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TEATERFESTIVALEN GÅR OVER SINE BREDDER INDHOLD

- OPLEV TEATER I HELE SYDDJURS & TILGRÆNSENDE KOMMUNER
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Børn og unge har ret til gode kunstneriske oplevelser. Sådan siger FN’s børnekonvention. Vi gør noget ved det, og her
i Syddjurs Kommune præsenterer vi
næsten 165 forskellige oplevelser af
slagsen.

Teatret kan samle folk – små og store,
unge og gamle - om fælles oplevelser
og måske nye erkendelser. For vi tror
på, at stærke kunstneriske oplevelser er
det stof, der kan ændre et menneskes
syn på verden.

Åbningsfest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Men festivalen rækker længere ud end
lige værtskommunen. Således får både
børn og voksne i hhv. Norddjurs, Aarhus
og Favrskov kommuner også teater.
Festivalen går over sine bredder.

Du sidder her med festivalens program,
hvor du kan finde alle forestillingerne.
Dyk ned i udvalget og find lige dét, der
fænger dig. Bestil billet - og så er det af
sted: Ud at se teater.

Besøg installationerne  . . . . . . . . . . . . .  9

Vi lever i en stor og mangfoldig verden.
Det afspejler sig også i de forestillinger,
som festivalen tilbyder. Vi lever også i en
verden, hvor mennesker for tiden flygter
fra krig, overgreb og ødelæggelser. Dette afspejler sig i nogle af de teateroplevelser, som publikum kan få på festivalen. Sorg, glæde, frygt, kærlighed, liv og
død – intet tema er for stort eller for
småt til at blive taget under behandling i
teatret.

På gensyn i teatret
– vi glæder os til at se
både børn og voksne.

Festivalshow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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HVAD KAN JEG SE?
Henrik Køhler
direktør
teatercentrum

HVEM STÅR BAG? OG HVAD KOSTER DET?
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 Syddjurs Kommune. Festivalens budget er på næsten 4,9
mio. kr., og den finansieres af værtskommunen og Kulturministeriet. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst støtter festivalens internationale del.
ASSITEJ Danmark bidrager med planlægningen af festivalen.

- SÅDAN FINDER DU RUNDT I
PROGRAMMET & PÅ FESTIVALEN
Alle forestillinger præsenteres kronologisk i den rækkefølge, de spiller.
De farvede symboler viser vej:
♥ For de allermindste /
The Toddlers  . . . . . . . . . .  ½ år/year+
● For de små /
The Tumblers . . . . . . . . . . . 4 år/year+
▲ For de lidt større /
The Wonderers . . . . . . . . . 6 år/year+
◆ For de største /
The Tweens & Teens . .  10 år/year+

OVERSIGTSKORT
Syddjurs Kommune  . . . . . . . . . . .  side 7
Ebeltoft  . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 10-11
Rønde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  side 30-31
Plakat: Schannie Wridt [ mail: 264001@via.dk ] n Layout & tilrettelæggelse: TeR Døssing [ ddsign.dk ] & Søren K. Kløft, Teatercentrum n Tryk: tafdrupco.dk n Oplag: 27.000
Udgiver: Teatercentrum i DK, Farvergade 10, 5. sal, 1463 København K., tlf. +45 3530 4400, info@teatercentrum.dk n Redaktionen afsluttet: 14.03.2018 n Ret til ændringer forbeholdes
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Velkommen til Aprilfestival 2018 i Syddjurs Kommune
Vi har glædet os længe til at byde velkommen til verdens største turnerende
teaterfestival for børn og unge – og nu
er det nu! Under Aprilfestivalen kommer
mere end 100 professionelle teatre til
Syddjurs Kommune og byder på over
150 forskellige teaterforestillinger. Det
bliver til flere end 650 teateroplevelser
på bare én uge. Det bliver uden tvivl en
helt særlig uge fyldt med teater for
både store og små. Alle billetter er gratis, så det er bare om at komme afsted!
Søndag d. 15. april åbner festivalen med
en Åbningsfest for børn i Kom-Bi i
Hornslet. Alle er velkomne til en eftermiddag i fantasiens, festens og teatrets
navn.
Dagen efter åbner festivalens billetkontor i Det gamle Rådhus i Ebeltoft, hvor
man kan få information og udleveret billetter til de mange gratis teateroplevelser, der bare ligger og venter.
I hverdagene d. 16.-19. april vil alle børn
opleve mindst én teaterforestilling ude
på skolerne eller i dagsinstitutionerne,
mens alle er velkomne om eftermiddagen og i de tidlige aftentimer, når
der spilles forestillinger på bib-

Teatret Beagle - dans & fysisk teater • EnCykloPædisterne

lioteker, i forsamlingshuse, institutioner
og virksomheder rundt omkring i hele
vores dejlige kommune.
Weekenden d. 20.-22. april byder på
festivalens storslåede weekendprogram
med 25.000 gratis billetter til teateroplevelser i både Rønde og Ebeltoft. Der
bliver forestillinger for enhver – ung
som gammel. Dansk børne- og ungdomsteater er noget af det bedste i verden, så der bliver rig mulighed for uforglemmelige øjeblikke for hele familien.
Rigtig mange offentlige såvel som private institutioner og virksomheder har
samarbejdsvilligt stillet deres lokaler og
arbejdskraft til rådighed for, at denne
store begivenhed kan lykkes, og vi er
stolte over den lokale opbakning. Festivalen involverer nemlig ikke bare de
mange optrædende på scenerne, men
‘bag scenen’ er rigtig mange
lokale kræfter med til at
skabe Aprilfestival
2018. Ikke mindst
de mere end
hundrede fri-

villige, som stiller sig til rådighed, skal på
forhånd have en varm tak.
Vi glæder os rigtig meget til at byde de
mange tusinde mennesker velkommen
til Aprilfestival i Syddjurs Kommune.
I Syddjurs sætter vi fokus på kultur, og
vi tror på, at mødet med kunsten kan
inspirere og danne grobund for et godt
liv for både børn og voksne.
Derfor håber vi også, at I vil tage for jer
af dette overflødighedshorn af kunst- og
teateroplevelser, som Aprilfestival 2018
byder på.
Rigtig god
fornøjelse!
Ole Bollesen
borgmester

BILLETTER
kan bestilles via
aprilfestival.dk
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Alle børn og deres voksne inviteres til

ÅBNINGSFEST

SØNDAG D. 15. APRIL
KL. 14-16 i Kom-Bi, Nyvej 3, 8543 Hornslet
Kom til GALLAFEST for børn og vær med
til at fejre åbningen af festivalen.
Mød dine nye teatervenner – monsteret, prinsessen & katten – på den gule løber, bliv
sminket i prinsessens sminkeværelse, få en
sej festivaltatovering og lav din egen festivalraket i kattens raketværksted.

Du kan vinde masser af billetpræmier, og
der er underholdning med åbningstale, en
ægte tryllekunstner, festlig musik, lækre
drinks, festivalkage og popcorn.
Det vil også være muligt at få information om
hele festivalprogrammet og få billetter til
festivalens mange gratis teateroplevelser.

GRATIS ADGANG

FESTIVALSHOW
EN SANSEFULD FÆRD GENNEM SYDDJURS
Oplev en perlerække
af smagsprøver på,
hvad der rører sig i
dansk b ørneteater lige nu
FUGLSØCENTRET (DRAGSMURVEJ 6, KNEBEL)
TORSDAG D. 19. APRIL KL. 19
DØRENE ÅBNES KL. 18.30
VARIGHED: CA. 60 MIN.
HENT GRATIS BILLETTER TIL SHOWET ONLINE

Alder: 6+

KONFERENCIER: Hege Tokle (kunstnerisk leder ved Syddjurs Egnsteater). KREATIV PRODUCENT: Thomas Johan M.R. Bæhring. MUSIK: Kolling-Ulbrandt. SHOWET ER PRODUCERET af Syddjurs Egnsteater
i tæt samarbejde med lokale dansere og musikere, bl.a. Shanghai Akademiet, Femmøller Efterskole, Syddjurs Egnsteaters teaterhold samt nogle af de professionelle teatergrupper, som deltager på festivalen.
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I N T E R N A T I O N A L E

G Æ S T E S P I L
PLEXUS POLAIRE (FRANKRIG/NORGE)

Ashes

Dukke- & animationsteater på højeste internationale niveau. Ikke én bevægelse er
tilfældig, lyssætningen er ultra præcis, og dukkerne får deres eget liv på scenen.
Grænsen mellem dukkefører og dukke ophæves fuldstændig.
Historien er baseret på Gaute Heivolls roman ‘Før jeg brænder ned’, der handler om
en pyroman, som hærger i en lille landsby i det sydlige Norge.
Det er en poetisk og brutal fortælling om den menneskelige sjæl og om det at svinge mellem skabelse og ødelæggelse. Ild, vanvid, ondskab og kærlighed mødes i en
kompromisløs fremstilling af de modsætninger, der kan findes i en mands hjerte.
’Ashes’ har vundet adskillige internationale priser.
Varighed: 60 min.
Sprog: Engelsk
Spilletid: Mandag d. 16. april, kl. 17.30 og tirsdag d. 17. april, kl. 15
Spillested: Kulturhotellet, Rønde
Aldersgruppe.: 14+
Se mere på: www.plexuspolaire.com

THE CHAELI CAMPAIGN (SYDAFRIKA)

No fun ction alL anguage
En blandet gruppe udfordrer den gængse forståelse af kommunikation,
evne, tilgængelighed, inklusion og spørgsmålet:
Hvad sker der, når vi ikke har ordene til at dele vores tanker?
Disse temaer bliver udforsket i denne danseteaterproduktion
fordelt over ni episoder, hvor hver episode behandler
kommunikation i forskellige perspektiver.
Et fænomenalt hold af performere – hver
især med forskellige former for fysiske
funktionsnedsættelser – gør forestillingen
ærlig, hjertelig, legesyg, smuk og sjov,
og dansen understøttes af
live-musik fra scenen.
Og selvom der kommunikeres på
op til fire forskellige sprog, når
denne forestilling langt ud
over scenekanten.

Varighed: 55 min.
Sprog: Engelsk, tegnsprog (Sydafrika), Xhosa, Afrikaans
Spilletid: Onsdag d. 18. april, kl. 16 og torsdag d. 19. april, kl. 15
Spillested: Kulturhotellet, Rønde
Aldersgruppe: 14+
Se mere på: www.chaelicampaign.co.za
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F OR E STI LL I N G E R I H V E R DAG E N E
MANDAG 16/4
TID/TIME TEATER/THEATRE

17:00 André Andersen SOLO
		Dunkelblå
		Flyvende Prinsesse
		Hr.Teater
		Mærkværk / Teater Nordkraft
		Randers Egnsteater
		Teatret Aspendos
17:30 MishMash
		
Plexus Polaire (Frankrig/Norge)

FORESTILLING/PERFORMANCE

◆ Heksejagt

● Coyote
● Metamorfose
● Pudemin
◆ Stræber
▲ Palle alene I verden
● Eventyrlig klang
▲ Næsen
◆ Ashes

ALDER/AGE MIN. SPILLESTED/VENUE

12+
4-8
4-8
4+
13+
6-10
3-8
6-9
14+

55
40
45
35
45
40
45
35
60

Ebeltoft Kirke, Grønningen 2, 8400 Ebeltoft
Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12, 8420 Knebel, Pejsestuen
Andelsforeningen Friland, Ravnen 1, 8410 Rønde, Ravnen
Rønde Bibliotek, Skolevej 12, 8410 Rønde, Mødelokalet
Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind, Multisalen
Nimtofte Kulturhus, Stationsvej 9, 8581 Nimtofte, Salen
VTA Rosengården, Tingvej 22, 8543 Hornslet, Caféen
Ryomgård Bogcafé, Ndr. Ringvej 7, 8550 Ryomgård
Kulturhotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde, Store sal

TIRSDAG 17/4
TID/TIME TEATER/THEATRE

15:00 Plexus Polaire (Frankrig/Norge)
17:00 Det Ripensiske Teaterselskab
		Nycirkuskompagniet Cikaros /
Teater Kimone
		Teater Vestvolden
		TeaterTasken
18:00 Svendborg Dage med Brecht
19:00 Kompagni Kalas

FORESTILLING/PERFORMANCE

ALDER/AGE MIN. SPILLESTED/VENUE

◆ Ashes

14+ 60 Kulturhotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde, Store sal
6-12 60 Halling Folkepark, Hyacintvej 2d, Halling, 8543 Hornslet, udendørs
3-6 35 Hyllested Forsamlingshus, Hyllested Bygade 8, Hyllested, 8400 Ebeltoft

● Lene og Lillebror

3+
12+
14+
7-13

▲ To med det hele
● Omvendt

◆ Skibby krøniken
◆ Forhøret over Lucullus
▲ Norden Rundt

35
50
60
45

Hornslet Bibliotek, Tingvej 35, 8543 Hornslet, P-plads (teaterbussen)
Knebel Kirke, Knebelbygade 72, 8420 Knebel
Biograf- & kulturhuset Kom-Bi, Nyvej 3, 8543 Hornslet, Sal 1
Landbohjemmet Pindstrup, Storegade 56, Pindstrup, 8550 Ryomgård

ONSDAG 18/4
TID/TIME TEATER/THEATRE

FORESTILLING/PERFORMANCE

ALDER/AGE MIN. SPILLESTED/VENUE

16:00		The Chaeli Campaign (Sydafrika)
◆ No fun ction alL anguage 14+ 55
17:00 Det Olske Orkester / Teatret Værk ◆ Ræven går derude
8+ 70
		Knudsen & Nørby
4-9 40
● Peddersen & Findus
		 - Rævejagten
		Limfjordsteatret
3-8 40
● Vred
		Teater Next
6+ 55
▲ Den lille prins
18:00 Teater Vestvolden
3+ 35
● Lene og Lillebror
18:30 Teatret Fair Play / Dansk Rakkerpak ◆ Sherlock Holmes og
10+ 55
		 dronningens kronjuveler
19:00 Asterions Hus
3-8 35
● Den grusomme historie
		 om Medusas hoved			
		Nørregaards Teater
5-11 45
▲ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
		Teater [døgdi]
11-16 60
◆ Bustin Jieber
		 har brug for en pause

Kulturhotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde, Store sal
Lyngparken, Lyngevej 3, 8420 Knebel, Centersal
Balle Borgerhus, Vestergade 16, 8444 Balle
Skørring Forsamlingshus, Nørreled 32, Skørring, 8544 Mørke
Lime Beboerforening, Markvænget 2, Lime, 8544 Mørke, Store Sal
Kolind Bibliotek, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind, P-plads (teaterbussen)
Ree Park – Safari, Stubbe Søvej 15, Ebeltoft, Central Station
Kulturhuset Helgenæs Præstegård,
Brøsbjergvej 10, Stødov, 8420 Knebel, Gårdstuen
Helgenæs Forsamlinghus, Grimshovedvej 2, Helgenæs, 8420 Knebel, Store Sal
Hyllested Forsamlingshus, Hyllested Bygade 8, Hyllested, 8400 Ebeltoft

TORSDAG 19/4
TID/TIME TEATER/THEATRE

15:00		 The Chaeli Campaign (Sydafrika)
16:00 Kholghi Production
17:00 Team Teatret
		Teatret Fyren & Flammen
		Teatret st. tv / Team Teatret
19:00 De Røde Heste
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FORESTILLING/PERFORMANCE

ALDER/AGE MIN. SPILLESTED/VENUE

◆ No fun ction alL anguage 14+ 5 Kulturhotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde, Store sal
◆ Bøh! - En komedie om angst 12+ 60 PGU Hornslet, Borupvej 50, 8543 Hornslet, Medielinjen - mødelokalet
● Pigen fra langt borte
● Tommelise
◆ Beruselse
▲ Ivalus første sang

3-8
3+
15+
6+

40
35
70
45

Ebeltoft Bibliotek, Vestervej 17, 8400 Ebeltoft, Mødelokalet Ovenpå
VTA Lindegården, Skolevej 19, 8544 Mørke, Gymnastiksal
EBIC – Ebeltoft Idrætscenter, Østerallé 17, 8400 Ebeltoft, Hal 1
Kvadrat A/S, Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft, Showroom
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- HVORDAN OPLEVER BØRN & UNGE FORSKELLIGE DELTAGELSESFORMER I (SCENE-)KUNST?
OPLEV
Thomas Vigild (Vallekilde Højskole)
Marie Abel Hesse & Anna Zieler (Børnemuseet Muserum)
Thorbjørn Zeuthen (Hillerød Bibliotek)
Hans Rønne (Teatret)
…i samtale om – hvordan forskellige kulturinstitutioner
arbejder med deltagelse – og hvad der er teatrets særkende?
BaggårdTeatret
Cantabile2
Det Fortællende Teater
Forumteatret Prisme
Riddersalen
TOTAL!DANS!
ZeBU
…præsenterer arbejdsmetoder og tanker om
deltagelsesformer i teatret.
Konferencen afvikles på Rangjung Yeshe Gomde, et
buddhistisk retreat, som ligger naturskønt midt i Mols Bjerge.
Vi glæder os til at se dig.
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TID
TORSDAG DEN 19. APRIL KL. 9-16
STED
Gomde Helgenæs, Smedehalden 3, 8420 Knebel
Transport kan aftales ved at skrive til ps@teatercentrum.dk

INFO & TILMELDING
www.aprilfestival.dk
(formidling ➞ faglige arrangementer)
Konferencen er udviklet i et samarbejde
mellem TEATERCENTRUM & AKTØR.

BESØG INSTALLATIONERNE
GRÆSGRØN

– sanseinstallation for de mindste

Græsgrøn er en forestilling, og den fungerer
også som en installation. Når forestillingen ikke
spiller, kan familier og institutioner på egen
hånd udforske lyd og bevægelse i det græsgrønnne univers.
Aldersgrp.: 0-5
Sted:
Rønde Idrætscenter – ‘Pyramiden’
Tid:
Lørd. d. 21/4, kl. 11-13 &
sønd. d. 22/4, kl. 10.30-12.30
Produktion: Gazart

HISTORIEHUSET
På festivalen spiller Nørregaards Teater
en forestilling i et stort træhus på R ønde
Bibliotek. Se spilletider i forestillings
oversigten her i programmet. Men
Historiehuset modtager også gerne
besøg, når det ikke fortæller historier.
Kom forbi torsdag d. 19. april, kl. 12-16.
Historieføreren Hans Nørregaard
vil være til stede i dette tidsrum.

SENSES OF CITIES
– har du mærket dine sanser i dag?

