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APRILFESTIVAL   TÆNDER   DEN   INDRE   ILD   OG   MODET   TIL   AT   DRØMME   STORT   
Aprilfestival   -   teater   for   små   &   store    er   verdens   største   teaterfestival   af   sin   art   og   begynder   om  
nøjagtig   74   dage.   I   år   afholdes   festivalen   i   dagene   fra   d.   19.-26.   april,   og   vi   kan   godt   garantere,   at  
den   kommer   til   at   sætte   sit   aftryk   og   være   synlig   i   alle   afkroge   af   Holbæk   Kommune,   som   for   første  
gang   er   værtskommune   for   Aprilfestival.   
 
Temaet   for   dette   års   festival   er    ‘Mødet,   gnisten   &   drømmen’ .   Målet   er,   at   alle   børn   og   unge   skal  
have   mulighed   for   at   møde   den   professionelle   kunst   i   øjenhøjde   og   dermed   få   tændt   en   gnist   i   sig.  
Gnisten   skal   få   de   unge   til   at   drømme   og   se   livet   i   et   nyt   perspektiv.   
 

LOKAL   BEGIVENHED   MED   NATIONAL   OG   INTERNATIONAL   DELTAGELSE  
Vanen   tro   bliver   Aprilfestival   igen   i   år   velbesøgt.   119   danske   teatre,   der   alle   præsenterer  
professionel   scenekunst   for   børn   og   unge   i   alderen   0-16   år,   deltager   i   festivalen.   De   viser  
sammenlagt   174   forskellige   forestillinger,   som   spiller   flere   gange   i   løbet   af   ugen,   så   vi   kommer   op  
på   mere   end   700   enkelte   opførelser.   Hertil   kommer   tre   internationale   gæstespil.   
 
Festivalen   viser   styrken,   bredden   og   kvaliteten   i   professionel,   dansk   scenekunst   produceret   specielt  
for   børn   og   unge.   Lokalområdets   yngste   samt   deres   familier   er   dermed   garanteret   en   masse  
teateroplevelser,   og   så   er   alle   festivalens   25.000   billetter   gratis.   
 
Over   1.000   professionelle   fagfolk   og   100   internationale   gæster   forventes   at   sætte   kursen   mod  
Holbæk   Kommune   i   anledning   af   festivalen,   ligesom   over   100   unge   fra   hele   landet   deltager   som   en  
del   af   de   landsdækkende   KulturCrew-   og   talentskoleordninger.   Og   så   hjælper   en   lille   hær   af  
frivillige   desuden   med   at   afvikle   festivalen   i   hele   kommunen.   
 

TEATER   OG   MENNESKERETTIGHEDER  
Aprilfestivalen   er   et   led   i   en   global,   politisk   plan,   der   handler   om   at   give   børn   og   unge   adgang   til  
scenekunst.   FN’s   børnekonvention   beskriver   således,   hvordan   børn    “har   ret   til   fuld   deltagelse   i   det  
kulturelle   og   kunstneriske   liv.”    Og   med   sin   rejse   rundt   i   Danmark   trækker   Aprilfestival   spor   af  
børnekulturelle   aktiviteter   efter   sig   og   efterlader   sig   hver   gang   titusinder   af   børn   og   unge   fyldt   med  
kunstneriske   indtryk   -   og   i   år   bliver   ingen   undtagelse.   
 

DEM   I   KULISSERNE  
Aprilfestival   -   teater   for   små   &   store    arrangeres   af   Teatercentrum   i   samarbejde   med   Holbæk  
Kommune.   Festivalens   samlede   budget   er   på   ca.   5,5   mio.   kr.,   som   finansieres   af   værtskommunen  
og   Kulturministeriet.   Statens   Kunstfonds   Projektstøtteudvalg   for   Scenekunst   støtter   festivalens  
internationale   del.   ASSITEJ   Danmark   bidrager   til   planlægningen   af   festivalen.   Nordea-fonden  
støtter   festivalens   arbejde   med   at   sætte   fokus   på   de   yngstes   teateroplevelser.   
 
Med   venlig   hilsen  
Søren   Kristoffer   Kløft   -   Teatercentrum   i   Danmark   /    sk@teatercentrum.dk    /   +45   4075   6902  
 
www.aprilfestival.dk   
www.holbaek.dk   
www.teatercentrum.dk   
www.assitej.dk   
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