 30. aPRil
TID/time TeATeR/theatre FOReSTILLING/performanCe ALDeR/age MIN. STeD/VeNUe

 10:00 André Andersen SOLO ◆ Den halve papdreng 9+ 35 Ahlmann-Skolen, drengegym
  Boing Production & Media ApS ◆ AlgoRitmo 8-18 45 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Center for Live Art ▲ 50 farlige ting 4-11 40 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  Dansk Rakkerpak ▲ Psycho - Street Cut 6+ 60 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Det Fortællende Teater ▲ Bjowulf 8+ 75 Dybbøl-Skolen, personalestuen
  Det Lille Verdens Teater ● Drengen og træet 3-6 35 Dybbøl-Skolen, rød blok, 8. A
  Flyvende Prinsesse ● Metamorfose 4-8 40 Biblioteket Sønderborg, salen
  Fortællekunsten ▲ Guavajagten 5-11 45 Aktivitetshuset, Alléen, salen
  Frøken Fracasos Kompagni ▲ Tamme tigre findes ikke 7-11 55 Menighedshuset, kirkesalen
  Himmerlands Teater ▲ Sigurt Skallesmækker 8-14 45 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Ishøj Teater ● Tommelise 3-9 45 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Olsens Teater ♥ Trip trap træsko 1½-4 30 Sønderjyllands Kunstskole, salen
  Randers egnsteater ♥ en lille ny 1½-4 35 Dybbøl-Skolen, rød blok, 8. C
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Syddjurs egnsteater ● Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4+ 45 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Teater Spektaklo ♥ Se lige her 2-6 35 Sønderskov-Skolen, festsal
  Teatergruppen Batida ♥ To i et hus - og en mus 2-6 40 Biblioteket Sønderborg, Drivhuset
  Teatret Gruppe 38 & Teater2tusind ▲ Mørket ligger under sengen 5+ 40 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Teatret KrisKat ♥ Pelzz ½-3 40 Sønderskov-Skolen, lok. 7
  Teatret Møllen ◆ Malala 12+ 40 Sønderborg Teater, scenen
  Teatret st.tv & Zangenbergs Teater ● ørerne i maskinen 4-9 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Teatret Thalias Tjenere ▲ Store Illusioner 5+ 45 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
 10:15 Teater Lille Hest ● Af ler er vi kommet 3-7 40 Dybbøl-Skolen, gul blok, musik
  Teater Vestvolden ● Chappers rumrejse 5-9 40 Broager Sparekasse Skansen, den røde teaterbus
 11:00 Nørregaards Teater ● Kamelen kom til sidst 3-8 40 Sønderskov-Skolen, festsal
  Olsens Teater ♥ Trip trap træsko 1½-4 30 Sønderjyllands Kunstskole, salen
  Teatret Fair Play ◆ Soldaten 14+ 60 Sønderskov-Skolen, pigegym
 11:15 Asguer Zapshowteater & Mimeteatret ▲ Mito & Dito 4+ 45 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Det lille Turnéteater ▲ Ingen verdens ting 5-10 50 Biblioteket Sønderborg, salen
  hvid støj sceneproduktion ▲ ORd 6-10 55 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Meridiano Teatret ● Vild 3-10 45 Sønderborg Teater, scenen
  MishMash ◆ Romeo & juliet 11+ 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Teater TT ● Skyggen 4-10 45 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
  Teater Vestvolden ◆ Taxafortællinger 15+ 60 Broager Sparekasse Skansen, den blå teaterbus
  Teatret Aspendos ♥ Nattergalen - skal findes 2-6 30 Sønderskov-Skolen, lok. 8
 11:30 Teater Patrasket ▲ For en sikkerheds skyld 7-10 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Teatergruppen Batida ♥ To i et hus - og en mus 2-6 40 Biblioteket Sønderborg, Drivhuset
 11:45 Center for Live Art ▲ 50 farlige ting 4-11 40 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  Det Lille Verdens Teater ● Drengen og træet 3-6 35 Dybbøl-Skolen, rød blok, 8. A
  Fortællekunsten ▲ Guavajagten 5-11 45 Aktivitetshuset, Alléen, salen
  Ishøj Teater ● Tommelise 3-9 45 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Randers egnsteater ♥ en lille ny 1½-4 35 Dybbøl-Skolen, rød blok, 8. C
  Teater Vestvolden ● Chappers rumrejse 5-9 40 Broager Sparekasse Skansen, den røde teaterbus
 12:00 Black Box Theatre & Dance Company ◆ Fear 12+ 60 Ahlmann-Skolen, pigegym
  Himmerlands Teater ▲ Sigurt Skallesmækker 8-14 45 Sønderborg Produktionshøjskole, gymnastiksal