En sanseoplevelse for børn og voksne. En opdagelsesrejse ind i vores sanser, hvor de besøgende bl.a. kan opleve en indbygget interaktiv
udstilling, hvor store som små får mulighed for
at udfordre og afprøve sanserne ved at smage,
lugte, føle, se og høre.
Aldersgrp.: 3+
Sted:
Festpladsen, Ebeltoft
Tid:
ons: kl. 15-17, tors: 15-17,
fre kl. 14-15 & 17-18.30, lør: kl. 9.30-15
Produktion: hvid støj sceneproduktion
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SPILLESTEDER
1. Bøgehøj Kursuscenter . . . . . . . . . . . . . Østeralle 56
2. Ebeltoft Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestervej 17
3. EBIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østeralle 17
4. Vandrerhjemmet ‘Toppen af Ebeltoft’ . . Egedalsvej 5
		(Danhostel Ebeltoft)
5. Ebeltoft Skole, Afd. U  . . . . . . . . . . . . . Skolevej 7
6. Fregatten Jylland  . . . . . . . . . . . . . . . . S.A.Jensens Vej 4
7. Kvadrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundbergsvej 10
8. Festpladsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørrealle 4
9. Ebeltoft Kirke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønningen 2
10. Filmhøjskolen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carl Th.Dreyers vej 1
11. Ahl Plantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egernstien 2A
12.		Teaterbus – P-plads . . . . . . . . . . . . . . .S.A.Jensensvej
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Festivalens egne shuttle-busser forbinder alle weekendens
spillesteder og kører mellem Ebeltoft og Rønde.
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Hent køreplan i festivalens billet- & informationscenter, på
www.aprilfestival.dk eller på m.aprilfestival.dk (mobilsite).
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FREDAG • EBELTOFT
SÅDAN FINDER DU
DIN FORESTILLING
På de næste mange sider (12-45) finder
du en oversigt over alle de forestillinger,
du kan opleve i hhv. Ebeltoft (side
12-29) og Rønde (side 32-45)
i weekenden 20.-22. april.
Forestillingerne præsenteres dag
for dag, kronologisk efter spilletid.
Læg mærke til, at hver aldersgruppe har
sin egen farve for at lette overblikket.
Du kan også finde alle disse
informationer online på

www.aprilfestival.dk

eller på festivalens mobil-site på

m.aprilfestival.dk
Meridiano Teatret • Vild

FORESTILLINGERNE
EBELTOFT / FREDAG
11:00

12:00

Tre ben / Three Legs
danseteater / non-verbal
♥ 1½-5

● 3-9

AABEN DANS

35 min.
Når vi træder ind i livet, har vi brug for al den støtte, vi
kan få. Ligesom i slutningen af livet, når kroppens
kræfter rinder ud. Og igennem livet har vi brug for hinanden for at holde balancen.
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

FLYVENDE PRINSESSE

Metamorfose / Metamorphosis
● 4-8

musikteater
45 min.
En musikalsk eventyrrejse ned i græsset, hvor alle de
små dyr lever. Hvordan føles det at være et æg? Og
hvem gemmer sig indeni skallen? Publikum spiller og
synger med gennem hele eventyret.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal

Nattergalen / The Nightingale

skuespil & dramatik
45 min.
En lille grå fugl synger sig ind i en kinesisk kejsers
hjerte og hjælper ham med at overleve det onde og
dårlige. Historien om skønheden i det enkle. Og børnene
kan være med til at fortælle historien.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af – Ebeltoft”, U1

12:15

UPPERCUT DANSETEATER

Body parts / Body Parts
● 4-8

danseteater / non-verbal
35 min.
To søskende må finde balancen mellem fantasi og virkelighed på deres legende rejse gennem natten, der
både er spændende og lidt skræmmende, men mest af
alt sjovt!
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

11:15

12:30

Race dog / Race Dog

Demokrati i børnehøjde

TEATRET THALIAS TJENERE
▲ 5+

skuespil & dramatik / non-verbal
45 min.
Forestil dig en verden, hvor alle halser efter rene blodlinjer. En verden, hvor ægthed handler om det ydre, og
hvor dine inderste drømme skal holdes i kort snor. Velkommen til hundelivet!
– EBIC, Hal 1

RANDERS EGNSTEATER /
TEATERHUSET FILUREN

Hesten / The Horse
▲ 7-12

skuespil & dramatik
45 min.
En bevægende, livsbekræftende historie om varme følelser, der binder mennesker og dyr uløseligt sammen.
Frit efter en fortælling af Michael Morpurgo.
Børneteaterprisen 2012.
– EBIC, Hal 2
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ANDERSENS KUFFERT TEATER

TEATERGRAD

Democray – from a Child’s Perspective

◆ 10-12

skuespil & dramatik
60 min.
Her skaber to skuespillere sammen med børnene en
fortælling, hvor demokratiet sættes på prøve, så det kan
føles og mærkes på egen krop. Frit efter Goldings »Fluernes Herre«.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

12:45

TEATER PATRASKET

Flyv / Fly
▲ 5-11

skuespil & dramatik
60 min.
Om en magisk, drejende pavillon spilles historien om
den forældreløse Max, der går med længslen om at flyve. Max må gå meget igennem, mobbet og udnyttet i
Cirkus, til han møder girafkvinden Lily.
– EBIC, Hal 1

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

FREDAG • EBELTOFT
TEATERIET APROPOS / TEATERHUSET FILUREN

Det går ned / Breakdown
skuespil & dramatik
◆ 13+

60 min.
Hvad sker der, når man går ned med stress og kun er
15 år gammel? Når man bukker under for presset,
inden man overhovedet har forladt folkeskolen?
– EBIC, Hal 2

13:00

SOFIE KROG TEATER

Cirkus Funestus
animation & dukketeater
◆ 10+

55 min.
Under aftenens cirkusforestilling erklærer historiens
mikroskopiske Loppe-helt sin kærlighed til cirkuset’s
bedårende elefant. Det får intrigerne til at rulle, og en
hæsblæsende jagt starter.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

13:15

MISHMASH

Næsen / The Nose
▲ 6-9

skuespil & dramatik
35 min.
Ved brug af musik, akrobatik og lynhurtige karakterskift
fortælles en skør og sjov historie om en stolt general og
hans næse, der beslutter sig for at forlade ham for at
leve sit eget liv.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af – Ebeltoft”, Konferencesalen

13:45

APOLLO TEATER

Godmorgen Sol / Goodmorning Sun
▲ 6-12

danseteater
45 min.
En kalejdoskopisk rejse gennem Halfdan Rasmussens
skøre univers. Jeres guider er ingen ringere end Snemand Frost og Frøken Tø. Udgangspunktet er digte og
vers fra hans rim, remser og verbale tosserier.
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

14:15

TEATERGRAD

Demokrati – i børnehøjde

Democray – from a Child’s Perspective

◆ 10-12

skuespil & dramatik
60 min.
Her skaber to skuespillere sammen med børnene en
fortælling, hvor demokratiet sættes på prøve, så det kan
føles og mærkes på egen krop. Frit efter Goldings »Fluernes Herre«.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

14:30

DET OLSKE ORKESTER / TEATRET VÆRK

Ræven går derude / The Fox is Around
skuespil & dramatik
70 min.
◆ 8+

En grum, respektløs dukketeater-komedie med en dejlig
ukorrekt og altid sulten ræv, der altid narrer alle de
andre dyr. En vild, musikalsk komedie der leder tankerne hen på jungleloven i skolegården.
– EBIC, Hal 2

TEATRET ST. TV / TEAM TEATRET

Beruselse / Intoxication
skuespil & dramatik
◆ 15+

70 min.
En musikalsk og tragikomisk forestilling om at være
pårørende til en alkoholiker. Udadtil er alt, som det skal
være. De er den perfekte familie. Eller er de?
– EBIC, Hal 1

OPGANG2 TURNÉTEATER

4 Ever
◆ 14+

skuespil & dramatik
50 min.
En musikalsk teaterfortælling om venskaber. En tankevækkende og dialogskabende forestilling om livsvalg,
loyalitet og de omkostninger, der følger med ubrydeligt
venskab. Reumertvinder 2014.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

Teater Patrasket • Flyv
Gestik Gestak • Jeg er ikke min søster

14:45

GESTIK GESTAK

Jeg er ikke min søster / I’m Not my Sister
▲ 7-13

skuespil & dramatik
40 min.
”Hvor er du heldig at have en storesøster!” Folk skulle
bare vide. Kom med på en humoristisk rejse ud og ind
af fantasien og følg Idas vej mod troen på sig selv. En
rejse på både tegnsprog og dansk.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af – Ebeltoft”, Konferencesalen

LEVENDE FORTÆLLINGER

Bjørnekongen / The Bear King
▲ 8+

skuespil & dramatik
50 min.
En vild og fantasy-fuld scenisk fortælling om landet højt
mod nord, hvor det er vinter, og der foregår magiske,
mystiske og mærkelige hændelser. Mon det ender
godt?
– Ebeltoft Bibliotek, Mødelokale

15:00

MERIDIANO TEATRET

Vild / Wild
▲ 3-10

animation & dukketeater
45 min.
Billedrig og universel forestilling om en lille piges mystiske sjælevenskab med et gammelt, livsklogt og glemt
familiestamtræ, som står et hemmeligt sted i hendes
have.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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FREDAG • EBELTOFT
15:15

TEATER O / NØRREGAARDS TEATER /
BLACK BOX THEATRE

Hvis det var her! / If it was Here!
skuespil & dramatik
◆ 12+

75 min.
Der er så meget krig ude i verden. Der er så mange
steder, hvor man dagligt skal kæmpe for bare at være
til. Hvad nu, hvis det var her? En historie om kampen
før flugten og livet i en krigszone.
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

16:00

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

Senses Of Cities
animation & dukketeater
♥ 3-7

60 min.
Byens børn inviteres på en opdagelsesrejse ind i sanserne. Inde i en kæmpe sansehule kan du opleve en
interaktiv sanse-udstilling og møde Laura og hendes
venner.
– Festpladsen, Senses of Cities

Randers Egnsteater / Teaterhuset Filuren • Hesten
GLiMT • Empty steps

MISHMASH

Næsen / The Nose
▲ 6-9

skuespil & dramatik
35 min.
Ved brug af musik, akrobatik og lynhurtige karakterskift
fortælles en skør og sjov historie om en stolt general og
hans næse, der beslutter sig for at forlade ham for at
leve sit eget liv.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af Ebeltoft”, Konferencesalen

16:30

RANDERS EGNSTEATER /
TEATERHUSET FILUREN

Hesten / The Horse
▲ 7-12

skuespil & dramatik
45 min.
En bevægende, livsbekræftende historie om varme følelser, der binder mennesker og dyr uløseligt sammen.
Frit efter en fortælling af Michael Morpurgo.
Børneteaterprisen 2012
– EBIC, Hal 2

SOFIE KROG TEATER

GLIMT

55 min.
Under aftenens cirkusforestilling erklærer historiens
mikroskopiske Loppe-helt sin kærlighed til cirkuset’s
bedårende elefant. Det får intrigerne til at rulle, og en
hæsblæsende jagt starter.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

nycirkus / non-verbal
40 min.
To gadebørn har barrikaderet sig mod verden bag dynger af gammelt tøj. Med næsen dybt nede i limposerne
forsvinder de ind i drømmetågerne. Men hvad er der på
den anden side af rusen?
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

Cirkus Funestus
animation & dukketeater
◆ 10+

Empty steps
◆ 10+

DE RØDE HESTE

TEATRET THALIAS TJENERE

▲ 6+

▲ 5+

Ivalus første sang / Ivalu’s First Song

skuespil & dramatik
45 min.
Om en lille heltinde, som på forunderlig vis digter sin
allerførste sang - og redder hele sin familie. Om mod,
og om hvordan tingene nogle gange kommer af sig
selv. Og om at gøre dét, man ikke må.
– Kvadrat, Showroom

FLYVENDE PRINSESSE

Metamorfose / Metamorphosis
● 4-8

musikteater
45 min.
En musikalsk eventyrrejse ned i græsset, hvor alle de
små dyr lever. Hvordan føles det at være et æg? Og
hvem gemmer sig indeni skallen? Publikum spiller og
synger med gennem hele eventyret.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal
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16:15

Race Dog

skuespil & dramatik / non-verbal
45 min.
Forestil dig en verden, hvor alle halser efter rene blodlinjer. En verden, hvor ægthed handler om det ydre, og
hvor dine inderste drømme skal holdes i kort snor. Velkommen til hundelivet.
– EBIC, Hal 1

16:45

RANDERS EGNSTEATER

Sokken / The Sock
skuespil & dramatik
♥ 1½-4

35 min.
Kolde fødder er der ingen, der skal have, så længe der
er gode, røde uldsokker. En forestilling der fortæller os,
at selv om man er lille og til ingenting, så kan man
gøre en stor forskel.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Cigarkassen

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

FREDAG • EBELTOFT
17:00

DET LILLE VERDENS TEATER

Nattergalen / The Nightingale

animation & dukketeater
40 min.
En Interaktiv site specific-forestilling, hvor vi gennem
en lille eventyrrejse følger spor frem til små intermezzoer på vores vej til månen. Om at lave huller i månen og
sætte sig spor.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 16

ANDERSENS KUFFERT TEATER

● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
En lille grå fugl synger sig ind i en kinesisk kejsers
hjerte og hjælper ham med at overleve det onde og
dårlige. Historien om skønheden i det enkle. Og børnene
kan være med til at fortælle historien.
– Vandrerhjemmet “Toppen af Ebeltoft”, U1

TEATER TT

Woopsy
▲ 6-10

skuespil & dramatik
40 min.
En finurlig fortælling om at komme til et nyt sted helt
alene, lære et nyt sprog og lægge sin skæbne i hænderne på fremmede.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 11

DET FORTÆLLENDE TEATER

Holger
▲ 9-18

skuespil & dramatik
55 min.
En hæsblæsende fortællerejse om store omvæltninger,
fremmedhed, flugt og bevægelse gennem vidt forskellige måder at forstå verden på - og hjem igen. Bevægelse mellem rum - i tid.
– Ebeltoft Kirke, Kirken

Spor / Trace
♥ 2-5

17:30

GESTIK GESTAK

Jeg er ikke min søster / I’m Not my Sister
▲ 7-13

skuespil & dramatik
40 min.
”Hvor er du heldig at have en storesøster!” Folk skulle
bare vide...Kom med på en humoristisk rejse ud og ind
af fantasien og følg Idas vej mod troen på sig selv. En
rejse på både tegnsprog og dansk.
– Vandrerhjemmet “Toppen af Ebeltoft”, Konferencesalen

OPGANG2 TURNÉTEATER

4 Ever
◆ 14+

LEVENDE FORTÆLLINGER

skuespil & dramatik
50 min.
En musikalsk teaterfortælling om venskaber. En tankevækkende og dialogskabende forestilling om livsvalg,
loyalitet og de omkostninger, der følger med ubrydeligt
venskab. Reumertvinder 2014.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

▲ 8+

18:00

Bjørnekongen / The Bear King

skuespil & dramatik
50 min.
En vild og fantasy-fuld scenisk fortælling om landet højt
mod nord, hvor det er vinter, og der foregår magiske,
mystiske og mærkelige hændelser. Mon det ender
godt??
– Ebeltoft Bibliotek, Mødelokale

AABEN DANS

Tre ben / Three Legs
danseteater / non-verbal
♥ 1½-5

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

Skab / Create
animation & dukketeater
♥ 2-6

35 min.
En sanselig og musikalsk forestilling, der legende fortæller skabelsesberetningen med bageingredienser, dej
og køkkenting. Fantasien sprudler i poetisk leg.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Billedkunst

MERIDIANO TEATRET

Vild / Wild
▲ 3-10

animation & dukketeater
45 min.
Billedrig og universel forestilling om en lille piges mystiske sjælevenskab med et gammelt, livsklogt og glemt
familiestamtræ, som står et hemmeligt sted i hendes
have.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

ASTERIONS HUS

Romeo&Julie! / Romeo&Juliet!
skuespil & dramatik
◆ 12+

50 min.
Shakespeares fantastiske tekst med alt fra ormedans,
forelskede og sumobrydere til gartnerkor og inderlig
ballet i trillebøre. Aldrig har der været så meget livsglæde i at spille død!
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

DE RØDE HESTE

Ivalus første sang / Ivalu’s First Song
▲ 6+

skuespil & dramatik
45 min.
Om en lille heltinde, som på forunderlig vis digter sin
allerførste sang - og redder hele sin familie. Om mod,
og om hvordan tingene nogle gange kommer af sig
selv. Og om at gøre dét, man ikke må.
– Kvadrat, Showroom

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+

hvid støj sceneproduktion • Skab

35 min.
Når vi træder ind i livet, har vi brug for al den støtte, vi
kan få. Ligesom i slutningen af livet, når kroppens
kræfter rinder ud. Og igennem livet har vi brug for hinanden for at holde balancen.
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

Det Lille Verdens Teater • Spor
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FREDAG • EBELTOFT
UPPERCUT DANSETEATER

TEATER TT

● 4-8

▲ 6-10

Body parts / Body Parts

danseteater / non-verbal
35 min.
To søskende må finde balancen mellem fantasi og virkelighed på deres legende rejse gennem natten, der
både er spændende og lidt skræmmende, men mest af
alt sjovt!
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

TEATER PATRASKET

Flyv / Fly
▲ 5-11

Teater baglandet • Juhu det er regnvejr

skuespil & dramatik
60 min.
Om en magisk, drejende pavillon spilles historien om
den forældreløse Max, der går med længslen om at flyve. Max må gå meget igennem, mobbet og udnyttet i
Cirkus, til han møder girafkvinden Lily.
– EBIC, Hal 1

TEATERIET APROPOS / TEATERHUSET FILUREN

Det går ned / Breakdown
skuespil & dramatik
◆ 13+

60 min.
Hvad sker der, når man går ned med stress og kun er
15 år gammel? Når man bukker under for presset,
inden man overhovedet har forladt folkeskolen?
– EBIC, Hal 2

Bolette Engstrøm Bjerre /
Teaterhuset Filuren
Fugle flyver i flok
Uppercut danseteater • Body parts

skuespil & dramatik
40 min.
En finurlig fortælling om at komme til et nyt sted helt
alene, lære et nyt sprog og lægge sin skæbne i hænderne på fremmede.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 11

APOLLO TEATER

Godmorgen Sol / Goodmorning Sun
▲ 6-12

danseteater
45 min.
En kalejdoskopisk rejse gennem Halfdan Rasmussens
skøre univers. Jeres guider er ingen ringere end Snemand Frost og Frøken Tø. Udgangspunktet er digte og
vers fra hans rim, remser og verbale tosserier
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

