Til pressen

Tirsdag den 26. marts 2019

Festivalen - dag for dag, time for time, minut for minut...

Hvornår?

Hvad og hvem?

Hvor?

Reportagemuligheder:

Fotomuligheder:

Lundergaardhallen
Bodøvej 13
Hjørring

X

X

X

X

Søndag, 31. marts
Kl. 14.00 – 15.00

ÅBNINGSFEST – FOR ALLE
Festivalen åbner med et brag af en fest med gadeteater,
skøre abekatte, stomp samt musikalsk underholdning bl.a.
af Aprilfestivalens Store Fælleskor med 350 børn, unge og
voksne sangere fra mange af kommunens kor.
Borgmester Arne Boelt byder velkommen. Dagens
værtspar er Tina Vestergaard og Robin Haslund. Se mere
om åbningsfesten her:
http://www.aprilfestival.dk/aabningsfest.asp

Mandag, 1. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 11.30 – 12.45 & kl.
17.00 – 18.15

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk og/eller mobil
4075 6902, hvis du vil besøge skoler og/eller institutioner,
hvor der spilles teater.

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

Internationalt gæstespil fra Frankrig
‘Vélo Théâtre’ spiller ’Frøen på bunden af brønden tror at
himlen er rund’. Vélo Théâtre skaber en intim og poetisk
atmosfære, hvor publikum ikke længere er tilskuere, men
i stedet for bliver til gæster i et drømmelignende hus.
Sprog: Fransk med dansk oversættelse. Aldersgruppe:
6+. Varighed: 75 min.

Vendsyssel Teater
Teatersalen
Banegårdspladsen
4

X

Se mere på:
http://www.aprilfestival.dk/internationale_gaestespil.asp
Kl. 17.00 – 19.00

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 10-11
i det officielle festivalprogram). Se programmet her:
https://issuu.com/teatercentrum/docs/festivalprogram2019_200dpi
_-_netver

På udvalgte
spillesteder i
kommunen

X

1

Kl. 19.00 – 20.30

ÅBNINGSRECEPTION
Den officielle velkomst til teatrene, hvor politikere og
vigtige samarbejdspartnere fra Hjørring Kommune også
deltager. Der vil være taler fra bl.a. viceborgmester
Henrik Jørgensen og Henrik Køhler samt underholdende
indslag fra Vendsyssel Teater, børnekor, band – og ikke
mindst lidt forplejning til de tørstige og sultne sjæle.

På
Nordsøen
Oceanarium,
Willemoesvej 2,
9850 Hirtshals

X

X

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

X

X

Kontakt Leif Lund Jacobsen på leif.jakobsen@hjoerring.dk
og/eller mobil 4122 4891, hvis du vil deltage i receptionen
– evt. med fotograf.

Tirsdag, 2. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 15.30 – 16.45 &
19.00 – 20.15

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

Internationalt gæstespil fra Frankrig
‘Vélo Théâtre’ spiller ’Frøen på bunden af brønden tror at
himlen er rund’. Vélo Théâtre skaber en intim og poetisk
atmosfære, hvor publikum ikke længere er tilskuere, men
i stedet for bliver til gæster i et drømmelignende hus.
Sprog: Fransk med dansk oversættelse. Aldersgruppe:
6+. Varighed: 75 min.

Vendsyssel Teater
Teatersalen
Banegårdspladsen
4

X

Se mere på:
http://www.aprilfestival.dk/internationale_gaestespil.asp

Kl. 15.30 – 20.15

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 10-11
i det officielle festivalprogram). Se programmet her:
https://issuu.com/teatercentrum/docs/festivalprogram201
9_200dpi_-_netver

På udvalgte
spillesteder i
kommunen

X

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

X

Vendsyssel Teater
Teatersalen
Banegårdspladsen
4

X

På udvalgte
spillesteder i
kommunen

X

Onsdag, 3. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 15.00 – 15.30 &
20.00 – 20.30