  Levende Fortællinger ▲ Bjørnekongen 8 50 Broager Sparekasse Skansen, Klub 54
 12:15 Nørregaards Teater & Abstraxteater ▲ Kongen og vandkanden 5-9 45 Sønderskov-Skolen, festsal
  Paolo Nani Teater ◆ jekyll on Ice 10+ 60 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  Teater Lille Hest ● Af ler er vi kommet 3-7 40 Dybbøl-Skolen, gul blok, musik
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 12:15 Teatret KrisKat ♥ Pelzz ½-3 40 Sønderskov-Skolen, lok. 7
 12:30 De Røde Heste & Teater Refleksion ▲ Paradis 8+ 45 Sønderborg Teater, scenen
  Det Fortællende Teater ▲ Bjowulf 8+ 75 Dybbøl-Skolen, personalestuen
  Mærkværk ◆ +1 13+ 60 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
  Passepartout Theatre Prod. & Khayal Theatre ▲ Men de begyndte! 5+ 50 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Seimi Nørregaard ▲ æblestjerne 6-10 45 Sønderskov-Skolen, indgang th f. hovedindgang
  Teateriet Apropos & Teaterhuset Filuren ◆ Ildsjæl 14+ 70 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
 12:45 André Andersen SOLO ◆ Den halve papdreng 9+ 35 Ahlmann-Skolen, drengegym
  Flyvende Prinsesse ● Metamorfose 4-8 40 Biblioteket Sønderborg, salen
  Teatret st.tv & Zangenbergs Teater ● ørerne i maskinen 4-9 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Uppercut Danseteater ◆ Ugly Douglas 9+ 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
 13:00 Frøken Fracasos Kompagni ▲ Tamme tigre findes ikke 7-11 55 Menighedshuset, kirkesalen
  Teater Borderline ◆ Hvis jeg havde vidst! 13-15 60 Aktivitetshuset, Alléen, salen
 13:15 Teater Vestvolden ◆ Taxafortællinger 15+ 60 Broager Sparekasse Skansen, den blå teaterbus
 13:30 BaggårdTeatret ▲ CRASH! 6-16 60 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Teater Spektaklo ♥ Se lige her 2-6 35 Sønderskov-Skolen, festsal
  Teatret Aspendos ♥ Nattergalen - skal findes 2-6 30 Sønderskov-Skolen, lok. 8
 13:45 Syddjurs egnsteater ● Kæmpen som ikke havde hjerte i livet 4+ 45 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Teatret Møllen ◆ Malala 12+ 40 Sønderborg Teater, scenen
 14:00 Black Box Theatre & Dance Company ◆ Fear 12+ 60 Ahlmann-Skolen, pigegym
  Dansk Rakkerpak ▲ Psycho - Street Cut 6+ 60 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Det lille Turnéteater ▲ Ingen verdens ting 5-10 50 Biblioteket Sønderborg, salen
  hvid støj sceneproduktion ▲ ORd 6-10 55 Idrætshøjskolen i Sønderborg, idrætssalen
  Teatergruppen Batida ● en solskinsdag i Paradis 5-11 50 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
  The Peoples entertainment Group ◆ The Other Body 14+ 40 Broager Sparekasse Skansen, hal 2/3
 14:15 Levende Fortællinger ▲ Bjørnekongen 8+ 50 Broager Sparekasse Skansen, Klub 54
  Teater TT ● Skyggen 4-10 45 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
 14:30 Nørregaards Teater ● Kamelen kom til sidst 3-8 40 Sønderskov-Skolen, festsal
 15:00 Asguer Zapshowteater & Mimeteatret ▲ Mito & Dito 4+ 45 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
  Meridiano Teatret ● Vild 3-10 45 Sønderborg Teater, scenen
  Teatret Thalias Tjenere ▲ Store Illusioner 5+ 45 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
 15:30 BaggårdTeatret ▲ CRASH! 6-16 60 Ahlmann-Skolen, fælleshuset
  Teater Patrasket ▲ For en sikkerheds skyld 7-10 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen
  Teateriet Apropos & Teaterhuset Filuren ◆ Ildsjæl 14+ 70 Sønderborg Asylcenter, gymnastiksalen
 15:45 Nørregaards Teater & Abstraxteater ▲ Kongen og vandkanden 5-9 45 Sønderskov-Skolen, festsal
  Teatergruppen Batida ● en solskinsdag i Paradis 5-11 50 Idrætshøjskolen i Sønderborg, spejlsalen
 16:15 De Røde Heste & Teater Refleksion ▲ Paradis 8+ 45 Sønderborg Teater, scenen
  Paolo Nani Teater ◆ jekyll on Ice 10+ 60 Broager Sparekasse Skansen, gymnastiksalen
  Passepartout Theatre Prod. & Khayal Theatre ▲ Men de begyndte! 5+ 50 Broager Sparekasse Skansen, hal 1
 16:45 Uppercut Danseteater ◆ Ugly Douglas 9+ 45 Idrætshøjskolen i Sønderborg, Frihedshallen