19:30
GLIMT

Empty steps
◆ 10+

18:30

nycirkus / non-verbal
40 min.
To gadebørn har barrikaderet sig mod verden bag dynger af gammelt tøj. Med næsen dybt nede i limposerne
forsvinder de ind i drømmetågerne. Men hvad er der på
den anden side af rusen?
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

Heksejagt / The Danish Witchhunt
skuespil & dramatik
◆ 12+

Ræven går derude / The Fox is Around
skuespil & dramatik
70 min.
◆ 8+

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

DET OLSKE ORKESTER / TEATRET VÆRK

55 min.
En sand og skræmmende heksehistorie fra Djurs! Da
Heksejægeren anklager Blommen for hekseri, holder
hendes fantasifulde fortællinger hende i live. Det bliver
slutningen på heksebrændingerne i Danmark
– Vandrerhjemmet ”Toppen af – Ebeltoft”, U2

En grum, respektløs dukketeater-komedie med en dejlig
ukorrekt og altid sulten ræv, der altid narrer alle de
andre dyr. En vild, musikalsk komedie, der leder tankerne hen på jungleloven i skolegården.
– EBIC, Hal 2

19:00

TEATRET ST. TV / TEAM TEATRET

Fugle flyver i flok / Birds Fly in Packs
skuespil & dramatik
45 min.
◆ 13+p

70 min.
En musikalsk og tragikomisk forestilling om at være
pårørende til en alkoholiker. Udadtil er alt, som det skal
være. De er den perfekte familie. Eller er de?
– EBIC, Hal 1

BOLETTE ENGSTRØM BJERRE /
TEATERHUSET FILUREN

Det viser sig, at 5-10% danske unge ofte eller altid føler
sig ensomme og isolerede fra fællesskabet. Mange taler
hverken med forældre eller venner om det. Denne forestilling tør tale om ensomheden.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal

DET FORTÆLLENDE TEATER

Holger
▲ 9-18

skuespil & dramatik
55 min.
En hæsblæsende fortællerejse om store omvæltninger,
fremmedhed, flugt og bevægelse gennem vidt forskellige måder at forstå verden på - og hjem igen. Bevægelse mellem rum - i tid.
– Ebeltoft Kirke, Kirken
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Woopsy

Beruselse / Intoxication
skuespil & dramatik
◆ 15+

20:30

BOLETTE ENGSTRØM BJERRE /
TEATERHUSET FILUREN

Fugle flyver i flok / Birds Fly in Packs
skuespil & dramatik
45 min.
◆ 13+
Det viser sig, at 5 -10% danske unge ofte eller altid
føler sig ensomme og isolerede fra fællesskabet. Mange
taler hverken med forældre eller venner om det. Denne
forestilling tør tale om ensomheden.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

LØRDAG • EBELTOFT
ASTERIONS HUS

ASTERIONS HUS

50 min.
Shakespeares fantastiske tekst med alt fra ormedans,
forelskede og sumobrydere til gartnerkor og inderlig
ballet i trillebøre. Aldrig har der været så meget livsglæde i at spille død!
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

60 min.
En Odyssé gennem Europa, fortalt og danset. Odysseus
berømte rejse med kyklopen og de lokkende sirener. En
personlig fortolkning fra Skt. Petersborg til Lesbos. Håb,
splittelse og forandring.
– Ebeltoft Kirke, Sognegården, Salen

Romeo&Julie! / Romeo&Juliet!
skuespil & dramatik
◆ 12+

Min Odyssé / My Odyssey
skuespil & dramatik
◆ 12+

21:00

ISHØJ TEATER

Nogle gange under vandet

● 3-9

PANZERKAMPFPANDA

Sometimes Under Water

◆ 14+

skuespil & dramatik
35 min.
Jeg ved aldrig, hvornår slangen i mit hoved angriber.
Eller sommerfuglene i maven. Jeg er under vand, og
nogen rækker to store hvide piller og en lille lyserød
satan ned til mig. Jeg sluger. Igen.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

EBELTOFT / LØRDAG
9:30
DET LILLE VERDENS TEATER

Spor / Trace
♥ 2-5

animation & dukketeater
40 min.
En Interaktiv site specific-forestilling, hvor vi gennem
en lille eventyrrejse følger spor frem til små intermezzoer på vores vej til månen. Om at lave huller i månen og
sætte sig spor.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 16

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

Skab / Create
animation & dukketeater
♥ 2-6

35 min.
En sanselig og musikalsk forestilling, der legende fortæller skabelsesberetningen med bageingredienser, dej
og køkkenting. Fantasien sprudler i poetisk leg.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Billedkunst

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Den standhaftige tinsoldat
The Steadfast Tin Soldier
● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
En dreng får 25 tinsoldater i gave. Alle er ens udover
soldat nummer 25. En lille historien om den store kærlighed, og hvordan kærligheden ikke er til at rive fra
hinanden på trods af had og misgunst.
– Vandrerhjemmet “Toppen af – Ebeltoft”, U1

Den grimme ælling / The Ugly Duckling

skuespil & dramatik / non-verbal
45 min.
Klodset, klumset og helt forkert. En musikalsk gendigtning af det klassiske eventyr. I et fantasifuldt og poetisk univers skabt af lyde og musik fortælles historien
med spændstighed, timing og komik.
– Kvadrat, Showroom

RANDERS EGNSTEATER

Sokken / The Sock
skuespil & dramatik
♥ 1½-4

35 min.
Kolde fødder er der ingen, der skal have, så længe der
er gode, røde uldsokker. En forestilling der fortæller os,
at selv om man er lille og til ingenting, så kan man
gøre en stor forskel.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Cigarkassen

TEATRET FYREN & FLAMMEN

Det Olske Orkester / Teatret Værk • Ræven går derude
André Andersen SOLO • Heksejagt

Tommelise / Thumberlina
● 3+

animation & dukketeater
35 min.
Det er historien om verdens mindste pige og hendes
rejse for at finde det, som giver livet mening. Vi oplever
Tommelises poetiske tur gennem naturens univers, fuld
af utryghed og udfordringer.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

SVENDBORG DAGE MED BRECHT

Forhøret over Lucullus
The investigation of Lucullus

◆ 14+

skuespil & dramatik
60 min.
Den store hærfører Lucullus er død, og hans ligtog
bevæger sig mod hans grav. Vi følger ham til graven,
hvor regnskabet skal gøres op! Har hans gerninger
været til gavn eller skade for mennesket?
– Filmhøjskolen, Store Bjørn Biograf

LIMFJORDSTEATRET

Vred / Angry
● 3-8

skuespil & dramatik / non-verbal
40 min.
Middagsbordet er dækket, vi skal samles og spise og
hygge. Men hele tiden er der noget, der irriterer. Der er
nogen, der smasker. Bestikket driller. Maden er forkert.
Og til sidst bliver man bare sur!
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 11

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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LØRDAG • EBELTOFT
SIF JESSEN HYMØLLER / TEATER REFLEKSION

Luk op... / Open Up...
skuespil & dramatik
♥ 1-3

35 min.
Overraskelser og eventyrlige sanseoplevelser i et trygt
og velkendt univers. Alt kan lade sig gøre – lige for
øjnene af én! Med dukketeater, små fortællinger, musik,
rim og remser lukkes verden op.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

9:45

TEATER PATRASKET

Søndag / Sunday

30 min.
Ting ligner noget, vi kender, men indeholder noget helt
andet. Eller noget nyt indeholder noget gammelkendt.
En forestilling om forskellighed, og hvad der kan gemme sig indeni en blå gummistøvle.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 29

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION /
HAMLETSCENEN

COMEDIEVOGNEN

10:45

Pussycat with the Blue Eyes
● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
Den lille modige mis gik ud i verden for at finde landet
med de mange mus. For selv om man har blå øjne, kan
man sagtens være ligeså meget kat og mindst ligeså
god en kat, som alle dem med gule øjne.
– EBIC, Hal 2

10:00

TEATRET KIMBRI

Pooka
▲ 8+

skuespil & dramatik
45 min.
En storslået forestilling i et smukt gammelt cirkustelt
med levende heste i fri dressur. Om frihed og tvang, og
hvordan naturen gør oprør og sætter os fri. Af fantasy
forfatteren Lene Kaaberbøl.
– Festpladsen, Cirkustelt

TEATER BLIK

Hov!
♥ 1-4

animation & dukketeater / non-verbal 30 min.
Livet er fyldt med overraskelser. “Hov” er et origamiinspireret univers, hvor papir er centralt både i scenografi, kostume og handling. Og bag folderne gemmer
sig finurligheder, poesi og musik.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal
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Indeni / inside
♥ 1½-4 skuespil & dramatik / non-verbal

King Lear

Mis med de blå øjne

Teatret Thalias Tjenere / Teaterhuset Filuren
Mosters monster

BARKENTINS TEATER

● 4-7

skuespil & dramatik
45 min.
Torstens mor skal have en ny baby. Måske vil hans forældre ikke synes, han er nuttet nok mere og derfor
elske ham mindre? For er der kærlighed nok til både
ham og den lille lyserøde baby?
– EBIC, Hal 1

Sif Jessen Hymøller / Teater Refleksion • Luk op ...

10:30

▲ 6+

animation & dukketeater / non-verbal 35 min.
Shakespeares drama om forfængelighedens sorte dyb
og kærlighedens lethed – fortalt i en nonverbal, sprudlende, hjertekildende og lattermild dukketeaterversion.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af – Ebeltoft”, Konferencesalen

TEATRET THALIAS TJENERE /
TEATERHUSET FILUREN

Mosters monster / Aunt Mona’s Monster
▲ 5+

skuespil & dramatik
45 min.
Carlo er bange for monstre. Moster er ikke bange for
noget. Da Carlo skulle sove hos sin moster, skete der
noget uventet. Der var noget under sengen. Og helt sikkert i skabet. Noget farligt...
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

11:00

ASGUER ZAPSHOWTEATER / MIMETEATRET

Mito & Dito
● 4+

skuespil & dramatik / non-verbal
50 min.
I et nonverbalt univers, får de to venner Mito & Dito
fortalt en enkel historie, der tager udgangspunkt i børnenes verden omkring forholdet dit, mit og misundelse.
Rørende og originalt klovneteater.
– EBIC, Hal 2

SENSORIUM

Voks skoV / Grow ForesT
performance
◆ 9-12

120 min.
Sanselig, publikumsinddragende vandreperformance i
skoven. Indvielse og indvikling i træernes fysiognomi fra
trækrone til rodnet. Biologien leder os på rejse i skovens lyslederagtige Wood Wide Web.
– Ahl Plantage, Mødested: P-pladsen

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

LØRDAG • EBELTOFT
SIF JESSEN HYMØLLER / TEATER REFLEKSION

ASTERIONS HUS

35 min.
Overraskelser og eventyrlige sanseoplevelser i et trygt
og velkendt univers. Alt kan lade sig gøre – lige for
øjnene af én! Med dukketeater, små fortællinger, musik,
rim og remser lukkes verden op.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

60 min.
En Odyssé gennem Europa, fortalt og danset. Odysseus
berømte rejse med kyklopen og de lokkende sirener. En
personlig fortolkning fra Skt. Petersborg til Lesbos. Håb,
splittelse og forandring.
– Ebeltoft Kirke, Sognegården, Salen

Luk op... / Open Up...
skuespil & dramatik
♥ 1-3

SART DANSETEATER / DEN FYNSKE OPERA /
BAGGÅRDTEATRET

Knud Romers ABC
▲ 5+

danseteater
45 min.
En underfundig og lærerig bogstavssafari, der med
udgangspunkt i Knud Romers bidende og poetiske fabler rusker alfabetet rundt og sammensætter det på ny i
farverige billeder, musik og dans.
– EBIC, Hal 1

FLYVENDE PRINSESSE

Græshoppesalsa / Grasshopper Salsa
● 3-9

skuespil & dramatik
35 min.
Den lille græshoppe Grethe elsker at hoppe og vil ikke
sidde stille. En dag laver hun et kæmpespring og lander
ude i den vilde og farlige verden. Heldigvis har hun sine
venner, de langsomme snegle.
– Vandrerhjemmet “Toppen af – Ebeltoft”, U2

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

Tommelise / Thumberlina
● 3+

animation & dukketeater
35 min.
Det er historien om verdens mindste pige og hendes
rejse for at finde det, som giver livet mening. Vi oplever
Tommelises poetiske tur gennem naturens univers, fuld
af utryghed og udfordringer.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

11:15

LIMFJORDSTEATRET

Vred / Angry
● 3-8

skuespil & dramatik / non-verbal
40 min.
Middagsbordet er dækket, vi skal samles og spise og
hygge. Men hele tiden er der noget, der irriterer. Der er
nogen, der smasker. Bestikket driller. Maden er forkert.
Og til sidst bliver man bare sur!
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 11

ISHØJ TEATER

Den grimme ælling / The Ugly Duckling

Min Odyssé / My Odyssey
skuespil & dramatik
◆ 12+

11:30

BOING PRODUCTION & MEDIA APS

AlgoRitmo
▲ 8+

musikteater / non-verbal
45 min.
Det moderne menneskes liv i den digitale virkelighed er
dagligt i kontakt med tusindvis af algoritmer, og Thomas Sandberg udforsker dette fænomen i en musikdramatisk og komisk solo tour de force...
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

11:45

DUNKELBLÅ

Coyote
● 4-8

skuespil & dramatik
40 min.
Hele verden ligger indhyllet i mørke. Nogen må tage ud
og lede efter lyset. Ørn har overblikket og ved det hele,
Coyote har en utæmmet nysgerrighed. Mon Coyote kan
overtale Ørn til at vise vej?
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 32

12:00

TEATER BLIK

Hov!
♥ 1-4

animation & dukketeater / non-verbal 30 min.
Livet er fyldt med overraskelser. “Hov!” er et origamiinspireret univers, hvor papir er centralt både i scenografi, kostume og handling. Og bag folderne gemmer
sig finurligheder, poesi og musik.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal

sART danseteater / Den Fynske Opera / BaggårdTeatret
Knud Romers ABC
Teatret Fyren & Flammen • Tommelise

TEATRET FAIR PLAY / ODSHERRED TEATER

Kender du Malou? / Do You Know Malou?
▲ 9-12

skuespil & dramatik
50 min.
Anker og Bøje er venner – bedste venner. De deles om
alting. Men nu har Anker mødt en pige, der hedder
Malou. De har kysset, men nu vil Malou hellere kysse
Bøje. Kan de deles om en pige som Malou?
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

● 3-9

skuespil & dramatik / non-verbal
45 min.
Klodset, klumset og helt forkert. En musikalsk gendigtning af det klassiske eventyr. I et fantasifuldt og poetisk univers skabt af lyde og musik fortælles historien
med spændstighed, timing og komik.
– Kvadrat, Showroom

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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LØRDAG • EBELTOFT
12:15

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION /
HAMLETSCENEN

King Lear

♥

BARKENTINS TEATER

TEATRET KIMBRI

30 min.
Ting ligner noget, vi kender, men indeholder noget helt
andet. Eller noget nyt indeholder noget gammelkendt.
En forestilling om forskellighed, og hvad der kan gemme sig indeni en blå gummistøvle.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 29

▲ 8+

12:30

13:15

Marsmand / Marsman

morfarMORFARmorfar

Pooka

skuespil & dramatik
45 min.
En storslået forestilling i et smukt gammelt cirkustelt
med levende heste i fri dressur. Om frihed og tvang, og
hvordan naturen gør oprør og sætter os fri. Af fantasy
forfatteren Lene Kaaberbøl.
– Festpladsen, Cirkustelt

LIMINAL

LIMFJORDSTEATRET

▲ 5-10

grandpaGRANDPAgrandpa

performance
60 min.
Marsmand kommer ved en fejltagelse her til jorden.
Marsmand forsøger at kommunikere til os. Gennem
bevægelser, lyde, musik og mærkelige ting, som han
medbringer i sin flyvende tallerken.
– EBIC, Hal 1

THY TEATER / DET KOMMENDE TEATER

Ytr / Express (yourself)
skuespil & dramatik / non-verbal
◆ 8+

60 min.
Hvad kan ytres uden ord, og er der nogen, der vil høre
på det? Hvad siger vi, når vi er stille, og forstår vi, hvad
det vil sige at holde mund? En ordløs performance om
at komme til udtryk.
– EBIC, Hal 2

13:00

MÆRKVÆRK / TEATER NORDKRAFT

Stræber / Winning
skuespil & dramatik
◆ 13+

45 min.
I et hæsblæsende tempo følger »Stræber« fem unge
lige dér, på grænsen mellem at være ung og voksen,
hvor drømmene er store, mulighederne mange, og forventningerne 12-talshøje.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

20

Between Heaven and Earth

1½-4
skuespil & dramatik
30 min.
Olivias finurlige univers er en forunderlig verden, der
vender tingene lidt på hovedet, og hvor nysgerrighed er
en del af livet. Om tålmodighed og utålmodighed, og
om at ville og ikke kunne.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 16

Indeni / inside
♥ 1½-4 skuespil & dramatik / non-verbal

Thy Teater / Det kommende teater • Ytr

Mellem himmel og jord

animation & dukketeater / non-verbal 35 min.
Shakespeares drama om forfængelighedens sorte dyb
og kærlighedens lethed – fortalt i en nonverbal, sprudlende, hjertekildende og lattermild dukketeaterversion.
– Vandrerhjemmet “Toppen af Ebeltoft”, Konferencesalen

▲ 6+

Passepartout Theatre Production / HamletScenen
King Lear

DET LILLE VERDENS TEATER

▲ 8-13

skuespil & dramatik
45 min.
Min morfar er helt speciel, noget ganske særligt. Men
hvem var morfar, inden han blev morfar? Hvem var
han, dengang han var ung? Og hvordan er det at være
morfar, når man er ved at blive meget gammel?
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

13:30

RANDERS EGNSTEATER

Under mit træ / Under my Tree
skuespil & dramatik
♥ 1½-5

40 min.
Om efteråret skal der samles forråd. Og en dejlig varm
kop æblete er, hvad man trænger til om vinteren. Den
varme musikalske fortælling om årstiderne fører jer
igennem årets gang og de mange gøremål.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Cigarkassen

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Den standhaftige tinsoldat
The Steadfast Tin Soldier
● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
En dreng får 25 tinsoldater i gave. Alle er ens udover
soldat nummer 25. En lille historien om den store kærlighed, og hvordan kærligheden ikke er til at rive fra
hinanden på trods af had og misgunst.
– Vandrerhjemmet “Toppen af Ebeltoft”, U1

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

LØRDAG • EBELTOFT
14:00

14:30

Voks skoV / Grow ForesT
performance
◆ 9-12

AlgoRitmo

SENSORIUM

120 min.
Sanselig, publikumsinddragende vandreperformance i
skoven. Indvielse og indvikling i træernes fysiognomi fra
trækrone til rodnet. Biologien leder os på rejse i skovens lyslederagtige Wood Wide Web.
– Ahl Plantage, Mødested: P-pladsen