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

X

Internationalt gæstespil fra Frankrig
Collectif Aïe Aïe Aïe spiller ‘Mit dådyr og min kanin’. Fire
hænder skaber behændigt en historie for vores øjne med
mange finurlige objekter og sjove indfald. Det hele foregår
til musik og næsten uden ord. Aldersgruppe: 9+ Varighed:
30 min.
Se mere på:
http://www.aprilfestival.dk/internationale_gaestespil.asp

Kl. 15.00 – 20.30

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 10-11
i det officielle festivalprogram). Se programmet her:
https://issuu.com/teatercentrum/docs/festivalprogram201
9_200dpi_-_netver
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Torsdag, 4. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 13.00 – 13.30 &
15.00 – 15.30

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

X

X

Internationalt gæstespil fra Frankrig
Collectif Aïe Aïe Aïe spiller ‘Mit dådyr og min kanin’. Fire
hænder skaber behændigt en historie for vores øjne med
mange finurlige objekter og sjove indfald. Det hele foregår
til musik og næsten uden ord. Aldersgruppe: 9+ Varighed:
30 min.

Vendsyssel Teater
Teatersalen
Banegårdspladsen
4

X

Se mere på:
http://www.aprilfestival.dk/internationale_gaestespil.asp

Kl. 09.00 – 16.00

OPLEVELSESKONFERENCE:
Scenekunsten og stress-samfundet - hvordan kan
scenekunst hjælpe børn og unge til at håndtere stress individuelt, i fællesskab og på samfundsplan?
Dagen indledes med et oplæg af Kjeld Fredens, der er
hjerneforsker og ekspert i børns læring, mental sundhed
og kulturel intelligens. Herefter har vi et panel med
deltagelse af:
•
•
•

Malthe Hertz Jansen programleder for
stressalliancen
Mikkel Ottow kulturudviklingskonsulent og
projektleder for kultur og sundhed i Region
Midtjylland og
Kjeld Fredens

Professionshøjskolen UCN
Hjørring,
Festsalen,
Skolevangen 45

X

X

Konferencen bliver afholdt på dansk og afvikles af
Aprilfestival i samarbejde med Jeppe Lajer (aktør), Tine
Kjærbye (Teatercentrum), Maria Suh (Horsens
Teaterfestival) samt Hjørring Kommune og
Professionshøjskolen UCN.
Se mere her:
http://www.aprilfestival.dk/faglige_arrangementer.asp

Kl. 13.00 – 18.00

Kl. 17.00 – 17.45 & kl.
19.00 – 19.45
(dørene åbnes 15 min.
før show-start)

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 10-11
i det officielle festivalprogram). Se programmet her:
https://issuu.com/teatercentrum/docs/festivalprogram201
9_200dpi_-_netver

På udvalgte
spillesteder i
kommunen

X

Det store FESTIVALSHOW
Oplev en perlerække af smagsprøver på, hvad der rører
sig i dansk børneteater lige nu, når Vendsyssel Teater
åbner dørene til et forrygende festivalshow. Forestillingen
er nonverbal. Aldersgruppe: 6+.

Vendsyssel Teater,
Store Sal
Banegårdspladsen
4

X

X

Se mere på:
https://www.aprilfestival.dk/program/festivalshow/

Weekend (5.-7. april) – fredag, lørdag & søndag
Alle dagtimer

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre. Se mere her:
http://www.aprilfestival.dk/festivalens_forestillinger.asp

På 16 spillesteder
i Hjørring By

X

X

Festivalens pressekontakt: Søren Kristoffer Kløft, +45 4075 6902,
kl. 08.00 – 21.00 på alle festivalens dage eller skriv på mail: sk@teatercentrum.dk
Pressekontakt – Hjørring Kommune: Leif Lund Jakobsen / leif.jakobsen@hjoerring.dk / +45 4122 4891
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