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VERDENS STØRSTE TEATERFESTIVAL KOMMER TIL ESBJERG
Aprilfestival – teater for små & store, der i år afvikles i Esbjerg Kommune, åbner om 65 dage. Over
100 professionelle teatre kommer på besøg i dagene 27. marts - 3. april og vil i løbet af denne uge
spille næsten 160 forskellige forestillinger over hele kommunen. Festivalen er dermed verdens
største af sin art, og alle billetter til de mange teateroplevelser er tilmed helt gratis. Det er faktisk
3. gang, festivalen rammer Esbjerg. Tidligere har festivalen været på besøg i byen i 1983 og i 2010.

TEATER FOR HELE FAMILIEN
Festivalen viser styrken, bredden og kvaliteten i professionel, dansk scenekunst produceret specielt for børn og
unge. Hertil kommer, at publikum også kan opleve et spændende gæstespil fra Belgien. Lokalområdets børn og
unge – samt deres familier, selvfølgelig – får på denne måde en masse teateroplevelser. Alle billetter er gratis
og kan 10 dage før festivalstart bestilles via festivalens hjemmeside eller app.
Præcis 108 professionelle teatre deltager i år i festivalen, og det er en udfordrende opgave at skaffe plads til
festivalens mange forestillinger og øvrige aktiviteter på f.eks. skoler, i institutioner og forsamlingshuse, men
arrangørerne er optimistiske og har allerede brugt mange måneder på den praktiske planlægning. I løbet af
festivalugen viser teatrene i alt 159 forskellige teaterforestillinger fordelt på over næsten 600 enkelte
opførelser.

FAGLIGT MØDESTED OG TRYG AFVIKLING
Festivalen danner desuden ramme om en række faglige aktiviteter for hundredvis af teaterfolk fra hele landet;
bl.a. konferencer, foredrag og debatmøder. Over 500 teaterfolk forventes at sætte kursen mod Esbjerg i
anledning af det store arrangement. Lokale frivillige skal hjælpe til med at afvikle festivalen i hele kommunen.
”Vi glæder os til at komme til Esbjerg og lave festival igen, og vi sigter efter at gennemføre en normal festival
efter en periode, hvor coronaen har grebet forstyrrende ind i afviklingen af et arrangement af vores størrelse”,
fortæller direktør for Teatercentrum, Henrik Køhler, der også er Aprilfestivalens formelle leder.
Han fortsætter: ”Og jeg vil gerne benytte anledningen til at forsikre alle vores deltagere – både teatre, frivillige
og publikummer – om, at vores festival bliver gennemført på en betryggende måde for alle parter, og vi
overholder selvfølgelig alle relevante myndigheders retningslinjer”, slutter Henrik Køhler.

FESTIVALEN SÆTTER SPOR
Aprilfestivalen har eksisteret siden 1971 og afvikles hvert år et nyt sted i landet. Dette sker ikke kun, fordi en
masse børn og unge skal have mulighed for at se teater i en hel uge. Det er også et led i en større politisk plan,
der bl.a. handler om at give børn og unge adgang til scenekunst og dermed til ”fuld deltagelse i det kulturelle
og kunstneriske liv”, som det faktisk er formuleret i FN’s børnekonvention. Festivalen trækker med sin rejse
rundt i landet spor af børnekulturelle aktiviteter efter sig og efterlader sig hver gang titusinder af børn og unge
fyldt med kunstneriske indtryk.

DEM I KULISSSEN
Aprilfestival - teater for små & store arrangeres af Teatercentrum i samarbejde med Esbjerg Kommune.
Festivalens samlede budget er på ca. 5 mio. kr., som finansieres af værtskommunen og Kulturministeriet.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtter festivalen, og ASSITEJ Danmark bidrager til
planlægningen af festivalen. Nordea-fonden støtter festivalens arbejde med at sætte fokus på de yngstes
teateroplevelser under festivalen.

YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere kommentarer til denne pressemeddelelse kan fås ved direkte henvendelse til:
Direktør og festivalleder Henrik Køhler, Teatercentrum, på tlf. +45 4075 6900 og/eller
Eventkoordinator Kirsten Bisgaard Kirchner, Esbjerg Kommune, på tlf. +45 2033 6266
Med venlig hilsen
Søren Kristoffer Kløft - Teatercentrum i Danmark / sk@teatercentrum.dk / +45 4075 6902
www.aprilfestival.dk ● www.esbjerg.dk ● www.teatercentrum.dk ● www.assitej.dk