THY TEATER / TEATER FANTAST

BOING PRODUCTION & MEDIA APS
▲ 8+

musikteater / non-verbal
45 min.
Det moderne menneskes liv i den digitale virkelighed er
dagligt i kontakt med tusindvis af algoritmer, og Thomas Sandberg udforsker dette fænomen i en musikdramatisk og komisk solo tour de force...
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

Lille Frø / Little Frog

TEATER O /NØRREGAARDS TEATER /
BLACK BOX THEATRE

KNUDSEN & NØRBY

75 min.
Der er så meget krig ude i verden. Der er så mange
steder, hvor man dagligt skal kæmpe for bare at være
til. Hvad nu, hvis det var her? En historie om kampen
før flugten og livet i en krigszone.
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

Findus and the Fox

Lene og Lillebror / Lene and the Old TV-star

● 4-8

animation & dukketeater
60 min.
Imens to kustoder stiller op til en udstilling af Lille Frøs
kunstværker, fortælles historien om hans liv og om, at
man er god nok som man er og faktisk er elsket, selvom man er en slem lille frø.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

Hvis det var her! / If it was Here!
skuespil & dramatik
◆ 12+

Peddersen og Findus - Rævejagten

TEATER VESTVOLDEN

● 4-9

● 3+

musikteater
40 min.
Ræven har taget Gustafsens bedste høne! Med publikums hjælp udvikler Peddersen og Findus en festforestilling af en snedig plan, som indbefatter 1 kunstig
høne, 1 del fyrværkeri og tilpas med spøgeri.
– Ebeltoft Kirke, Sognegården, Salen

animation & dukketeater
35 min.
En hyldest til den ikoniske dukke fra DR’s Kikkassen,
der vil tage nye generationer med tilbage til dengang
far og mor så fjernsyn. En leg med teatrets klassiske
virkemidler for trylleri og magi.
– Teaterbussen, P-plads

14:15

TEATER GYDA

Bustin Jieber har brug for en pause

Babusjka - Music Hall for the Little Ones

TEATER [DØGDI]

Babusjka

Bustin Jieber Needs a Break

● 3-8

OPGANG2 TURNÉTEATER

14:45

Dunkelblå • Coyote

Coyote

Limfjordsteatret • morfarMORFARmorfar

◆ 11-16

skuespil & dramatik
60 min.
En forestilling om præstationskultur. To piger mødes i
deres fælles kærlighed til Justin Bieber. Men Bieber ser
træt ud. Har han brug for en pause? Har pigerne?
– EBIC, Hal 2

Habibi
◆ 14+

skuespil & dramatik
60 min.
Sara er en helt almindelig dansk pige på 16 år, der en
dag pludselig vågner op og kun kan tale arabisk. Det er
uforklarligt. Hvad sker der? Alle hun elsker bliver bange,
for hvem er Sara?
– EBIC, Hal 1

animation & dukketeater
40 min.
Severinsen samler på dukker. Babusjka er en kæmpe
mekanisk dukke med et helt lille Varietéteater gemt i
skørtet. Dansk revy og gøgl møder tjekkisk dukketeatertradition.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af Ebeltoft”, Konferencesalen

DUNKELBLÅ

● 4-8

skuespil & dramatik
40 min.
Hele verden ligger indhyllet i mørke. Nogen må tage ud
og lede efter lyset. Ørn har overblikket og ved det hele,
Coyote har en utæmmet nysgerrighed. Mon Coyote kan
overtale Ørn til at vise vej?
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 32

SE ALT SPRINGE TIL LIVE!

Download app’en 4Dscan helt gratis fra App Store/
Google Play og scan festivalens p lakater, postkort,
skilte og bannere
– prøv også forsiden
af dette program.

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+

21

LØRDAG • EBELTOFT
15:00

RANDERS EGNSTEATER

Romeo & Juliet
skuespil & dramatik
◆ 12+

40 min.
Om efteråret skal der samles forråd. Og en dejlig varm
kop æblete er, hvad man trænger til om vinteren. Den
varme musikalske fortælling om årstiderne fører jer
igennem årets gang og de mange gøremål.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Cigarkassen

MISHMASH

40 min.
Ved brug af storytelling har vi lavet en unik fortolkning
af William Shakespeares klassiker Romeo & Julie med
både komedie og tragedie. Fire skuespillere og en tom
scene - det er alt, der er brug for.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

FLYVENDE PRINSESSE

Græshoppesalsa / Grasshopper Salsa
● 3-9

skuespil & dramatik
35 min.
Den lille græshoppe Grethe elsker at hoppe og vil ikke
sidde stille. En dag laver hun et kæmpespring og lander
ude i den vilde og farlige verden. Heldigvis har hun sine
venner, de langsomme snegle.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af – Ebeltoft”, U2

DET LILLE VERDENS TEATER

Mellem himmel og jord
/ Between Heaven and Earth

♥

1½-4
skuespil & dramatik
30 min.
Olivia´s finurlige univers er en forunderlig verden, der
vender tingene lidt på hovedet, og hvor nysgerrighed er
en del af livet. Om tålmodighed og utålmodighed, og
om at ville og ikke kunne.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 16

MishMash • Romeo & Juliet
Asguer Zapshowteater / Mimeteatret • Mito & Dito

MERIDIANO TEATRET

Papirmåne / Paper Moon
● 3-7

animation & dukketeater
35 min.
Elliot er lille, men har store ting at tænke på. Når han
ikke kan sove, rejser han sammen med sin bedste bamse ind i en anden verden for at finde svar på, hvorfor
far og mor ikke mere bor sammen.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Billedkunst

DE RØDE HESTE

Skønhedsmaskinen / The Beautymachine
▲ 5+

animation & dukketeater 10 x 10 min.
En historie om altings skabelse - og om, hvordan du fik
så smukke øjne - på bare 7½ minut! Absolut intet ubehag! Skønhedsmaskinen er en direkte kærlighedserklæring på gaden!
Spiller 10 gange i træk. Book DIN tid online.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal

15:45

KNUDSEN & NØRBY

Peddersen og Findus - Rævejagten
Findus and the Fox
● 4-9

musikteater
40 min.
Ræven har taget Gustafsens bedste høne! Med publikums hjælp udvikler Peddersen og Findus en festforestilling af en snedig plan, som indbefatter 1 kunstig
høne, 1 del fyrværkeri og tilpas med spøgeri.
– Ebeltoft Kirke, Sognegården, Salen

16:00

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

Senses Of Cities
♥ 3-7 animation & dukketeater / non-verbal

60 min.
Byens børn inviteres på en opdagelsesrejse ind i sanserne. Inde i en kæmpe sansehule kan du opleve en
interaktiv sanse-udstilling og møde Laura og hendes
venner.
– Festpladsen, Senses of Cities

TEATER VESTVOLDEN

Lene og Lillebror / Lene and the Old TV-star
● 3+

animation & dukketeater
35 min.
En hyldest til den ikoniske dukke fra DR’s Kikkassen,
der vil tage nye generationer med tilbage til dengang
far og mor så fjernsyn. En leg med teatrets klassiske
virkemidler for trylleri og magi.
– Teaterbussen, P-plads

COMEDIEVOGNEN

Mis med de blå øjne

Pussycat with the Blue Eyes
● 3-8

15:30

skuespil & dramatik
45 min.
Den lille modige mis gik ud i verden for at finde landet
med de mange mus. For selv om man har blå øjne, kan
man sagtens være ligeså meget kat og mindst ligeså
god en kat, som alle dem med gule øjne.
– EBIC, Hal 2

Norden Rundt / The Nordic Expedition

Vidste du at…

KOMPAGNI KALAS
▲ 7-13

skuespil & dramatik
45 min.
Musikalske historier om Nordens otte lande. Der er vild
træskodans, djævletango og eventyr om usynlige væsner. Vi har sågar et isbjerg med - og taler forskellige
nordiske sprog. Följ med ut i Norden!
– Kvadrat, Showroom
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Under mit træ / Under My Tree
skuespil & dramatik
♥ 1½-5

Festivalprogrammet med bl.a. angivelse af de præcise spilletider og -steder kan ses på: www.aprilfestival.dk og på festivalens mobil-site: m.aprilfestival.dk

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

LØRDAG • EBELTOFT
TEATER GYDA

Babusjka

Babusjka- Music Hall for the Little Ones
● 3-8

animation & dukketeater
40 min.
Severinsen samler på dukker. Babusjka er en kæmpe
mekanisk dukke med et helt lille Varietéteater gemt i
skørtet. Dansk revy og gøgl møder tjekkisk dukketeatertradition.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af Ebeltoft”, Konferencesalen

THY TEATER / TEATER FANTAST

Lille Frø / Little Frog

16:30

NYCIRKUSKOMPAGNIET CIKAROS

The Balance
◆ 13+

nycirkus
45 min.
Oplev ekvilibristiske tricks og nervepirrende spænding,
når håndstandsartisten balancerer sig selv og andre
objekter i et finurligt balancelaboratorium. Poetisk, virtuost, ærligt, råt og rørende.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

16:45

● 4-8

OPGANG2 TURNÉTEATER

TEATER PATRASKET

skuespil & dramatik
60 min.
Kan katastrofer gradbøjes? Der er mange katastrofer
ude i verden, men også i vores eget liv. Og der er kærlighed - hvor meget også kan være på spil. Det er der
alt sammen. Det er det nære OMG hylder.
– Kvadrat, Showroom

● 4-7

17:00

animation & dukketeater
60 min.
Imens to kustoder stiller op til en udstilling af Lille Frøs
kunstværker, fortælles historien om hans liv og om, at
man er god nok som man er og faktisk er elsket, selvom man er en slem lille frø.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

Søndag / Sunday

skuespil & dramatik
45 min.
Torstens mor skal have en ny baby. Måske vil hans forældre ikke synes, han er nuttet nok mere og derfor
elske ham mindre? For er der kærlighed nok til både
ham og den lille lyserøde baby?
– EBIC, Hal 1

MÆRKVÆRK / TEATER NORDKRAFT

Stræber / Winning
skuespil & dramatik
◆ 13+

45 min.
I et hæsblæsende tempo følger “Stræber” fem unge
lige dér, på grænsen mellem at være ung og voksen,
hvor drømmene er store, mulighederne mange, og forventningerne 12-talshøje.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

16:15

TEATRET THALIAS TJENERE

Mosters monster / Aunt Mona’s Monster
▲ 5+

skuespil & dramatik
45 min.
Carlo er bange for monstre. Moster er ikke bange for
noget. Da Carlo skulle sove hos sin moster, skete der
noget uventet. Der var noget under sengen. Og helt sikkert i skabet. Noget farligt...
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

DET LILLE TURNÉTEATER

Juleevangeliet / Christmas Story
● 5+

skuespil & dramatik
40 min.
Historien om Jesu fødsel. Om den dag, hvor verden
holdt vejret. Hvor de blinde kunne se, de døve høre, de
håbløse fik håb, og de tvivlende tro. En god og vigtig
julehistorie.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 11

OMG
◆ 14+

TEATERTASKEN

Skibby krøniken / The Chronicle of Skibby
skuespil & dramatik
50 min.
◆ 12+
Ny dansk dramatik, der overrasker og fører dig ind i en
anden sfærer, hvor tiden ikke er så håndgribelig. Du vil
møde Poul Helgelsen, en munk fra 1534 og Nina Frandsen, præsten fra den lokale kirke.
– Ebeltoft Kirke, Kirken

Mærkværk / Teater Nordkraft • Stræber
Det lille Turnéteater • Juleevangeliet

17:15

SART DANSETEATER / DEN FYNSKE OPERA /
BAGGÅRDTEATRET

Knud Romers ABC
▲ 5+

danseteater
45 min.
En underfundig og lærerig bogstavssafari, der med
udgangspunkt i Knud Romers bidende og poetiske fabler rusker alfabetet rundt og sammensætter det på ny i
farverige billeder, musik og dans.
– EBIC, Hal 1

ASGUER ZAPSHOWTEATER / MIMETEATRET

Mito & Dito
● 4+

skuespil & dramatik / non-verbal
50 min.
I et nonverbalt univers, får de to venner Mito & Dito
fortalt en enkel historie, der tager udgangspunkt i børnenes verden omkring forholdet dit, mit og misundelse.
Rørende og originalt klovneteater.
– EBIC, Hal 2

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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LØRDAG • EBELTOFT
17:30

18:15

Kender du Malou? / Do You Know Malou?

Norden Rundt / The Nordic Expedition

TEATRET FAIR PLAY / ODSHERRED TEATER
▲ 9-12

skuespil & dramatik
50 min.
Anker og Bøje er venner – bedste venner. De deles om
alting. Men nu har Anker mødt en pige, der hedder
Malou. De har kysset, men nu vil Malou hellere kysse
Bøje. Kan de deles om en pige som Malou?
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

MERIDIANO TEATRET

Papirmåne / Paper Moon
● 3-7

animation & dukketeater
35 min.
Elliot er lille, men har store ting at tænke på. Når han
ikke kan sove, rejser han sammen med sin bedste bamse ind i en anden verden for at finde svar på, hvorfor
far og mor ikke mere bor sammen.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Billedkunst

Kompagni Kalas • Norden Rundt

▲ 7-13

skuespil & dramatik
45 min.
Musikalske historier om Nordens otte lande. Der er vild
træskodans, djævletango og eventyr om usynlige væsner. Vi har sågar et isbjerg med - og taler forskellige
nordiske sprog. Följ med ut i Norden!
– Kvadrat, Showroom

18:30

DET LILLE TURNÉTEATER

Juleevangeliet / Christmas Story
● 5+

18:00

skuespil & dramatik
40 min.
Historien om Jesu fødsel. Om den dag, hvor verden
holdt vejret. Hvor de blinde kunne se, de døve høre, de
håbløse fik håb, og de tvivlende tro. En god og vigtig
julehistorie.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 11

Stakkels teenager / Poor Teenager
skuespil & dramatik
◆ 12+

Ytr / Express (yourself)
skuespil & dramatik / non-verbal
◆ 8+

SPORENSTREGS

THY TEATER / DET KOMMENDE TEATER

50 min.
Teenagere dummer sig. Fordi de vil være seje. Og vil
have en kæreste. Og fordi de ikke ved noget. Og tror,
de ved alt. Velkommen til teenagerens slagmark: Klasselokalet, dansegulvet og middagsbordet.
– Ebeltoft Kirke, Sognegården, Salen

60 min.
Hvad kan ytres uden ord, og er der nogen, der vil høre
på det? Hvad siger vi, når vi er stille, og forstår vi, hvad
det vil sige at holde mund? En ordløs performance om
at komme til udtryk.
– EBIC, Hal 2

MISHMASH

LIMINAL

40 min.
Ved brug af storytelling har vi lavet en unik fortolkning
af William Shakespeares klassiker Romeo & Julie med
både komedie og tragedie. Fire skuespillere og en tom
scene - det er alt, der er brug for.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

▲ 5-10

Romeo & Juliet
skuespil & dramatik
◆ 12+

DE RØDE HESTE
Nycirkuskompagniet Cikaros• The Balance
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KOMPAGNI KALAS

Skønhedsmaskinen / The Beautymachine
▲ 5+

animation & dukketeater 10 x 10 min.
En historie om altings skabelse - og om, hvordan du fik
så smukke øjne - på bare 7½ minut! Absolut intet ubehag! Skønhedsmaskinen er en direkte kærlighedserklæring på gaden!
Spiller 10 gange i træk. Bbook DIN tid online.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal

Marsmand / Marsman

performance
60 min.
Marsmand kommer ved en fejltagelse her til jorden.
Marsmand forsøger at kommunikere til os. Gennem
bevægelser, lyde, musik og mærkelige ting, som han
medbringer i sin flyvende tallerken.
– EBIC, Hal 1

18:45

LIMFJORDSTEATRET

morfarMORFARmorfar
grandpaGRANDPAgrandpa
▲ 8-13

skuespil & dramatik
45 min.
Min morfar er helt speciel, noget ganske særligt. Men
hvem var morfar, inden han blev morfar? Hvem var
han, dengang han var ung? Og hvordan er det at være
morfar, når man er ved at blive meget gammel?
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

LØRDAG • EBELTOFT
19:00

SPORENSTREGS

Skibby krøniken / The Chronicle of Skibby
skuespil & dramatik
50 min.
◆ 12+

50 min.
Teenagere dummer sig. Fordi de vil være seje. Og vil
have en kæreste. Og fordi de ikke ved noget. Og tror,
de ved alt. Velkommen til teenagerens slagmark: Klasselokalet, dansegulvet og middagsbordet.
– Ebeltoft Kirke, Sognegården, Salen

TEATERTASKEN

Ny dansk dramatik, der overrasker og fører dig ind i en
anden sfærer, hvor tiden ikke er så håndgribelig. Du vil
møde Poul Helgelsen, en munk fra 1534 og Nina Frandsen, præsten fra den lokale kirke.
– Ebeltoft Kirke, Kirken

19:15

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Den halve papdreng

Wich Day is it and Where am I Going?

◆ 9+

skuespil & dramatik
35 min.
Er det fredag, og er han på vej hjem til far? Eller er det
mandag, og er han på vej hjem til mor? Eller er det
onsdag? -For så er det en gymnastiktaske og ikke en
weekendtaske, han har på skulderen.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

19:30

NYCIRKUSKOMPAGNIET CIKAROS

The Balance
◆ 13+

nycirkus
45 min.
Oplev ekvilibristiske tricks og nervepirrende spænding,
når håndstandsartisten balancerer sig selv og andre
objekter i et finurligt balancelaboratorium. Poetisk, virtuost, ærligt, råt og rørende.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

19:45

PANZERKAMPFPANDA

Nogle gange under vandet
Sometimes Under Water

skuespil & dramatik
35 min.
◆ 14+
Jeg ved aldrig, hvornår slangen i mit hoved angriber.
Eller sommerfuglene i maven. Jeg er under vand, og
nogen rækker to store, hvide piller og en lille lyserød
satan ned til mig. Jeg sluger. Igen.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

Stakkels teenager / Poor Teenager
skuespil & dramatik
◆ 12+

OPGANG2 TURNÉTEATER

Habibi
◆ 14+

skuespil & dramatik
60 min.
Sara er en helt almindelig dansk pige på 16 år, der en
dag pludselig vågner op og kun kan tale arabisk. Det er
uforklarligt. Hvad sker der? Alle hun elsker bliver bange,
for hvem er Sara?
– EBIC, Hal 1

20:15

OPGANG2 TURNÉTEATER

OMG
◆ 14+

skuespil & dramatik
60 min.
Kan katastrofer gradbøjes? Der er mange katastrofer
ude i verden, men også i vores eget liv. Og der er kærlighed - hvor meget også kan være på spil. Det er der
alt sammen. Det er det nære OMG hylder.
– Kvadrat, Showroom

Opgang2 Turnéteater • OMG
Teater [døgdi] • Bustin Jieber har brug for en pause

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Den halve papdreng

Wich Day is it and Where am I Going?

