Pressemeddelelse – torsdag den 27. marts 2014

APRILFESTIVAL – teater for små & store:

HOLSTEBRO: ENORM FORHÅNDSINTERESSE FOR TEATERFESTIVAL
Aprilfestival – teater for små & store åbner om tre dage i Holstebro. Teatercentrum
og alle de entusiastiske kræfter på lokalt plan – bl.a. næsten 300 frivillige – er klar
til at få arrangementet sikkert i mål. Over 25.000 gratis billetter skal uddeles, og
teaterinteresserede fra hele landet har siden d. 24. marts kunnet bestille dem
online via festivalens hjemmeside. Foreløbig er over 13.000 billetter allerede
blevet booket. Arrangørerne kan dermed konstatere, at forhåndsinteressen for
festivalen, der åbner officielt på søndag d. 30. marts, er stor.

 Årets temaer: Hate Crime, plastikkirurgi, eventyr og meget andet…
www.aprilfestival.dk

Der er noget for alle – uanset smag og temperament – på festivalen, der er verdens største
af sin art. Udfordringen er derfor at skulle vælge mellem alle tilbuddene, der vises i
teatersale, på gaden, i klasseværelser, i gymnastiksale og idrætshaller over alt i kommunen.
Der præsenteres næsten 200 forskellige forestillinger, og temaerne, der behandles i
teaterstykkerne, er meget forskelligartede – f.eks. flygtningeskæbner, hate crime, skilsmisse,
alkoholisme, død, plastikkirurgi, stofmisbrug, ensomhed samt – ikke at forglemme – de
uopslidelige klassikere og folkeeventyr genfortalt på nye måder. Forestillingerne har
desuden meget forskellige udtryk – nogle præsenteres af en enkelt skuespiller med få
rekvisitter, andre forestillinger er stort anlagte opsætninger med mange skuespillere på
scenen, finurlige kulisser og lys-, lyd- og videoeffekter.
Scenekunst for små og store er ikke kun for børn og unge, selvom mange forestillinger
henvender sig til helt bestemte aldersgrupper. Voksne kan sagtens få en god oplevelse ud af
en tur i teatermørket i løbet af teaterugen. Arrangørerne opfordrer derfor til at tage hele
familien med i teatret og få en eller flere unikke oplevelser med hjem. Det hele er oven i
købet gratis.

 Store events: Åbningsfest d. 30. marts & Festivalshow d. 3. april
Festivalen skydes officielt i gang søndag d. 30. marts kl. 14.00 i Musikteatret Holstebro. Der
vil være underholdning for hele familien helt til kl. 17.30 – bl.a. med Odin Teatret og
kinesiske børneakrobater. Torsdag aften d. 3. april kan man desuden opleve et stort
festivalshow i Musikhuset – igen med gratis adgang for alle. Denne aften vil man kunne
opleve et unikt show med nykomponeret musik – specielt skabt til lejligheden og
præsenteret af et stort antal skuespillere. Billetterne kan bestilles online på festivalens
hjemmeside.

 Mere information…?
Savner du flere oplysninger eller måske direkte kontakt til enten teatre eller fagfolk, der
kommer for at deltage i festivalen, så kontakt Teatercentrum. Besøg festivalens hjemmeside
på www.aprilfestival.dk eller scan QR-koden til venstre. På hjemmesiden kan du finde et
komplet program over alle festivalens forestillinger og en masse andre praktiske
informationer. På festivalens mobil-site m.aprilfestival.dk er der også adgang til
programmet og de vigtigste facts om festivalen. Tidligere udsendte pressemeddelelser kan
læses på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Søren Kristoffer Kløft
Teatercentrum i Danmark | www.teatercentrum.dk | info@teatercentrum.dk
Tlf: +45 3530 4400 (hoved-nr.) | mobil: +45 4075 6902 (direkte) | sk@teatercentrum.dk
Vi er også på Facebook – find os på ”Aprilfestival – teater for små & store” og på ”Teatercentrum i Danmark”
____________________________________________________________________________________________
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 Holstebro Kommune. Festivalens budget er på 4,2 mio. kr., og
den finansieres af værtskommunen og Kulturministeriet. Kunstrådets Scenekunst-udvalg og Center for Kultur og Udvikling (CKU)
støtter festivalens internationale del. ASSITEJ Danmark bidrager i planlægningen og med gennemførelsen af festivalen.

