
 

 

Pressemeddelelse  –  søndag den 26. april 2015 
 

APRILFESTIVAL – TEATER FOR SMÅ & STORE 
 

FJORDLANDET BLEV OVERSVØMMET… MED SCENEKUNST 
 

Den 45. udgave af Aprilfestival – teater for små & store blev i dagene 19.-26. april afviklet i 
Fjordlandet – i Frederikssund og Halsnæs kommuner. Værtskommunerne og Teatercentrum 
samarbejdede om at styre denne store kulturbegivenhed sikkert i havn. Et stort koreansk 
dukkespil fyldte godt i byrummet i løbet af ugen og gjorde sit til at synliggøre festivalen både 
lokalt og i pressen. Festivalens online billetbestillingssystem blev flittigt brugt både før og under 
festivalen, og alt forløb planmæssigt på de i alt 85 skoler og institutioner, der havde tilmeldt sig 
arrangementet. Arrangørerne tøver derfor ikke med at kalde festivalen en stor succes. 
 

� FESTIVAL-FAKTA, NØGLETAL OG KURIØSE FACTS 
På festivalen kunne publikum opleve præcis 197 forskellige teaterforestillinger produceret og præsenteret af i 

alt 126 professionelle teatre. De mange forskellige forestillinger opførtes i alt 759 gange i løbet af ugen. Kun 16 

forestillinger måtte aflyses. 
 

Der var lidt over 25.000 gratisbilletter, som kommunens borgere og tilrejsende teaterinteresserede måtte deles 

om. 23.257 billetter endte med at blive delt ud, men der var flere teatergængere, end dette tal antyder, 

eftersom mange mødte op på spillestederne og kom ind til forestillingerne uden billet. Belægningsprocenten til 

de enkelte forestillinger var således meget tilfredsstillende. Fredag aften blev de unges aften, hvor man kunne 

opleve teater helt til midnatstid på Frederikssund Gymnasium, og ude på de enkelte weekend-spillesteder 

kunne man fredag – søndag konstatere, at mange familier havde valgt at gå i teatret sammen. 
 

I alt deltog 638 teaterfolk i festivalen. Hertil kommer en lille hær på næsten 180 frivillige hjælpere fra lokale 

organisationer og foreninger samt næsten 350 teateropkøbere fra diverse teaterforeninger og biblioteker over 

hele landet. Også 130 unge fra andre kroge af landet havde fundet vej til festivalen, hvor de deltog i forskellige 

aktiviteter eller hjalp med til at få alt det praktiske på festivalen til at hænge sammen. Alle disse mennesker 

fyldte godt op på områdets overnatningssteder, i bybilledet, på cafeer og på restauranter både i 

værtskommunerne og de tilgrænsende landområder. 
 

Festivalen blev besøgt af i alt 113 udenlandske gæster fra i alt 23 forskellige lande. Det var både teaterfolk 

(skuespillere, instruktører og teknikere) men også festivalarrangører, der kom for at se, hvorledes tingene gøres 

på Aprilfestivalen. Festivalen havde desuden besøg af tre inspirerende gæstespil fra hhv. Australien og Korea, 

som gjorde deres til at synliggøre festivalen i byrummet. De fleste spillesteder på skoler og institutioner 

krævede biograf-mørke i lokalerne for at kunne gennemføre deres forestillinger. Hertil blev der brugt i alt 2.846 

m2 lystæt folie (sort plastik), som blev fastgjort med i alt 3.183 meter Gaffa-tape af nogle hårdtarbejdende 

såkaldte ’mørklægningshold’. 
 

� …OG DEM I KULISSERNE 
Aprilfestival – teater for små & store var arrangeret af Teatercentrum (TC), som er et kompetencecenter under 

Kulturministeriet for udbredelse og formidling af scenekunst til børn og unge. TC samarbejdede med 

Frederikssund og Halsnæs kommuner om hele arrangementet. Festivalens budget var på næsten 4,8 mio. kr., og 

den finansieredes af værtskommunerne og Kulturministeriet. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 

Scenekunst, MCTS (Koreas kulturministerium), KAMS (Korea Arts Management Service) og Center for Kultur og 

Udvikling (CKU) støttede festivalens internationale del. ASSITEJ Danmark bidrog i planlægningen af festivalen. 
 

� NEXT STOP: FREDERIKSBERG KOMMUNE PÅ SJÆLLAND I UGE 15 
Til næste år flytter festivalen til Frederiksberg Kommune ved København, hvor der igen kan opleves non-stop 

scenekunst for børn og unge i dagene 10. – 17. april (uge 15). 
 

� VIL DU VIDE MERE OM SCENEKUNST FOR BØRN OG UNGE? 
På festivalens egen hjemmeside www.aprilfestival.dk kan du læse mere om hele arrangementet; her kan 

tidligere udsendte pressemeddelelser også læses. Du kan også blive ven med os på Facebook – søg på 

’Aprilfestival – teater for små & store’. På Teatercentrums hjemmeside www.teatercentrum.dk kan du læse 

mere om scenekunst for børn og unge samt finde mere information om Teatercentrums mange andre 

aktiviteter på teaterområdet, bl.a. workshops og kulturudviklingsprojekterne KulturCrew og Teateroplevelser. 
 

Med venlig hilsen  

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

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

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

 

 

     