◆ 9+

skuespil & dramatik
35 min.
Er det fredag, og er han på vej hjem til far? Eller er det
mandag, og er han på vej hjem til mor? Eller er det
onsdag? -For så er det en gymnastiktaske og ikke en
weekendtaske, han har på skulderen.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

20:00

TEATER [DØGDI]

Bustin Jieber har brug for en pause
Bustin Jieber needs a Break

skuespil & dramatik
60 min.
◆ 11-16
En forestilling om præstationskultur. To piger mødes i
deres fælles kærlighed til Justin Bieber. Men Bieber ser
træt ud. Har han brug for en pause? Har pigerne?
– EBIC, Hal 2

SE ALT SPRINGE TIL LIVE!

Download app’en 4Dscan helt gratis fra App Store/
Google Play og scan festivalens p lakater, postkort,
skilte og bannere
– prøv også forsiden
af dette program.

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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SØNDAG • EBELTOFT
EBELTOFT / SØNDAG
10:00

10:15

Himmel / Sky
danseteater / non-verbal
♥ 1½-5

30 min.
Kan de to små nisser opføre sig ordentligt, eller får de
kul i julesokken? Kan julemanden holde styr på dem?
Og hvem skal have den store gave? Et nysgerrigt og
viljestærkt børneunivers med (h)jul på.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

TEATER MINSK / ZEBU

35 min.
Hop op på en sky og mærk vinden, når to dansere
tager dig med ind i en blød og bevægelig verden. Skyerne svæver let omkring i en dans, og kroppe får rummet omkring dig til at blafre, hvirvle og hviske.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

SVENDBORG DAGE MED BRECHT

Forhøret over Lucullus
The investigation of Lucullus
Teater Minsk / ZeBu • Himmel
Arthotel • 1-2-3-nU...

◆ 14+

skuespil & dramatik
60 min.
Den store hærfører Lucullus er død, og hans ligtog
bevæger sig mod hans grav. Vi følger ham til graven,
hvor regnskabet skal gøres op! Har hans gerninger
været til gavn eller skade for mennesket?
– Filmhøjskolen, Store Bjørn Biograf

ARTHOTEL

1-2-3-nU... / 1-2-3-noW...
musikteater
♥ 0-3

35 min.
1-2-3-nU! Vi åbner den store popup-bog, der med
levende billeder og overraskelser tager os med ud i verden. En interaktiv forestilling for de mindste med fokus
på sang, musik og bevægelse.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 30

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Heksejagt / The Danish Witchhunt
skuespil & dramatik
◆ 12+

55 min.
En sand og skræmmende heksehistorie fra Djurs! Da
Heksejægeren anklager Blommen for hekseri, holder
hendes fantasifulde fortællinger hende i live. Det bliver
slutningen på heksebrændingerne i Danmark.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af Ebeltoft”, U2

TEATER FANTAST

Mustafa’s Kiosk
▲ 4-10

musikteater
55 min.
“Ding dong! – Hvad skulle det være?” Mustafa’s Kiosk
er en teaterkoncert baseret på Jakob Martin Strids bog
af samme navn. En fræk og flabet hyldest til mangfoldighed, fantasi, påhitsomhed og anarki.
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

UPPERCUT DANSETEATER

The Nisse Twins
danseteater / non-verbal
♥ 2-6

DET LILLE VERDENS TEATER

Som søstre vi dele / A Tea Party
▲ 4-10

skuespil & dramatik
45 min.
Rabalderfarce. En nærværende og medrivende teateroplevelse med stort kropssprog, latter og små gib. Gennem søskendeparret Alice og Nelly bliver de menneskelige relationer forstørret og karikeret.
– EBIC, Hal 2

TEATRET LAMPE

Ønsk / Wish
● 3-8

skuespil & dramatik
35 min.
Hvad kan der ske, når man ønsker? En humoristisk og
poetisk kærlighedshistorie spillet med H.C. Andersens
arbejdsredskaber: blyant, saks og papir og ledsaget af
stemningsfuld musik.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

TEATRET THALIAS TJENERE

Store illusioner / Grand Illusions
▲ 5+

skuespil & dramatik / non-verbal
45 min.
Bedrag og sabotage er hverdagskost i kampen mellem
spirende filmselskaber i stumfilmens guldalder. Skellet
mellem godt og ondt bliver alt andet end sort og hvidt i
denne enestående stumteaterkomedie.
– EBIC, Hal 1

DET LILLE TURNÉTEATER

Den standhaftige tinsoldat
The Steadfest Tinsoldier

♥

2-5
skuespil & dramatik / non-verbal
30 min.
Fortællingen om den standhaftige tinsoldat, der drømmer om kærligheden og bliver blæst omkuld af skæbnen. Men han får det, han mest af alt ønsker sig. Her
kan alle være med. Uden ord.
– Kvadrat, Showroom

TEATERIET APROPOS / TEATER WUNDERBAR

Hva’ tror du selv? / What do you Think?
skuespil & dramatik
70 min.
◆ 12+
En modig og anderledes interaktiv forestilling, der tør
gå helt tæt og stille de store spørgsmål om ungdom,
tradition, familie og tro. Ella lærer noget nyt om sin
familie, men også om sig selv.
– Vandrerhjemmet ”Toppen af Ebeltoft”, Konferencesalen
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SØNDAG • EBELTOFT
11:00

TEATER O

Boris og den glade løve

75 min.
En historie om to venner, der fulgte hinanden i tykt og
tyndt i barndoms- og ungdomsårene. Deres verden flød
sammen i timer og dage, og alt blev delt, indtil et svigt
rev dem fra hinanden for altid.
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

ASGUER ZAPSHOWTEATER

Boris and the happy leon
● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
Den finurlige musikant Boris elsker at spille musik, og
fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig
vis lærte at spille på tuba. En humoristisk, klassisk forestilling.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal

11:15

TEATRET FAIR PLAY

Soldaten / The Soldier
skuespil & dramatik
◆ 14+

50 min.
En hjemsendt soldat har forladt sin familie og er søgt
ud i skoven. Gennem hans forhold til lillesøsteren Julie,
hører vi om hans oplevelser som – soldaten! Reumertnomineret forestilling for unge!
– Kvadrat, Showroom

TEATER MINSK / ZEBU

Himmel / Sky
danseteater / non-verbal
♥ 1½-5

35 min.
Hop op på en sky og mærk vinden, når to dansere
tager dig med ind i en blød og bevægelig verden. Skyerne svæver let omkring i en dans, og kroppe får rummet omkring dig til at blafre, hvirvle og hviske.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

11:30

NYCIRKUSKOMPAGNIET CIKAROS /
TEATER KIMONE

Omvendt / Upside Down
● 3-6

nycirkus
35 min.
Én står på hænder. Én er inden i en kasse. To kasser,
to kroppe, oppe og nede, inde og ude. De er ens. Og
omvendte. To håndstandsartister skaber et overraskende
og finurligt fantasiunivers.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

TEAM TEATRET

Spørge Jørgen / Inquisitive Tom
● 3-8

skuespil & dramatik
40 min.
Spørge Jørgen er en forestilling, der kredser om de
mange finurlige spørgsmål, børn kan stille deres forældre. Men også om de mindst lige så finurlige spørgsmål, vi voksne kan stille til vores børn.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

Kammerater / My Best Friend
skuespil & dramatik
◆ 13+

11:45

ARTHOTEL

1-2-3-nU... / 1-2-3-noW...
musikteater
♥ 0-3

35 min.
1 - 2 - 3 - nU! Vi åbner den store popup-bog, der med
levende billeder og overraskelser tager os med ud i verden. En interaktiv forestilling for de mindste med fokus
på sang, musik og bevægelse.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 30

RANDERS EGNSTEATER

Palle alene i verden
Palle Alone in the World
▲ 6-10

animation & dukketeater
40 min.
Nogle gange er verden ikke venlig. Alt er irriterende,
dumt og uretfærdigt. Tænk, hvis man var helt alene og
kunne bestemme alting selv. Det ville være fantastisk!
Eller ville det?
– EBIC, Hal 1

COMEDIEVOGNEN

Teater Fantast • Mustafa’s Kiosk
Team Teatret • Spørge Jørgen

Verdens rigeste tosse
The Worlds Richest Fool
● 4-10

skuespil & dramatik
40 min.
Når en fe falder ned fra himlen, kan der ske lidt af
hvert. F.eks. at en tosse, der bor i byens park, bliver
meget rig på en enkelt nat. Der er nok af problemer,
når man ikke er rigtig klog.
– EBIC, Hal 2

12:00

ASTERIONS HUS

Den grusomme historie om Medusas
hoved / Medusa
● 3-8

skuespil & dramatik
35 min.
En drabelig historie for de helt små. En gyser om den
væmmelige, slangehovede Medusa, om mægtige guder,
om det forfærdelige havuhyre, den fantastiske helt og
den skønne, lænkede prinsesse.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 16

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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SØNDAG • EBELTOFT
TEAM TEATRET

Pigen fra langt borte
The Girl from Far Away

Welcome to the Internet
skuespil & dramatik
◆ 13 og op

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION

DET LILLE VERDENS TEATER

▲ 6+

▲ 4-10

To be

animation & dukketeater / non-verbal 40 min.
En øm og fantasifuld historie om livet og menneskerettighederne, fortalt i et nonverbalt og musikalsk objektteater univers. En forestilling fuld af håb om din, min,
alles ret til et værdig liv.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Billedkunst

Teatret Fair Play • Soldaten

TEATERIET APROPOS / TEATERHUSET FILUREN

● 3-8

skuespil & dramatik
40 min.
Om en lille pige, der en dag banker på hos ‘den grå’.
Pigen bliver kun nødtvungent lukket ind, for ‘den grå’
kan bedst lide at være alene. Men de to finder sammen
i et forsøg på at skabe et hjem.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 11

Teatret Lampe • Ønsk

13:15

60 min.
En eksplosiv forestilling, der viser virkeligheden, som
den ser ud på nettet hver eneste dag. Her møder du
Emma, hvis verden bliver vendt på hovedet, da en video
af hende ufrivilligt bliver delt.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

Som søstre vi dele / A Tea Party

skuespil & dramatik
45 min.
Rabalderfarce. En nærværende og medrivende teateroplevelse med stort kropssprog, latter og små gib.
Gennem søskendeparret Alice og Nelly bliver de menneskelige relationer forstørret og karikeret.
– EBIC, Hal 2

12:45

ASGUER ZAPSHOWTEATER

Den standhaftige tinsoldat

Boris and the Happy Lion

DET LILLE TURNÉTEATER

Boris og den glade løve

The Steadfest Tinsoldier

● 3-9

♥

2-5
skuespil & dramatik / non-verbal
30 min.
Fortællingen om den standhaftige tinsoldat, der drømmer om kærligheden og bliver blæst omkuld af skæbnen. Men han får det, han mest af alt ønsker sig. Her
kan alle være med. Uden ord.
– Kvadrat, Showroom

TEATRET LAMPE

Ønsk / Wish
● 3-8

skuespil & dramatik
35 min.
Hvad kan der ske, når man ønsker? En humoristisk og
poetisk kærlighedshistorie spillet med H.C. Andersens
arbejdsredskaber: blyant, saks og papir og ledsaget af
stemningsfuld musik.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

UPPERCUT DANSETEATER

The Nisse Twins
danseteater / non-verbal
♥ 2-6

30 min.
Kan de to små nisser opføre sig ordentligt, eller får de
kul i julesokken? Kan julemanden holde styr på dem?
Og hvem skal have den store gave? Et nysgerrigt og
viljestærkt børneunivers med (h)jul på.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

skuespil & dramatik
45 min.
Den finurlige musikant Boris elsker at spille musik, og
fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig
vis lærte at spille på tuba. En humoristisk, klassisk forestilling.
– Ebeltoft Bibliotek, Læsesal

TEATRET THALIAS TJENERE

Store illusioner / Grand Illusions
▲ 5+

skuespil & dramatik / non-verbal
45 min.
Bedrag og sabotage er hverdagskost i kampen mellem
spirende filmselskaber i stumfilmens guldalder. Skellet
mellem godt og ondt bliver alt andet end sort og hvidt i
denne enestående stumteaterkomedie.
– EBIC, Hal 1

13:30

TEATER FANTAST

Mustafa’s Kiosk
▲ 4-10

musikteater
55 min.
“Ding dong! – Hvad skulle det være?” Mustafa’s Kiosk
er en teaterkoncert baseret på Jakob Martin Strids bog
af samme navn. En fræk og flabet hyldest til mangfoldighed, fantasi, påhitsomhed og anarki.
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

SE ALT SPRINGE TIL LIVE!

Download app’en 4Dscan helt gratis fra App Store/
Google Play og scan festivalens p lakater, postkort,
skilte og bannere
– prøv også forsiden
af dette program.
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14:00

14:30

Spørge Jørgen / Inquisitive Tom

To be

TEAM TEATRET

● 3-8

skuespil & dramatik
40 min.
Spørge Jørgen er en forestilling, der kredser om de
mange finurlige spørgsmål, børn kan stille deres forældre. Men også om de mindst lige så finurlige spørgsmål, vi voksne kan stille til vores børn.
– Fregatten Jylland, Auditoriet

TEAM TEATRET

Pigen fra langt borte
The Girl from Far Away
● 3-8

skuespil & dramatik
40 min.
Om en lille pige, der en dag banker på hos ‘den grå’.
Pigen bliver kun nødtvungent lukket ind, for ‘den grå’
kan bedst lide at være alene. Men de to finder sammen
i et forsøg på at skabe et hjem.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 11

ASTERIONS HUS

Den grusomme historie om Medusas
hoved / Medusa
● 3-8

skuespil & dramatik
35 min.
En drabelig historie for de helt små. En gyser om den
væmmelige, slangehovede Medusa, om mægtige guder,
om det forfærdelige havuhyre, den fantastiske helt og
den skønne, lænkede prinsesse.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Lokale 16

NYCIRKUSKOMPAGNIET CIKAROS
& TEATER KIMONE

Omvendt / Upside Down
● 3-6

nycirkus
35 min.
Én står på hænder. Én er inden i en kasse. To kasser,
to kroppe, oppe og nede, inde og ude. De er ens. Og
omvendte. To håndstandsartister skaber et overraskende
og finurligt fantasiunivers.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Pigegym

TEATRET FAIR PLAY

Soldaten / The Soldier
skuespil & dramatik
◆ 14+

50 min.
En hjemsendt soldat har forladt sin familie og er søgt
ud i skoven. Gennem hans forhold til lillesøsteren Julie,
hører vi om hans oplevelser som – soldaten! Reumertnomineret forestilling for unge!
– Kvadrat, Showroom

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION
▲ 6+

animation & dukketeater / non-verbal 40 min.
En øm og fantasifuld historie om livet og menneskerettighederne, fortalt i et nonverbalt og musikalsk objektteater univers. En forestilling fuld af håb om din, min,
alles ret til et værdig liv.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Billedkunst

Teateriet Apropos / Teaterhuset Filuren •
Welcome to the Internet

SØNDAG • EBELTOFT

14:45

RANDERS EGNSTEATER

Palle alene i verden
Palle Alone in the World
▲ 6-10

animation & dukketeater
40 min.
Nogle gange er verden ikke venlig. Alt er irriterende,
dumt og uretfærdigt. Tænk, hvis man var helt alene og
kunne bestemme alting selv. Det ville være fantastisk!
Eller ville det?
– EBIC, Hal 1

COMEDIEVOGNEN

Verdens rigeste tosse
The Worlds Richest Fool
● 4-10

skuespil & dramatik
40 min.
Når en fe falder ned fra himlen, kan der ske lidt af
hvert. F.eks. at en tosse, der bor i byens park, bliver
meget rig på en enkelt nat. Der er nok af problemer,
når man ikke er rigtig klog.
– EBIC, Hal 2

15:00

TEATER O

Kammerater / My Best Friend
skuespil & dramatik
◆ 13+

75 min.
En historie om to venner, der fulgte hinanden i tykt og
tyndt i barndoms- og ungdomsårene. Deres verden flød
sammen i timer og dage, og alt blev delt, indtil et svigt
rev dem fra hinanden for altid.
– Bøgehøj Kursuscenter, Sportshallen

15:15

TEATERIET APROPOS / TEATERHUSET FILUREN

Welcome to the Internet
skuespil & dramatik
◆ 13+

60 min.
En eksplosiv forestilling, der viser virkeligheden, som
den ser ud på nettet hver eneste dag. Her møder du
Emma, hvis verden bliver vendt på hovedet, da en video
af hende ufrivilligt bliver delt.
– Ebeltoft Skole, Afd. U, Drengegym

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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12:45

11:00

Klods-Hans / Clumsy Hans

TEATERGRUPPEN BATIDA

Verdens mindste historie
The Smallest Story in the World

♥

1½-4
skuespil & dramatik
35 min.
Et musikalsk møde mellem en almindelig pige og en
mærkelig pingvin, der bor i en gummistøvle. Den spiser
fem fisk til morgenmad og taler flydende pingvinsk.
Mon de kan finde ud af at lege sammen?
– Rønde Bibliotek, Område D, Tidsskrifter

12:00

TEATER REFLEKSION, ANDY MANLEY/RED
BRIDGE ARTS, IMAGINATE & EDINBURGH
FESTIVALS EXPO FOND

I nattens lys / Night Light
● 3-6

animation & dukketeater
35 min.
Solsorten synger og byder natten velkommen. Snart
sover alle. Alle, på nær én, der ikke kan sove. Én, der er
nysgerrig efter at vide, hvem der passer på natten. En
rejse i den mørke og smukke nat.
– Kulturhotellet, Store sal

12:15

OLSENS TEATER

Den lykkelige bonde / The Happy Farmer
● 3-6

animation & dukketeater
30 min.
Frit efter et rumænsk folkeeventyr: I udkanten af landsbyen, der hvor køerne slippes løs på marken, boede en
bonde, Stan Bolevan, med sin kone. Han var altid lykkelig, men hun var trist dagen lang.
– Rønde Bibliotek, Mødelokale

12:30

ELLEN KILSGAARD DANCE COMPANY

Total!Dans! / Total!Dance!
▲ 7-10

danseteater / non-verbal
45 min.
Et interaktivt værk, hvor børn er publikum, men samtidig frie til at bevæge sig og deltage fysisk aktivt i koreografien, mens den sker. Levende musik indgår i tæt
samspil med dansen.
– Rønde Skole, Tumlesalen

Vidste du at…

Du kan bestille billetter online til festivalens mange
forskellige forestillinger på: www.aprilfestival.dk klik ind på ’program’ og bestil.

