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APRILFESTIVAL – TEATER FOR SMÅ & STORE
130 TEATRE INDTAGER FREDERIKSBERG I APRIL
Der bliver masser af store oplevelser, når verdens største teaterfestival for børn og unge,
Aprilfestivalen, rammer Frederiksberg til april. Festivalen byder på hele 800 forestillinger med
fri entré.
Fra 10. til 17. april samles professionelle børne- og ungdomsteatre fra hele landet på
Frederiksberg for at deltage i Aprilfestivalen. Festivalen viser styrken, bredden og kvaliteten i
professionel dansk scenekunst for børn og unge, og den giver mulighed for mange oplevelser for
Frederiksbergborgere i alle aldre – og byens gæster.
”Jeg glæder mig meget til at byde velkommen til både festivalen og til de mange gæster, der
forhåbentlig vil nyde godt af de mange forestillinger. Frederiksberg er en generationernes by
med mange børnefamilier, og vi lægger stor vægt på at skabe oplevelser og fællesskab ude i
byrummene. Det kommer vi til at opleve med denne festival”, siger borgmester Jørgen Glenthøj.
Også formand for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, Morten Jung, glæder sig:
”Frederiksberg er en by med masser af kultur, og man kan slet ikke sige navnet uden at tænke
teateroplevelser i nogle af de mange traditionsrige teatre, Frederiksberg rummer. Det er oplagt
at supplere med en festival, der særligt fokuserer på børn og unge, men som kan samle hele
familien”, siger han.
Aprilfestivalen har eksisteret siden 1971 og afvikles hvert år et nyt sted i landet. Det sker ikke
alene, fordi en masse børn og unge skal have mulighed for at se teater i en hel uge. Det er også et
led i bestræbelserne på at give børn og unge adgang til scenekunst på lige fod med voksne. Helt i
tråd med FN´s børnekonvention, der slår fast, at alle har ret til fuld deltagelse i det kulturelle og
kunstneriske liv.
Festivalleder Henrik Køhler fra Teatercentrum forklarer:
”Aprilfestivalen er et udtryk for et ønske om at sprede scenekunst til børn og unge i hele landet.
Festivalen trækker med sin rejse rundt i landet spor af børnekulturelle aktiviteter efter sig, og
den efterlader sig titusinder af børn og unge fyldt med kunstneriske indtryk og forhåbentlig også
med mod på at dykke dybere ned i scenekunstens verden”.
Programmet for festivalen forventes at være klar i slutningen af marts, hvor det
husstandsomdeles i hele kommunen og kan ses på www.aprilfestival.dk
Yderligere oplysninger
Formand for Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Morten Jung, telefon 28 98 27 71
Festivalleder Henrik Køhler, Teatercentrum, telefon 40 75 69 00
Konsulent Søren Kristoffer Kløft, Teatercentrum, telefon 40 75 69 02
Fakta:







arrangeres af Teatercentrum, et kompetencecenter under Kulturministeriet
har et budget på 4,8 millioner kroner
finansieres af Kulturministeriet og værtskommunen
støttes af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Scenekunst
planlægges med hjælp af den internationale sammenslutning af teatre, ASSITEJ
Festivalens plakat er skabt af grafiker og kunstner Dorthe Holbek Jensen. Den kan frit
benyttes af pressen og downloades i forskellige formater på festivalens hjemmeside



Følg med og læs mere på www.aprilfestival.dk

