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Uddannelser samarbejder med kommunen om
Aprilfestival
30 farvestrålende maskotter sørger for støj i gaden før og under Aprilfestival 2017.
EUC Syd skræddersyr dragterne, som elever fra Efterskolen Epos, Als Performance
Academy og Ungdomsskolens dramalinje optræder i.

Aprilfestival vil om mindre end fire uger fylde Sønderborg Kommune med professionelt børne- og
ungdomsteater. Som noget unikt vil der i år være optog og optrædener af "aprilmaskotter", der vil
sikre endnu mere støj i gaden om festivalen, der foregår 23. - 30. april.
Maskotterne er i bogstavelig forstand trådt ud af Stine Westergaards vinderplakat for dette års
Aprilfestival. Beklædningshåndværkeruddannelsen på EUC Syd har brugt de seneste to måneder på
at omsætte plakatens elementer til 22 dragter, som elever fra Efterskolen Epos, Als Performance
Academy og Ungdomsskolens dramalinje skal optræde i før og under festivalen. Projektet er
sponsoreret af Fabrikant Mads Clausen-fonden.
Relevant uddannelse
På EUC Syd så man hurtigt den gode ide i at samarbejde med Sønderborg Kommune om
Aprilfestival:
- Det er en rigtig sjov og vedkommende opgave for os. Vores elever lærer utroligt meget. Her skal der
ikke laves en enkelt dragt, men leveres 22 dragter til i alt 30 personer fra så at sige plakat til gine. De
lærer at være en vigtig del af en helhed, hvor alle er afhængige af hinanden - og det sker under
tidspres, siger faglærer på beklædningshåndværkeruddannelsen, Joan Lund Nissen.
Ved to symaskiner sidder Dorthe Thomsen og Rikke Rasmussen. De glæder sig over, at deres
uddannelse er en så tydelig del af Aprilfestival. Dorthe Thomsen glæder sig til at se "sine" dragter ude
i gadebilledet.
- Det er sjovt, for det er anderledes end andre projekter. Det er virkeligt en udfordring, for det er vidt
forskellige stoffer, der skal passe sammen, og flere forskellige kroppe skal se godt ud i den samme
dragt, siger Rikke Rasmussen.
Teater uden scene
Lea Skriver prøvede i går, onsdag 29. marts, for første gang sin maskotdragt. Lea kommer fra
Ungdomsskolens dramalinje. Sammen med elever fra Efterskolen Epos og Als Performance

Academy skal hun lære at bevæge sig som mekaniske dukker, når de godt 30 unge mennesker
beriger festivalen som maskotter. Sammen vil de danne optog, der vil gøre opmærksom på
festivalen.
- Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er vant til at optræde, men det her er noget helt andet. Jeg skal ned
fra scenen og ud blandt mennesker. Det er fedt at være del af noget så stort, siger Lea Skriver.
Sønderborg Kommunes projektleder for Aprilfestival, Mia Lilliendahl Larsen, glæder sig over den
store lyst til at samarbejde om Aprilfestival.
- Det er inspirerende at se, hvor bred lysten til samarbejde er. Aprilfestival giver mange forskellige
institutioner og mennesker mulighed for byde ind med relevant indhold og blive en del af noget stort.
Det er en stor glæde at se de unge mennesker i fællesskab løfte en opgave, der virkelig får alle deres
kreative kompetencer i spil, siger Mia Lilliendahl Larsen.
"Aprilfestival - teater for små og store" er verdens største turnerende festival for professionelt børneog ungdomsteater. I dagene 23. - 30. april 2017 foregår den rundt om i hele Sønderborg Kommune.
Festivalen arrangeres af Teatercentrum i fællesskab med Sønderborg Kommune. Læs mere på
www.aprilfestival.dk.
Kontakt
Mia Lilliendahl Larsen, projektleder Aprilfestival, Sønderborg Kommune, tlf. 24 23 36 82,
mils@sonderborg.dk
Joan Lund Nissen, faglærer beklædningslinjen EUC Syd, jln@eucsyd.dk
Oplev aprilmaskotterne her
Torsdag 20. april kl. 15:30-17:30: Den gamle Deichmann-butik, Perlegade/Sønderborg
Søndag 23. april kl. 13:00-15:00: Biblioteket, Sønderborg og Perlegade/Sønderborg
Tirsdag 25. april kl. 16:00-18:00: Gråsten Slotskirke og indre by/Gråsten
Onsdag 26. april kl. 16:00-18:00: Nordborghus og indre by/Nordborg
Fredag 28. april kl. 16:00-18:00: En del af "Skør Fredag" i Sønderborg City på "Verdens længste
Catwalk"
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