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

● 3+

skuespil & dramatik
40 min.
‘Ude på landet var der en gammel gård’, sådan starter
H.C. Andersen. “Halehoj!” råbte Klods-Hans, “her kommer jeg! Se hvad jeg fandt på landevejen!” Og så viste
han dem en død krage, han havde fundet!
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

13:15

TEATER HUND & CO.

Hvem Bestemmer? / Who Decides?
● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
Hvem bestemmer, hvad vi skal lege? Og hvem bestemmer, hvad der er pænt eller grimt, og om jeg er rigtig
eller forkert? En humoristisk forestilling om et venskab,
der spirer på trods af forskellighed.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

13:30

NØRREGAARDS TEATER

Historiehuset / House of Stories
● 4+

animation & dukketeater
35 min.
Historiehuset er et lille træhus, fyldt med historier fra et
langt teaterliv. Nogle af historierne ‘popper’ op og bliver
til små teaterforestillinger, der vil fortælles igen, men
nu i en dukkeversion.
– Rønde Bibliotek, Område C, Børn

13:45

TEATERGRUPPEN BATIDA

Pigespejdernes dramapatrulje opfører
Junglebogen / The Girl Scout Drama Troop
performs the Jungle Book
▲ 8-12

skuespil & dramatik
55 min.
Pigespejdernes dramapatrulje skal opføre Junglebogen
på den årlige jamboree med dukker, skyggespil og
levende musik. Men pigernes hakkeorden og indbyrdes
magtkampe truer med at spolere hele projektet.
– Kulturhotellet, Store sal

14:15

HILS DIN MOR / TEATER VESTVOLDEN

Fucking Åmål / Show Me Love
skuespil & dramatik
◆ 12+

60 min.
En forestilling om den første kærlighed, og om at finde
sig selv og turde stå ved, hvem man er. Den danske
teaterversion af Lukas Moodyssons svenske kultfilm
“Fucking Åmål” fra 1998.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

Teater Refleksion, Andy Manley/Red Bridge Arts, Imaginate
& Edinburgh Festivals Expo Fond • I nattens lys
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ELLEN KILSGAARD DANCE COMPANY

Total!Dans! / Total!Dance!
▲ 7-10

danseteater / non-verbal
45 min.
Et interaktivt værk, hvor børn er publikum, men samtidig frie til at bevæge sig og deltage fysisk aktivt i koreografien, mens den sker. Levende musik indgår i tæt
samspil med dansen.
– Rønde Skole, Tumlesalen

14:45

NØRREGAARDS TEATER

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
▲ 5-11

skuespil & dramatik
45 min.
“Du må ikke stjæle”. Men hvad gør man, hvis et barn er
ved at dø af sult, og man ikke har nogen penge? En
sørgmunter forestilling om tro og ikke tro, og om at
være en god kammerat.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

16:00

NØRREGAARDS TEATER

Historiehuset / House of Stories
● 4+

animation & dukketeater
35 min.
Historiehuset er et lille træhus, fyldt med historier fra et
langt teaterliv. Nogle af historierne ‘popper’ op og bliver
til små teaterforestillinger, der vil fortælles igen, men
nu i en dukkeversion.
– Rønde Bibliotek, Område C, Børn

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

Klods-Hans / Clumsy Hans
● 3+

skuespil & dramatik
40 min.
‘Ude på landet var der en gammel gård’, sådan starter
H.C. Andersen. “Halehoj!” råbte Klods-Hans, “her kommer jeg! Se hvad jeg fandt på landevejen!” Og så viste
han dem en død krage, han havde fundet!
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

TEATER HUND & CO.

Hvem Bestemmer? / Who Decides?
● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
Hvem bestemmer, hvad vi skal lege? Og hvem bestemmer, hvad der er pænt eller grimt, og om jeg er rigtig
eller forkert? En humoristisk forestilling om et venskab,
der spirer på trods af forskellighed.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

TEATER REFLEKSION, ANDY MANLEY/RED
BRIDGE ARTS, IMAGINATE OG EDINBURGH
FESTIVALS EXPO FOND

I nattens lys / Night Light
● 3-6

animation & dukketeater
35 min.
Solsorten synger og byder natten velkommen. Snart
sover alle. Alle, på nær én, der ikke kan sove. Én, der er
nysgerrig efter at vide, hvem der passer på natten. En
rejse i den mørke og smukke nat.
– Kulturhotellet, Store sal

SYDDJURS EGNSTEATER

Liget og lottokuponen

The Body and the Lottery Ticket

◆ 10+

skuespil & dramatik
60 min.
En spændingsmættet og humoristisk forestilling i klassisk detektivstil med smukke kvinder, hårdtslående
mænd, sindrige løgne, utroværdige alibier, uforudsigelige forviklinger og meget mere.
– Rønde Skole, Tumlesalen

17:00

TEATERGRUPPEN BATIDA

Lille T og de forbudte bamser
Little T and the Forbidden Teddy Bears
● 4-9

skuespil & dramatik
40 min.
Lille T’s ører var store som rabarberblade. “Åh, stakkels
mig” råbte hans far. Men Lille T kunne høre både jordbær og stjerneskud – og grædende bamser langt borte!
To mænd, dukker og levende musik.
– Rønde Bibliotek, Område D, Tidsskrifter

Teater Hund & Co. • Hvem Bestemmer?
Teatergruppen Batida •
Pigespejdernes dramapatrulje
opfører Junglebogen

FREESTYLE PHANATIX

R

▲ 6+

danseteater / non-verbal
40 min.
I danseforestillingen ‘R’ udforsker fem breakdansere
igennem bevægelse, hvem de er - alle har en historie at
fortælle og en fortid, som gør dem til de mennesker, de
er i dag.
– Rønde Skole, Pyramiden

17:15

FORTÆLLEKUNSTEN

Bedre helt næste gang

But there is no Hero Comming

◆ 9-13

skuespil & dramatik
50 min.
Er du klar til eventyr? Hvordan skal det gå, når tøsedrengen Thomas finder ud af, at hans far alligevel ikke
døde af at få en gris i hovedet? Sammen finder vi ud
af, hvad helte er gjort af.
– Rønde Skole, Lokale 64/65

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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NØRREGAARDS TEATER

SYDDJURS EGNSTEATER

▲ 5-11

The Body and the Lottery Ticket

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

skuespil & dramatik
45 min.
“Du må ikke stjæle”. Men hvad gør man, hvis et barn er
ved at dø af sult, og man ikke har nogen penge? En
sørgmunter forestilling om tro og ikke tro, og om at
være en god kammerat.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

17:30

TEATERGRUPPEN BATIDA

Pigespejdernes dramapatrulje opfører
Junglebogen / The Girl Scout Drama Troop
performs the Jungle Book
▲ 8-12

skuespil & dramatik
55 min.
Pigespejdernes dramapatrulje skal opføre Junglebogen
på den årlige jamboree med dukker, skyggespil og
levende musik. Men pigernes hakkeorden og indbyrdes
magtkampe truer med at spolere hele projektet.
– Kulturhotellet, Store sal

17:45

HILS DIN MOR / TEATER VESTVOLDEN

Fucking Åmål / Show Me Love
skuespil & dramatik
◆ 12+

Nørregaards Teater • 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Hils Din Mor / Teater Vestvolden • Fucking Åmål

60 min.
En forestilling om den første kærlighed, og om at finde
sig selv og turde stå ved, hvem man er. Den danske
teaterversion af Lukas Moodyssons svenske kultfilm
‘Fucking åmål’ fra 1998.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

Liget og lottokuponen
◆ 10+

skuespil & dramatik
60 min.
En spændingsmættet og humoristisk forestilling i klassisk detektivstil med smukke kvinder, hårdtslående
mænd, sindrige løgne, utroværdige alibier, uforudsigelige forviklinger og meget mere.
– Rønde Skole, Tumlesalen

18:45

FREESTYLE PHANATIX

R

▲ 6+

danseteater / non-verbal
40 min.
I danseforestillingen ‘R’ udforsker fem breakdansere
igennem bevægelse, hvem de er – alle har en historie
at fortælle og en fortid, som gør dem til de mennesker,
de er i dag.
– Rønde Skole, Pyramiden

19:30

FORTÆLLEKUNSTEN

Bedre helt næste gang

But there is no Hero Comming

◆ 9-13

skuespil & dramatik
50 min.
Er du klar til eventyr? Hvordan skal det gå, når tøsedrengen Thomas finder ud af, at hans far alligevel ikke
døde af at få en gris i hovedet? Sammen finder vi ud
af, hvad helte er gjort af.
– Rønde Skole, Lokale 64/65

18:15

21:00

De 4 ønsker / The 4 Wishes

Vanity of Modern Panic - V.O.M.P.
danseteater / non-verbal
50 min.
◆ 12+

TEATRET ASPENDOS
▲ 5-10

skuespil & dramatik
60 min.
Magi, løgne og bedrag! To familier har hver deres måde
at modtage fremmede på. Hvad får de for deres gæstfrihed - eller mangel på samme? Det er længe siden, at
Tipoldefar levede, men aktuelt endnu.
– Rønde Skole, Lokale 66/67

GUNILLA LIND DANSETEATER

Danseforestillingen holder et spejl op mod skønhedsdyrkelsens botox-stivnede ansigt. Hvor langt vil du gå for
at holde din krop yngre end det, der står på din dåbsattest?
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

18:30

SVANEN - DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

David og Goliath / David and Goliath
● 4+

animation & dukketeater
40 min.
David passer godt på sine får, men han er ugleset, fordi
han hellere vil spille harpe end at kæmpe. Fortællingen
om den lille hyrdedreng, der overvinder en kæmpe ved
hjælp af sin stenslynge.
– Rønde Skole, Lokale 42

34

SE ALT SPRINGE TIL LIVE!

Download app’en 4Dscan helt gratis fra App Store/
Google Play og scan festivalens p lakater, postkort,
skilte og bannere
– prøv også forsiden
af dette program.
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RØNDE / LØRDAG
9:30

9:45

David og Goliath / David and Goliath

● 3-7

SVANEN - DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

● 4+

animation & dukketeater
40 min.
David passer godt på sine får, men han er ugleset, fordi
han hellere vil spille harpe end at kæmpe. Fortællingen
om den lille hyrdedreng, der overvinder en kæmpe ved
hjælp af sin stenslynge.
– Rønde Skole, Lokale 42

SYDDJURS EGNSTEATER

Kæmpen som ikke havde hjerte i livet
The Giant without a Heart
● 4+

animation & dukketeater
45 min.
En kæmpe har gemt sit hjerte på et hemmeligt sted og
lagt en forbandelse over landet. Dyrene sulter, og mennesker forvandles til sten. Hvem mon kan finde kæmpens hjerte og hæve forbandelsen?
– Kulturhotellet, Store sal

BADUT

Stor større størst / Big Bigger Biggest

skuespil & dramatik / non-verbal
45 min.
Er det bedst at være stor - eller lille? Og hvornår er
man stor nok? Hvad nu hvis man bliver så stor, at der
slet ikke er plads til en? En klovneforestilling om at se
stort på at være lille.
– Rønde Høj- og Efterskole, Foredragssalen

TEATRET ST. TV / TEATRET FAIR PLAY

Mariehønen Evigglad / Ladybird Alwaysglad
skuespil & dramatik
30 min.
♥ 2-5
Alle kender Marie. Hun er glad. Evigglad. Bare ikke når
det regner! Ingen har ly til Marie. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så sneglesnasket. Frit over Halfdan
Rasmussens sang.
– Rønde Idrætscenter, Spejlsalen

10:00

RIDDERSALEN

Spor af dyr / Animal Tracks

Små blå sko / Little Blue Shoes
animation & dukketeater
♥ 1½-4

TEATER REFLEKSION

TEATER MORGANA / TEATER NORDKRAFT

▲ 6-10 animation & dukketeater / non-verbal

▲ 7-12

CANTABILE 2
▲ 6+

skuespil & dramatik
60 min.
En sanselig forestilling om at føle sig anderledes, være
del af noget større og have modet til at miste historien
om sig selv, for at finde den igen.
– Rønde Skole, Tumlesalen

Kasse-Madsen / Boxy George

45 min.
Madsen er alene. Det er godt at være alene. Alt er
ordenligt og forudsigeligt. Men en dag dukker der en
kasse op. Og så er Madsen ikke længere alene. Ordløst
dukketeater om ensomhed og venskab.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

35 min.
Ragnhild er damen, der går tur med folk. I dag venter
hun Alfred, så de små blå sko findes frem. I ventetiden
fantaserer hun om udflugtsmål for dagen. Så lyder
klokken ved entrédøren.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

Otto

skuespil & dramatik
50 min.
Niels og Marie ønskede i mange år at få et barn, men
det lykkedes dem aldrig. I begyndelsen levede de lykkeligt sammen med deres husdyr, men afstanden mellem
dem blev langsomt større og større.
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

TEATRET ASPENDOS

TEATER BLIK

▲ 5-10

35 min.
En forestilling om balance, muligheder og konsekvens.
Brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler
der triller, elastikker, snor og pinde. Der bygges op, brydes ned, udforskes, drømmes, leges.
– Rønde Skole, Lokale 64/65

De 4 ønsker / The 4 Wishes

skuespil & dramatik
60 min.
Magi, løgne og bedrag! To familier har hver deres måde
at modtage fremmede på. Hvad får de for deres gæstfrihed - eller mangel på samme? Det er længe siden, at
Tipoldefar levede, men aktuelt endnu.
– Rønde Skole, Lokale 66/67

Syddjurs Egnsteater • Liget og lottokuponen
Cantabile 2 • Spor af dyr

Hvis... / If...
♥ 0-6 animation & dukketeater / non-verbal

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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LØRDAG • RØNDE
10:15

TEATER SPEKTAKLO

Vanity of Modern Panic -V.O.M.P.
danseteater / non-verbal
◆ 12+

35 min.
En virtuel dukke- og objektteaterforestilling. Med leg,
med lys og skyggespil trækkes publikum ind i et fantasifuldt univers. En tryg og varm oplevelse for de små
teatergængere – og de større.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

GUNILLA LIND DANSETEATER

50 min.
Danseforestillingen holder et spejl op mod skønhedsdyrkelsens botox-stivnede ansigt. Hvor langt vil du gå for
at holde din krop yngre end det, der står på din dåbsattest?
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

10:30
GAZART

Græsgrøn / Grassgreen
danseteater / non-verbal
♥ 0-5

30 min.
En danser og en musiker går på opdagelsesrejse i
græsplænens forunderligheder, og tager publikum med
ind imellem de dugtunge strå, der gemmer på nye
klange og melodier, skabt af bevægelse og lyd.
– Rønde Idrætscenter, Pyramiden

10:45

TEATRET BEAGLE - DANS & FYSISK TEATER
Gunilla Lind danseteater • Vanity of Modern Panic -V.O.M.P.
Teatret Beagle - dans & fysisk teater • EnCykloPædisterne

EnCykloPædisterne / The EnCyclopaedists
▲ 6+

skuespil & dramatik / non-verbal
50 min.
Tre cyklende særlinge har sendt sig selv ud på en mission for at indsamle og certificere materiale til bogen,
der kan besvare alle spørgsmål: Encyklopædien! Og de
får vendt mange af livets spørgsmål.
– Rønde Idrætscenter, Hal 2

11:00

TEATER NEXT

Den lille prins / The little prince
▲ 6+

musikteater
55 min.
Om den lille prins, der på sin dannelsesrejse rundt i
universet lærer kærligheden og livet at kende. Familieforestilling med sang og musik efter det berømte eventyr af Antoine de Saint-Exupéry.
– Kulturhotellet, Store sal

FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI

Tamme tigre findes ikke

There is no such thing as a tame tiger
▲ 7-11

skuespil & dramatik
60 min.
En komisk, fysisk forestilling om mod og frygt. En
undersøgelse af suset ved at opsøge fare, med
udgangspunkt i den fantastiske historie om tigertæmmersken Mabel Stark (1889-1968).
– Rønde Skole, Tumlesalen

36

Se lige her / Look at This
skuespil & dramatik
♥ 2-6

NØRREGAARDS TEATER

7 med et slag / 7 in one stroke
● 4-9

skuespil & dramatik
40 min.
Skrædderen var stolt og glad, og pludselig kunne han
bekæmpe grumme kæmper. En historie om hvor langt
vi kan nå, når vi har selvtilliden i orden. Fortalt med
masser af humor og underfundige indslag.
– Rønde Idrætscenter, Multisal

11:30
BADUT

Stor større størst / Big bigger biggest
● 3-7

skuespil & dramatik / non-verbal
45 min.
Er det bedst at være stor – eller lille? Og hvornår er
man stor nok? Hvad nu hvis man bliver så stor, at der
slet ikke er plads til en? En klovneforestilling om at se
stort på at være lille.
– Rønde Høj- og Efterskole, Foredragssalen

TEATRET GRUPPE 38

Historien om huset, der blev til en prik
A Story of a House That Turned into a Dot
▲ 8+

skuespil & dramatik
40 min.
Hun blev så flintrende gal. Hun blev så sprut arrig. Så
hun åbnede vinduet og kravlede ned ad stigen, og så
løb hun. Hun løb og løb og løb. Og da hun vendte sig
om, var huset blevet til en prik.
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

12:00

ZEBU OG TEATER MINSK

Sand forvirring / Real Confusion
▲ 8+

danseteater
45 min.
Din eller min sandhed? To dansere sætter det subjektive i spil gennem mødet mellem to mennesker. Et møde
der tydeliggør, at selv sandheder afhænger af, hvordan
de opleves.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

LØRDAG • RØNDE
TEATRET ASPENDOS

Eventyrlig klang / Sounds of Fairy tale
● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
Når man lytter til musik, bryder fortællingerne frem af
sig selv, alle sammen med en eventyrlig klang: Både
de, som er eventyr, de som er digtet, så de ligner og
de, som er grebet ud af virkeligheden.
– Rønde Skole, Lokale 66/67

RIDDERSALEN

Små blå sko / Little Blue Shoes
animation & dukketeater
♥ 1½-4

35 min.
Ragnhild er damen, der går tur med folk. I dag venter
hun Alfred, så de små blå sko findes frem. I ventetiden
fantaserer hun om udflugtsmål for dagen. Så lyder
klokken ved entrédøren.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

12:15

UPPERCUT DANSETEATER

Just Blazin’
danseteater / non-verbal
◆ 8+

35 min.
Et jazzet festfyrværkeri om drømmen om at blive til
noget, og om at føre drømmen ud i livet. Om kammeratskab, optimisme og nederlag. Med swingende jazzrytmer, 1920-stil, højt tempo og godt humør.
– Rønde Idrætscenter, Multisal

