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Til pressen

TEATERFESTIVAL ÅBNER VINDUER TIL NYE VERDENER
Aprilfestival – teater for små & store, der er verdens største teaterfestival af sin
art, starter om 59 dage i Hjørring Kommune. Det overordnede tema for festivalen
er ’vinduer til nye verdener’, og hvorledes teateroplevelser kan være med til at give
det unge publikum et nyt perspektiv på verden. Festivalen, der afvikles i dagene
31. marts - 7. april, når ud i alle kroge af kommunen, og faktisk også til udvalgte
dele af Frederikshavn Kommune. Hele toppen af Danmark får dermed teater i
den første uge af april.

LOKAL BEGIVENHED MED INTERNATIONAL DELTAGELSE
Over 100 professionelle teatre deltager i festivalen, der præsenterer teater for børn og
unge i alderen 0-16 år. Det er en udfordrende opgave at skaffe plads til festivalens mange
aktiviteter på f.eks. skoler, i institutioner og forsamlingshuse, men arrangørerne er
optimistiske og har allerede brugt mange måneder på den praktiske planlægning.
I løbet af festivalugen viser teatrene over 150 forskellige teaterforestillinger fordelt på over
650 enkelte opførelser. Festivalen viser styrken, bredden og kvaliteten i professionel dansk
scenekunst produceret specielt for børn og unge. Hertil kommer, at publikum også kan opleve
to gæstespil fra Frankrig. Lokalområdets børn og unge – samt deres familier, selvfølgelig – får
på denne måde en masse teateroplevelser. Alle billetter er gratis.
Festivalen danner desuden ramme om en række faglige aktiviteter for hundredvis af teaterfolk
fra både ind- og udland; bl.a. konferencer, foredrag og debatmøder. Over 500 teaterfolk
forventes at sætte kursen mod Hjørring i anledning af det store arrangement, ligesom over 100
unge fra hele landet deltager i festivalen som en del af de landsdækkende KulturCrew- og
talentskoleordninger. En lille hær af lokale frivillige skal desuden hjælpe til med at afvikle
festivalen i hele kommunen.

TEATER OG MENNESKERETTIGHEDER
Aprilfestivalen, der uden sammenligning er den største kulturmanifestation i Hjørring
Kommune i 2019, har eksisteret siden 1971 og afvikles hvert år et nyt sted i landet. Dette sker
ikke kun, fordi en masse børn og unge skal have mulighed for at se teater i en hel uge. Det er
også et led i en politisk plan, der handler om at give børn og unge adgang til scenekunst. FN’s
børnekonvention beskriver således, hvordan børn ”har ret til fuld deltagelse i det kulturelle og
kunstneriske liv”. Festivalen trækker med sin rejse rundt i landet spor af børnekulturelle
aktiviteter efter sig og efterlader sig hver gang titusinder af børn og unge fyldt med
kunstneriske indtryk.

…OG DEM I KULISSERNE
Aprilfestival – teater for små & store arrangeres af Teatercentrum (et kompetencecenter
under Kulturministeriet for udbredelse og formidling af scenekunst til børn og unge) i
samarbejde med Hjørring Kommune. Festivalens samlede budget er på ca. 5,5 mio. kr., og den
finansieres af værtskommunen og Kulturministeriet. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Scenekunst støtter festivalens internationale del. ASSITEJ Danmark bidrager i
planlægningen af festivalen.
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