TID/time TeATeR/theatre FOReSTILLING/performanCe ALDeR/age MIN. STeD/VeNUe

Det lille turnéteater • 
Ingen verdens ting / 
foto: baesfoto

Andersens kuffert teater • 
Den standhaftige tinsoldat

Randers egnsteater • 
Palle alene i verden / foto: søren pagter

Apollo Teatret • Sådan cirka 
/ foto: mikko seppinen
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gRaTis bUsseRvice
- festivalens egne shuttle-busser  
forbinder alle weekendens spillesteder.

Busserne kører med 15 minutters intervaller.

Hent køreplan i festivalens billet- & informations-
center og/eller på www.aprilfestival.dk
og på m.aprilfestival.dk (mobilsite).

Biblioteket sønderborg . . . . Kongevej 19
Ahlmann-Skolen . . . . . . . . . . . . . Kongevej 35
menighedshuset. . . . . . . . . . . . . . Østergade 1
Sønderborg Teater . . . . . . . . . . . . Strandvej 1
idrætshøjskolen i Sønderborg . . . . Frihedsallé 42
Sønderborg produktionshøjskole . . Solglimt 4
Sønderskov-Skolen. . . . . . . . . . . . grundtvigs Allé 100
Sønderjyllands Kunstskole . . . . . . Brorsonsvej 1A
Sønderjyllands Danseakademi. . . . Kirke Allé 9
Aktivitetshuset, Alléen . . . . . . . . . Kirke Allé 9
Sønderborg Asylcenter . . . . . . . . . gerlachsgade 2
Broager Sparekasse Skansen . . . . Aabenraavej 25
Dybbøl-Skolen . . . . . . . . . . . . . . . gl. Aabenraavej 20

weekendens 
 sPiLLesTedeR

kOnfeRence

fesTivaLshOw

billet- & informationscenter

Biblioteket sønderborg . . . . Kongevej 19
sekretariat
sønderborghus. . . . . . . . . . . . løngang 1
konference & festivalshow
alsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsion 2

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.

stoppested

shuttlebusrute
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søndeRbORg

biLLeTTeR

sekReTaRiaT
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alle billetter er gratis.

Online-bestilling og print af billetter kan 
ske på www.aprilfestival.dk fra onsdag  
d. 19. april kl. 10 til søndag d. 30. april.

billet- & informationscenter
Billetter kan også bestilles og afhentes ved 
personligt fremmøde i festivalens billet
udlevering på Biblioteket Sønderborg  
(Kongevej 19).

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

Åbningstider
Søndag . . . . . . . . . . . . . . . .14:0017:00
Mandagtorsdag . . . . . . .10:0018:00
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . .10:0020:00
Lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:3020:00
Søndag . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:0015:00

Overskydende billetter
Hvis du har billetter, som du alligevel ikke 
får brug for, returnér dem da venligst til bil
letudleveringen, så andre kan få glæde af 
dem.

BilletteR – hvORdan fUngeReR deT?
Gazart • Sm

å og store hem
m

eligheder / foto: per m
orten abraham

sen

MErE inFOrMAtiOn kan du få på festivalens hjemmeside
www.aprilfestival.dk – eller du kan  ringe til vores  

 informationstelefon: 3530 4400 fra d. 23. til d. 30 april.

nb! søndag  
den 23. aPRiL eR  

OnLine-besTiLLingen  
af biLLeTTeR LUkkeT  

fRa kL. 0:00  
TiL kL. 17:00 

velkommen til aprilfestival 2018  
– syddjurs kommune er vært i dagene 15.-22. april