12:30

TEATER BLIK

Hvis... / IF...
♥ 0-6 animation & dukketeater / non-verbal

35 min.
En forestilling om balance, muligheder og konsekvens.
Brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler
der triller, elastikker, snor og pinde. Der bygges op, brydes ned, udforskes, drømmes, leges.
– Rønde Skole, Lokale 64/65

CANTABILE 2

Spor af dyr / Animal Tracks
▲ 6+

skuespil & dramatik
60 min.
En sanselig forestilling om at føle sig anderledes, være
del af noget større og have modet til at miste historien
om sig selv, for at finde den igen.
– Rønde Skole, Tumlesalen

12:45

SYDDJURS EGNSTEATER

Kæmpen som ikke havde hjerte i livet
The giant without a heart
● 4+

animation & dukketeater
45 min.
En kæmpe har gemt sit hjerte på et hemmeligt sted og
lagt en forbandelse over landet. Dyrene sulter, og mennesker forvandles til sten. Hvem mon kan finde kæmpens hjerte og hæve forbandelsen?
– Kulturhotellet, Store sal

TEATER MORGANA / TEATER NORDKRAFT

Otto

▲ 7-12

skuespil & dramatik
50 min.
Niels og Marie ønskede i mange år at få et barn, men
det lykkedes dem aldrig. I begyndelsen levede de lykkeligt sammen med deres husdyr, men afstanden mellem
dem blev langsomt større og større.
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

13:00

TEATER SPEKTAKLO

Se lige her
Look at This

♥

2-6
skuespil & dramatik
35 min.
En virtuel dukke- og objektteaterforestilling. Med leg,
med lys og skyggespil trækkes publikum ind i et fantasifuldt univers. En tryg og varm oplevelse for de små
teatergængere – og de større.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

Teater Spektaklo • Se lige her
Riddersalen • Små blå sko

13:15

HR.TEATER

Pudemin / The Pillow
● 4+

skuespil & dramatik / non-verbal
35 min.
Hvem er ikke bange for det fremmede og ukendte; for
det man aldrig før har mødt? Og hvad gør man, når det
med ét dukker op i ens egen stue lige midt i sofaen?
Dør man af skræk, eller -?
– Rønde Idrætscenter, Spejlsalen

TEATRET FAIR PLAY / DANSK RAKKERPAK

Sherlock Holmes og dronningens kronjuveler
Sherlock Holmes and the Danish Crown Jewels

◆ 10+

skuespil & dramatik
55 min.
Sherlock Holmes’ dødsfjende Moriarty flygter fra sin
celle i Tower of London og proklamerer, at han vil stjæle Dronning Margrethes kronjuveler lige for næsen af
Holmes.
– Rønde Idrætscenter, Hal 2

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+

37

LØRDAG • RØNDE
13:30

TEATER NEXT

Eventyrlig klang / Sounds of Fairy Tale

▲ 6+

TEATRET ASPENDOS

● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
Når man lytter til musik, bryder fortællingerne frem af
sig selv, alle sammen med en eventyrlig klang: Både
de, som er eventyr, de som er digtet, så de ligner og
de, som er grebet ud af virkeligheden.
– Rønde Skole, Lokale 66/67

14:00
Teater Lille Hest • Månen over baobabtræet

14:30

NØRREGAARDS TEATER

7 med et slag / 7 in One Stroke

Der var engang en pige, der var så ensom, at hun spiste hele tiden. Og der var engang en mand, der var så
sulten, at han troede, han var en hund. Syngespil for
otte hunde om kærlighed og sult.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

OLSENS TEATER

Menneskets bedste ven / Man’s Best Friend
musikteater
50 min.
◆ 10+

Månen over baobabtræet
The Moon over the Baobab Tree

♥

2-6
skuespil & dramatik
40 min.
En afrikansk inspireret forestilling om, hvordan en lille
hjælp kan gøre en stor forskel. Om månen og alle dyrene på savannen. En musikalsk forestilling med dukker.
– Rønde Skole, Lokale 42

● 4-9

skuespil & dramatik
40 min.
Skrædderen var stolt og glad, og pludselig kunne han
bekæmpe grumme kæmper. En historie om hvor langt
vi kan nå, når vi har selvtilliden i orden. Fortalt med
masser af humor og underfundige indslag.
– Rønde Idrætscenter, Multisal

Rub og Stub / Stan and Stella
● 3-6

animation & dukketeater
35 min.
Historien om de to langt ude i skoven. Han synger så
bregner blegner – hun sylter, så haren segner. Inspireret af det finske nationalepos Kalevala får sproget i
denne forestilling lov at blomstre.
– Rønde Bibliotek, Mødelokale

TEATRET MØLLEN / ABSTRAXTEATER

FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI

Tre gamle mænd der ikke ville dø

There is no such Thing as a Tame Tiger

▲ 8+

Tamme tigre findes ikke
▲ 7-11

Olsens Teater • Rub og Stub

musikteater
55 min.
Om den lille prins, der på sin dannelsesrejse rundt i
universet lærer kærligheden og livet at kende. Familieforestilling med sang og musik efter det berømte eventyr af Antoine de Saint-Exupéry.
– Kulturhotellet, Store sal

TEATERGRUPPEN BATIDA

TEATER LILLE HEST

Frøken Fracasos Kompagni • Tamme tigre findes ikke

Den lille prins / The Little Prince

skuespil & dramatik
60 min.
En komisk, fysisk forestilling om mod og frygt. En
undersøgelse af suset ved at opsøge fare, med
udgangspunkt i den fantastiske historie om tigertæmmersken Mabel Stark (1889-1968).
– Rønde Skole, Tumlesalen

14:15

TEATRET GRUPPE 38

Historien om huset, der blev til en prik
A Story of a House That Turned into a Dot
▲ 8+

skuespil & dramatik
40 min.
Hun blev så flintrende gal. Hun blev så sprut arrig. Så
hun åbnede vinduet og kravlede ned ad stigen, og så
løb hun. Hun løb og løb og løb. Og da hun vendte sig
om, var huset blevet til en prik.
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

Three old Men who would not Die

skuespil & dramatik
45 min.
I dag er den sidste dag i deres liv. Tre gamle mænd
vågner op en morgen og har på fornemmelsen, at det
bliver en særlig dag. Der er kommet et brev. Det er
længe siden de har fået brev.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

DET RIPENSISKE TEATERSELSKAB

To med det hele / Hotdogs
▲ 6-12

skuespil & dramatik
60 min.
Et drama, der udspilles i og omkring verdens mindste
pølsevogn, som rummer det hele: Gys, spænding, tårer
og latter. Og ikke mindst...
– Rønde Høj- og Efterskole, Foredragssalen

15:00

FORTÆLLEKUNSTEN

Nu-Kan-Alting-Ske / A Spoon full of Magic
skuespil & dramatik
40 min.
◆ 8-13
Kom og bliv forarget, eller glad, når vi slipper følelserne
fri, ja - dem vi plejer at gemme for at være søde. Men
hvad, hvis du bestemte - ville du så stadigvæk være
sød?
– Rønde Skole, Lokale 64/65
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LØRDAG • RØNDE
15:45

17:00

Sand forvirring / Real Confusion

Stresspølsen / The Stress Sausage
danseteater
◆ 13+

ZEBU / TEATER MINSK
▲ 8+

danseteater
45 min.
Din eller min sandhed? To dansere sætter det subjektive i spil gennem mødet mellem to mennesker. Et møde
der tydeliggør, at selv sandheder afhænger af, hvordan
de opleves.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

TEATER KLUMPEN

55 min.
Tag det roligt: Dette er en pølse, du kan klemme på,
når du føler dig stresset, så du kan falde til ro. Antistress i pølseform. Pølse i teaterform. Velkommen til
Stresspølsen!
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

16:00

BLACK BOX THEATRE

Månen over baobabtræet

danseteater
60 min.
Med humor, slapstick, skræk, og et til tider halsbrækkende tempo, vil noget af den frygt, vi oplever gennem
livet, blive afspejlet i denne danseforestilling.
En oplevelse, der kommer ind under huden.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

TEATER LILLE HEST

The Moon over the Baobab Tree

skuespil & dramatik
40 min.
♥ 2-6
En afrikansk inspireret forestilling om, hvordan en lille
hjælp kan gøre en stor forskel. Om månen og alle dyrene på savannen. En musikalsk forestilling med dukker.
– Rønde Skole, Lokale 42

UPPERCUT DANSETEATER

Just Blazin’
danseteater / non-verbal
◆ 8+

35 min.
Et jazzet festfyrværkeri om drømmen om at blive til
noget, og om at føre drømmen ud i livet. Om kammeratskab, optimisme og nederlag. Med swingende jazzrytmer, 1920-stil, højt tempo og godt humør.
– Rønde Idrætscenter, Multisal

16:30

OLSENS TEATER

Rub og Stub / Stan and Stella
● 3-6

animation & dukketeater
35 min.
Historien om de to langt ude i skoven. Han synger så
bregner blegner – hun sylter, så haren segner. Inspireret af det finske nationalepos Kalevala får sproget i
denne forestilling lov at blomstre.
– Rønde Bibliotek, Mødelokale

16:45

KHOLGHI PRODUCTION

Bøh! – En komedie om angst
BOOH! – A Comedy about Anxiety

skuespil & dramatik
60 min.
◆ 12+
En dag bliver Adam forelsket i Eva. Han har det fantastisk, lige indtil angsten, som en nådesløs diktator,
overtager styringen. Har han modet til at gå imod ‘diktatoren’?
– Rønde Idrætscenter, Multirum

Fear
◆ 14+

DET RIPENSISKE TEATERSELSKAB

To med det hele / Hotdogs
▲ 6-12

skuespil & dramatik
60 min.
Et drama, der udspilles i og omkring verdens mindste
pølsevogn, som rummer det hele: Gys, spænding, tårer
og latter. Og ikke mindst...
– Rønde Høj- og Efterskole, Foredragssalen

18:00

TEATER FLUKS

Revolution – a DIY rebellion!
skuespil & dramatik
◆ 13+

75 min.
Bevæbnet med en projektor og en aktivistvogn, er Fluks
klar til at sparke en revolution igang. En tankevækkende forestilling, der inddrager publikum i en tour-de-force gennem fænomenet revolution.
– Rønde Skole, Tumlesalen

18:15

TEATERGRUPPEN BATIDA

Menneskets bedste ven / Man’s Best Friend
musikteater
50 min.
◆ 10+
Der var engang en pige, der var så ensom, at hun spiste hele tiden. Og der var engang en mand, der var så
sulten, at han troede, han var en hund. Syngespil for
otte hunde om kærlighed og sult.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

TEATER 2 TUSIND

Tage Tyknakke / Norbert Fatnoggin
▲ 7-12

skuespil & dramatik
50 min.
Tage Tyknakke er alles skræk. Han fordriver samtlige
dyr fra den afrikanske steppe. “Man gør bedst i at
betragte alle andre som fjender, så bliver man ikke
skuffet” - er næsehornets filosofi.
– Kulturhotellet, Store sal

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+

Teater Next • Den lille prins
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18:30

20:00

Voksen / Jenny and Jennifer
skuespil & dramatik
◆ 13+

Tage Tyknakke / Norbert Fatnoggin

ZEBU

60 min.
Hvad er der på den anden side? Det kommende voksenliv forbindes med friheden til at bestemme over sig
selv, men inkluderer også pligter og ansvar - en mindre
behagelig pris for friheden.
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

TEATER & KUNSTPRODUKTIONSFORENINGEN
GRAENSE-LOES

Love Me Tender
animation & dukketeater
◆ 13+

60 min.
En (k)ærlig, romantisk og usløret fortælling om den
seksuelle debut og forestillingerne om, hvad der egentlig skal ske på de hvide lagener. Røde ører, blussende
kinder og kilden i maven.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

ZeBU • Voksen
Teater Fluks • Revolution - a DIY rebellion!

19:00

FORTÆLLEKUNSTEN

Nu-Kan-Alting-Ske
A Spoon full of Magic

◆ 8-13

skuespil & dramatik
40 min.
Kom og bliv forarget, eller glad, når vi slipper følelserne
fri, ja - dem vi plejer at gemme for at være søde. Men
hvad, hvis du bestemte - ville du så stadigvæk være
sød?
– Rønde Skole, Lokale 64/65

19:15

KHOLGHI PRODUCTION

Bøh! – En komedie om angst
BOOH! – A Comedy about Anxiety

◆ 12+

skuespil & dramatik
60 min.
En dag bliver Adam forelsket i Eva. Han har det fantastisk, lige indtil angsten, som en nådesløs diktator,
overtager styringen. Har han modet til at gå imod ”diktatoren”?
– Rønde Idrætscenter, Multirum

TEATER 2 TUSIND
▲ 7-12

skuespil & dramatik
50 min.
Tage Tyknakke er alles skræk. Han fordriver samtlige
dyr fra den afrikanske steppe. “Man gør bedst i at
betragte alle andre som fjender, så bliver man ikke
skuffet” - er næsehornets filosofi.
– Kulturhotellet, Store sal

BLACK BOX THEATRE

Fear
◆ 14+

danseteater
60 min.
Med humor, slapstick, skræk, og et til tider halsbrækkende tempo, vil noget af den frygt, vi oplever gennem
livet, blive afspejlet i denne danseforestilling. En oplevelse, der kommer ind under huden.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

TEATER KLUMPEN

Stresspølsen / The Stress Sausage
danseteater
◆ 13+

55 min.
Tag det roligt: Dette er en pølse, du kan klemme på,
når du føler dig stresset, så du kan falde til ro. Antistress i pølseform. Pølse i teaterform. Velkommen til
Stresspølsen!
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

20:30
ZEBU

Voksen / Jenny and Jennifer
skuespil & dramatik
◆ 13+

60 min.
Hvad er der på den anden side? Det kommende voksenliv forbindes med friheden til at bestemme over sig
selv, men inkluderer også pligter og ansvar - en mindre
behagelig pris for friheden.
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

20:45

TEATER FLUKS

Revolution - a DIY rebellion!
skuespil & dramatik
◆ 13+

75 min.
Bevæbnet med en projektor og en aktivistvogn, er Fluks
klar til at sparke en revolution i gang. En tankevækkende forestilling, der inddrager publikum i en tour-de-force gennem fænomenet revolution.
– Rønde Skole, Tumlesalen

SE ALT SPRINGE TIL LIVE!

Download app’en 4Dscan helt gratis fra App Store/
Google Play og scan festivalens p lakater, postkort,
skilte og bannere
– prøv også forsiden
af dette program.

40

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

SØNDAG • RØNDE
OLSENS TEATER

Den lykkelige bonde / The Happy Farmer
● 3-6

animation & dukketeater
30 min.
Frit efter et rumænsk folkeeventyr: I udkanten af landsbyen, der hvor køerne slippes løs på marken, boede en
bonde, Stan Bolevan, med sin kone. Han var altid lykkelig, men hun var trist dagen lang.
– Rønde Bibliotek, Mødelokale

SVANEN - DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

Lille Carl / Little Carl
● 3+

animation & dukketeater / non-verbal 30 min.
Vi møder den ældre Carl, som falder i søvn og i drømme går turen tilbage til barndommen. En ordløs, musikalsk forestilling med udgangspunkt i Carl Nielsens
barndom og hans rejse ind i musikken.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

TEATER REFLEKSION

Kasse-Madsen / Boxy George

▲ 6-10 animation & dukketeater / non-verbal

45 min.
Madsen er alene. Det er godt at være alene. Alt er
ordenligt og forudsigeligt. Men en dag dukker der en
kasse op. Og så er Madsen ikke længere alene. Ordløst
dukketeater om ensomhed og venskab.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

TEATRET ASPENDOS

Emil og træmand nr. 100

Emil and the Wooden Man No. 100
▲ 4+

skuespil & dramatik
60 min.
Emils far træder i musefælden og får dej i hovedet.
Emil sidder i værkstedet hele dagen og snitter sin træmand nr. 100, men jubilæet bliver ikke, som han håbede. Efter en historie af Astrid Lindgren.
– Rønde Skole, Lokale 66/67

TEATERGRUPPEN BATIDA

Lille T og de forbudte bamser
Little T and the Forbidden Teddy Bears
● 4-9

skuespil & dramatik
40 min.
Lille T’s ører var store som rabarberblade. ‘Åh, stakkels
mig!’ råbte hans far. Men Lille T kunne høre både jordbær og stjerneskud – og grædende bamser langt borte!
To mænd, dukker og levende musik.
– Rønde Bibliotek, Område D, Tidsskrifter

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

Hjem / Home
● 2-6

skuespil & dramatik
30 min.
En forestilling om at høre hjemme - i verden og i sig
selv. En visuel og sanselig rundrejse i betydningen af
“hjem” som andet og mere end et tag over hovedet.
– Rønde Idrætscenter, Multisal

TEATER SOMOM

PAOLO NANI TEATER

Enten/Eller / Either/Or
skuespil & dramatik
◆ 13-17

60 min.
Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur, Jekyll, er en
issælger med sin helt egen måde at drive forretning på.
Med Jekyll på scenen er alle sikret fest, overraskelser
og grin for alle pengene!
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

TEATERGRUPPEN BATIDA

Jekyll on Ice
◆ 10+ skuespil & dramatik / non-verbal

FASTER COOL / DANSK RAKKERPAK

Regnbuebillen / The Rainbow Beetle
animation & dukketeater
♥ 1½-6

35 min.
En poetisk, sjov og sanselig rejse med farverne som
kompas i et eventyrligt univers med syngende snegle
og mælkebøtter med bøtte-kløe.
– Rønde Skole, Tumlesalen

GAZART

Græsgrøn / Grassgreen
danseteater / non-verbal
♥ 0-5

30 min.
En danser og en musiker går på opdagelsesrejse i
græsplænens forunderligheder, og tager publikum med
ind imellem de dugtunge strå, der gemmer på nye
klange og melodier, skabt af bevægelse og lyd.
– Rønde Idrætscenter, Pyramiden

Teater Somom • Enten/Eller

RØNDE / SØNDAG
10:00

45 min.
Enten/Eller er en interaktiv forestilling om identitetsdannelse og om at træffe valg. En forestilling, hvor publikum spiller en unik rolle ved at hjælpe hovedpersonen
Astrid med at træffe sine valg.
– Rønde Idrætscenter, Multirum

En solskinsdag i Paradis
A Sunny Day in Paradise
● 5-11

skuespil & dramatik
50 min.
Der er dejligt i Paradis. Men er der plads til alle? Både
til Herren med horn og hale, Eva med sin talende dukke
og den flinke fyr, som var der fra begyndelsen? En
historie om virkeligheden - lige nu.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

10:30

MEMORY WAX

Claroscuro
● 3-6

danseteater / non-verbal
35 min.
I Claroscuro er I på en opdagelsesrejse, der hylder nysgerrigheden, tingene i hverdagens hemmeligheder og
forandringens kraft – hvor noget slutter, tager noget
andet fat.
– Kulturhotellet, Store sal

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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SØNDAG • RØNDE
TEATER LILLE HEST

TEATER PANDORA

35 min.
Kim Fupz Aakeson har skrevet historien om drengen fra
Rødovre, der er helt alene juleaften. Lige indtil han får
besøg - af julemanden. En sjov og rørende historie med
dukker og animation.
– Rønde Skole, Lokale 42

▲ 5-12

Julemandens jul / Santas Christmas
animation & dukketeater
♥ 2-5

11:00

DET FORTÆLLENDE TEATER

Amled
◆ 11-18

skuespil & dramatik
55 min.
Hvad gør man, hvis ens far bliver slået ihjel, og morderen gifter sig med ens mor? Ku’ man ikke få lyst til at
smadre det hele, lave en plan og hævne sig på dem alle
sammen? En rå plan.
– Karlsladen, Laden

TEATRET ST. TV / TEATRET FAIR PLAY

Mariehønen Evigglad / Ladybird Alwaysglad
skuespil & dramatik
30 min.
♥ 2-5

Arrièregarden • El Concierto
Teatret st. tv / Teatret Fair Play • Mariehønen Evigglad

Alle kender Marie. Hun er glad. Evigglad. Bare ikke når
det regner! Ingen har ly til Marie. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så sneglesnasket. Frit over Halfdan
Rasmussens sang.
– Rønde Idrætscenter, Spejlsalen

ARRIÈREGARDEN

El Concierto
▲ 8+

musikteater / non-verbal
30 min.
En excentrisk opera-diva og hendes ukuelige assistent
gør sig klar til at vinde publikums gunst med en storslået koncert. Men fortidens minder sætter koncerten
på prøve og assistenten på arbejde!
– Rønde Høj- og Efterskole, Foredragssalen

11:15

animation & dukketeater
40 min.
Forestillingen er inspireret af en gammel klassiker i
børnelitteratur, Maria Gleits ‘Kineserpigen’ fra 1950. I
denne nyskrevede version er hovedtemaet børnearbejde.
– Rønde Skole, Tumlesalen

TEATRET KIMBRI

Når bladene falder / When the Leaves Fall
▲ 7+

animation & dukketeater
45 min.
Efter min far døde, lavede jeg og min datter denne
forestilling om døden. Om det at have en af vore kære
på den anden side af den virkelighed, vi kender. Og om
det smukke livs skrøbelighed.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

11:30
ZEBU

Det’ klasse / Classy!
▲ 7-10

skuespil & dramatik
50 min.
En humoristisk og finurlig leg, hvor verdenen vendes på
hovedet. Børnene gøres til eksperter i, hvordan man er
en god klassekammerat, og de voksne er dem, der skal
lære at opføre sig ordentligt.
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

11:45

TEATER V / TEATER NORDKRAFT

Intet / Nothing
◆ 14+

skuespil & dramatik
70 min.
Pierre-Anthon kravler en dag op i et blommetræ og bliver siddende. Heroppefra råber han til sine klassekammerater fra 7.A: ”Intet betyder noget, og derfor er der
heller ingen grund til at gøre noget”.
– Kulturhotellet, Store sal

NØRREGAARDS TEATER

12:00

● 3-8

Emil og træmand nr. 100

Elsker, elsker ikke / Do Love, Don’t Love

skuespil & dramatik
40 min.
En poetisk og nærværende fortælling med objekter, der
fortæller H.C. Andersens eventyr ‘Flipperne’ og ‘Kærestefolkene’. Manden spejler sig selv i historierne, fordi
han skal møde sin gamle kæreste.
– Rønde Skole, Lokale 64/65

TEATRET BEAGLE - DANS & FYSISK TEATER

EnCykloPædisterne / The EnCyclopaedists
▲ 6+

skuespil & dramatik / non-verbal
50 min.
Tre cyklende særlinge har sendt sig selv ud på en mission for at indsamle og certificere materiale til bogen,
der kan besvare alle spørgsmål: Encyklopædien! Og de
får vendt mange af livets spørgsmål.
– Rønde Idrætscenter, Hal 2
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Sa Tu Sai – a Tale of Child Labour

TEATRET ASPENDOS

Emil and the Wooden Man No. 100
▲ 4+

skuespil & dramatik
60 min.
Emils far træder i musefælden og får dej i hovedet.
Emil sidder i værkstedet hele dagen og snitter sin træmand nr. 100, men jubilæet bliver ikke, som han håbede. Efter en historie af Astrid Lindgren.
– Rønde Skole, Lokale 66/67

Vidste du at…

Aprilfestivalen ikke kan gennemføres uden uvurderlig hjælp fra en lille hær af frivillige? Således hjælper et stort antal ildsjæle med til at få alle dele af
festivalen til at fungere.

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

SØNDAG • RØNDE
OLSENS TEATER

SVANEN - DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

30 min.
Historien udspiller sig på en bondegård. Her er det
andefar, der er opsynsmand, og en dag bliver det lille
føl væk. Andrikken må ud og lede, og han finder både
føllet og en kæreste.
– Rønde Bibliotek, Mødelokale

● 3+

Klippetiklop!
animation & dukketeater
♥ 1½-4

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

Hjem / Home
● 2-6

skuespil & dramatik
30 min.
En forestilling om at høre hjemme - i verden og i sig
selv. En visuel og sanselig rundrejse i betydningen af
“hjem” som andet og mere end et tag over hovedet.
– Rønde Idrætscenter, Multisal

TEATERGRAD

Verdens historier / Stories from the World
skuespil & dramatik
35 min.
♥ 2½-5
Biblioteksalfen Soleima har aldrig prøvet at sove, men
hun vil så gerne. Derfor går hun på jagt i bibliotekets
bøger. I den første møder hun Min-Jun og Min-Jae.
Mon de kan lære hende at sove?
– Rønde Bibliotek, Område C, Børn

12:30

TEATRET MØLLEN / ABSTRAXTEATER

Tre gamle mænd der ikke ville dø

Lille Carl / Little Carl

animation & dukketeater / non-verbal 30 min.
Vi møder den ældre Carl, som falder i søvn og i drømme går turen tilbage til barndommen. En ordløs, musikalsk forestilling med udgangspunkt i Carl Nielsens
barndom og hans rejse ind i musikken.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

13:00

PAOLO NANI TEATER

Jekyll on Ice
◆ 10+ skuespil & dramatik / non-verbal

60 min.
Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur, Jekyll, er en
issælger med sin helt egen måde at drive forretning på.
Med Jekyll på scenen er alle sikret fest, overraskelser
og grin for alle pengene!
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

TEATERGRUPPEN BATIDA

Verdens mindste historie
The Smallest Story in the World

♥

1½-4
skuespil & dramatik
35 min.
Et musikalsk møde mellem en almindelig pige og en
mærkelig pingvin, der bor i en gummistøvle. Den spiser
fem fisk til morgenmad og taler flydende pingvinsk.
Mon de kan finde ud af at lege sammen?
– Rønde Bibliotek, Område D, Tidsskrifter

Three old Men who would Not Die

DET FORTÆLLENDE TEATER

FASTER COOL / DANSK RAKKERPAK

skuespil & dramatik
55 min.
Hvad gør man, hvis ens far bliver slået ihjel, og morderen gifter sig med ens mor? Ku’ man ikke få lyst til at
smadre det hele, lave en plan og hævne sig på dem alle
sammen? En rå plan.
– Karlsladen, Laden

▲ 8+

skuespil & dramatik
45 min.
I dag er den sidste dag i deres liv. Tre gamle mænd
vågner op en morgen og har på fornemmelsen, at det
bliver en særlig dag. Der er kommet et brev. Det er
længe siden de har fået brev.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

Regnbuebillen / The Rainbow Beetle
animation & dukketeater
♥ 1½-6

35 min.
En poetisk, sjov og sanselig rejse med farverne som
kompas i et eventyrligt univers med syngende snegle
og mælkebøtter med bøtte-kløe.
– Rønde Skole, Tumlesalen

12:45

TEATER LILLE HEST

Julemandens jul / Santas Christmas
animation & dukketeater
♥ 2-5

35 min.
Kim Fupz Aakeson har skrevet historien om drengen fra
Rødovre, der er helt alene juleaften. Lige indtil han får
besøg - af julemanden. En sjov og rørende historie med
dukker og animation.
– Rønde Skole, Lokale 42

Teatergrad • Verdens historier
Paolo Nani Teater • Jekyll on Ice

Amled
◆ 11-18

13:15

TEATERGRUPPEN BATIDA

En solskinsdag i Paradis
A Sunny Day in Paradise
● 5-11

skuespil & dramatik
50 min.
Der er dejligt i Paradis. Men er der plads til alle? Både
til Herren med horn og hale, Eva med sin talende dukke
og den flinke fyr, som var der fra begyndelsen? En
historie om virkeligheden - lige nu.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Gymnastiksal

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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SØNDAG • RØNDE
13:30

TEATRET KIMBRI

El concierto

▲ 7+

ARRIÈREGARDEN
▲ 8+

musikteater / non-verbal
30 min.
En excentrisk opera-diva og hendes ukuelige assistent
gør sig klar til at vinde publikums gunst med en storslået koncert. Men fortidens minder sætter koncerten
på prøve og assistenten på arbejde!
– Rønde Høj- og Efterskole, Foredragssalen

MEMORY WAX

Claroscuro
● 3-6

danseteater / non-verbal
35 min.
I Claroscuro er I på en opdagelsesrejse, der hylder nysgerrigheden, tingene i hverdagens hemmeligheder og
forandringens kraft – hvor noget slutter, tager noget
andet fat.
– Kulturhotellet, Store sal

13:45

TEATER PANDORA

Sa Tu Sai – a tale of child labour
▲ 5-12

animation & dukketeater
40 min.
Forestillingen er inspireret af en gammel klassiker i
børnelitteratur, Maria Gleits ‘Kineserpigen’ fra 1950. I
denne nyskrevede version er hovedtemaet børnearbejde.
– Rønde Skole, Tumlesalen

NØRREGAARDS TEATER
Teater Pandora • Sa Tu Sai – a tale of child labour
Teatret Fair Play / Dansk Rakkerpak • Sherlock Holmes
og dronningens kronjuveler

Elsker, elsker ikke / Do Love, Don’t Love
● 3-8

skuespil & dramatik
40 min.
En poetisk og nærværende fortælling med objekter, der
fortæller H.C. Andersens eventyr ‘Flipperne’ og ‘Kærestefolkene’. Manden spejler sig selv i historierne, fordi
han skal møde sin gamle kæreste.
– Rønde Skole, Lokale 64/65

14:00

TEATER & KUNSTPRODUKTIONSFORENINGEN
GRAENSE-LOES

Love Me Tender
animation & dukketeater
◆ 13+

60 min.
En (k)ærlig, romantisk og usløret fortælling om den
seksuelle debut og forestillingerne om, hvad der egentlig skal ske på de hvide lagener. Røde ører, blussende
kinder og kilden i maven.
– Rønde Idrætscenter, Hal 1

Når bladene falder / When the Leaves Fall

animation & dukketeater
45 min.
Efter min far døde, lavede jeg og min datter denne
forestilling om døden. Om det at have en af vore kære
på den anden side af den virkelighed, vi kender. Og om
det smukke livs skrøbelighed.
– Rønde Gymnasium og Privatskole, Festsalen

OLSENS TEATER

Klippetiklop!
animation & dukketeater
♥ 1½-4

30 min.
Historien udspiller sig på en bondegård. Her er det
andefar, der er opsynsmand, og en dag bliver det lille
føl væk. Andrikken må ud og lede, og han finder både
føllet og en kæreste.
– Rønde Bibliotek, Mødelokale

HR.TEATER

Pudemin / The Pillow
● 4+

skuespil & dramatik / non-verbal
35 min.
Hvem er ikke bange for det fremmede og ukendte; for
det man aldrig før har mødt? Og hvad gør man, når det
med ét dukker op i ens egen stue lige midt i sofaen?
Dør man af skræk, eller -?
– Rønde Idrætscenter, Spejlsalen

TEATER SOMOM

Enten/Eller / Either/Or
skuespil & dramatik
◆ 13-17

45 min.
Enten/Eller er en interaktiv forestilling om identitetsdannelse og om at træffe valg. En forestilling, hvor publikum spiller en unik rolle ved at hjælpe hovedpersonen
Astrid med at træffe sine valg.
– Rønde Idrætscenter, Multirum

14:30
ZEBU

Det’ klasse / Classy!
▲ 7-10

skuespil & dramatik
50 min.
En humoristisk og finurlig leg, hvor verdenen vendes på
hovedet. Børnene gøres til eksperter i, hvordan man er
en god klassekammerat, og de voksne er dem, der skal
lære at opføre sig ordentligt.
– Rønde Høj- og Efterskole, Teatersalen

14:45

TEATER V / TEATER NORDKRAFT

Intet / Nothing
◆ 14+

skuespil & dramatik
70 min.
Pierre-Anthon kravler en dag op i et blommetræ og bliver siddende. Heroppefra råber han til sine klassekammerater fra 7.A: ”Intet betyder noget, og derfor er der
heller ingen grund til at gøre noget”.
– Kulturhotellet, Store sal
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♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

SØNDAG • RØNDE
15:00

15:30

Verdens historier / Stories from the World
skuespil & dramatik
35 min.
♥ 2½-5

Sherlock Holmes
og dronningens k ronjuveler

TEATERGRAD

Biblioteksalfen Soleima har aldrig prøvet at sove, men
hun vil så gerne. Derfor går hun på jagt i bibliotekets
bøger. I den første møder hun Min-Jun og Min-Jae.
Mon de kan lære hende at sove?
– Rønde Bibliotek, Område C, Børn

TEATRET FAIR PLAY / DANSK RAKKERPAK

Sherlock Holmes and the Danish Crown Jewels

◆ 10+

skuespil & dramatik
55 min.
Sherlock Holmes’ dødsfjende Moriarty flygter fra sin
celle i Tower of London og proklamerer, at han vil stjæle Dronning Margrethes kronjuveler lige for næsen af
Holmes.
– Rønde Idrætscenter, Hal 2

Teatret Møllen / AbstraXteater • Tre gamle mænd der ikke ville dø

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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Syddjurs Kommune & Aprilfestival 2018 siger tak til

Mo ls Organic
Taste Danish

Derudover skal der lyde en stor tak til alle de virksomheder og institutioner,
som har stillet lokaler til rådighed i forbindelse med festivalen.
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OPLEV MAGIEN

Scan logoet med AR-app’en 4Dscan
Se det blive levende og deltag i

KONKURRENCEN 0M
2 x 50 VALGFRI 4DKORT *
(til en samlet værdi af 3.000,-)
Sådan gør du:
1. Download app’en 4Dscan
gratis fra App Store/Google Play
2. Scan det blå logo med 4Dscan
3. Besvar spørgsmålet: Hvor
mange dyr kan du se i filmen, og
skriv svaret på vores facebook side:
facebook.com/worthkeeping
Vinderne trækkes mandag den
23. april og får direkte besked
Aprilfestival’en benytter 4Dscan
med Augmented Reality til at gøre
postkort, plakater, skilte og bannere
levende.
Er du interesseret i at høre mere om
levende markedsføring, så kontakt os
på tel. 8639 1664 / 2624 2486. Alt i
3D, 4Dscan & foto/grafiske løsninger.

Worth Keeping & 4DSCAn
Ydesmindevej 9 • DK 8560 Kolind • Denmark
tel. + 45 86 39 16 64 / + 45 26 24 24 86
worth-keeping.com • 4Dscan.dk

* 3D videokort med Augmented Reality

Billetter – hvordan fungerer det?
ALLE BILLETTER ER GRATIS.
Online bestilling

…af billetter kan ske på aprilfestival.dk
fra tirsdag d. 10. april kl. 10
til søndag d. 22. april.

Billet- og informationscenter

Billetter kan også bestilles og afhentes ved
personligt fremmøde i festivalens billetudlevering på Det Gamle Rådhus i Ebeltoft
(Torvet 2A).
Her kan du også få råd og vejledning af
festivalens personale.

Åbningstider

Overskydende billetter

*NB! i Kom-Bi, Hornslet

Mere information

Søndag . . . . . . . . .  14.00-16.00 *
Mandag-torsdag . . . 10.00-18.00
Fredag  . . . . . . . . .  10.00-20.00
Lørdag  . . . . . . . . . .  8.30-20.00
Søndag . . . . . . . . . .  9.00-15.00

–HUSK–

DØRENE LUKKER TIL TIDEN
Der er ganske kort tid mellem hver forestilling
i weekenden d. 20.-22. april.
Derfor er det vigtigt, at programmet
overholdes, så publikum kan komme rettidigt
videre til deres næste teateroplevelse.

Hvis du har billetter, som du alligevel ikke
får brug for, returnér dem da venligst til
billetudleveringen, så andre kan få glæde af
dem. Du kan også returnere billetter på
mail: billet@teatercentrum.dk
…kan du få på festivalens hjemmeside på
www.aprilfestival.dk eller, du kan ringe til
vores informationstelefon – 3530 4400
– fra den 15. april til den 22. april i
åbningstiden.

VI SES I HJØRRI NG I 2 0 19

FØLG OS PÅ
FACEBOOK

SE ALT SPRINGE TIL LIVE!

Download app’en 4Dscan helt gratis fra App Store/
Google Play og scan festivalens p lakater, postkort,
skilte og bannere – prøv også forsiden af dette program.

Slik & mobiler

…passer dårligt sammen med teater. Lad
slikposer blive hjemme eller i tasken. Det er
ærgerligt, at teateroplevelsen forstyrres af
skramlen med slikposer. Det samme gælder
brug af mobiltelefoner: Sluk derfor din mobil
helt, inden forestillingen begynder.

Aldersgrænser
– hvorfor nu det?

Forestillingernes aldersgrupper er fastsat af
teatrene. De skal sikre, at publikum får den
bedst mulige oplevelse. Respekter derfor de
angivne aldersgrupper. Teatrene kan afvise
børn, der er yngre end den angivne
minimumsalder for en given forestilling.

Ændringer & aflysninger

Ingen festival uden programændringer –
desværre. Eventuelle ændringer og/eller aflysninger vil blive slået op i
festivalens billetudlevering
– og vist på både
www.aprilfestival.dk samt
på festivalens mobil-site:
m.aprilfestival.dk

