FESTIVAL DOSSIER 2022
Kære anmelder, kritiker, blogger, programmedarbejder og/eller kulturskribent
Så er det APRILFESTIVAL-tid igen.
I dagene 27. marts - 3. april afvikles den 51. udgave af festivalen i Esbjerg Kommune. Det er
verdens største festival af sin art.
Over 100 professionelle teatre viser mere end 150 forskellige forestillinger på én uge. Der
spilles teater over hele kommunen, mens festivalens øvrige aktiviteter er centreret i og
omkring Esbjerg by, hvor også det store weekendprogram afvikles.

DET VIGTIGSTE (hvis du kun har kort tid)
Som repræsentant for pressen er følgende oplysninger praktiske at have:
•

Som medlem af pressen har du mulighed for at bestille billetter to dage før alle
andre. Det gøres ved klikke her:
https://www.aprilfestival.dk/#redeemcampaign/formidler2022 Linket er aktivt fra 18/32022 kl. 10 til 21/3-2022 kl. 10, hvor billetbestillingen officielt åbner for det øvrige
publikum. Linket aktiverer ’forsalgskoden’ automatisk. Scroll ned på siden til listen
over forestillinger og tryk på kurven på de forestillinger, du ønsker at se, og du kan
derefter vælge antal billetter i et pop-up vindue ude til højre. Husk dit log-in og kode
til billetten.dk - alternativt kan du oprette en bruger undervejs i bestillingsprocessen.

•

Vi udsteder pressedeltagerkort, som fungerer som partoutkort til alle forestillinger på
festivalen. Hvis du ikke allerede HAR bestilt et sådan kort og er interesseret i, at vi laver
sådan ét til dig, så kontakt undertegnede. Oplys navn, funktion og medie – så laver vi et kort,
der kan afhentes på festivalsekretariatet, der er åbent mandag (28. marts) til søndag (3.
april) kl. 9-18 under festivalen. Kortet skal afhentes personligt – vi har ikke mulighed for at
fremsende kortet med posten.
Festivalsekretariatet findes på Tobakken (Gasværksgade 2), hvor undertegnede vil holde til
under hele festivalen; det er markeret på dette kort over Esbjerg (ved nr. 3):
https://www.aprilfestival.dk/files/Pdf-fil_Aprilfestival/Esbjerg_22_kort_-_pdf.pdf

•
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•
•

•

Festivalens billet- og informationscenter ligger på Esbjerg Hovedbibliotek (Nørregade 19),
hvor noget af festivalens personale altid står klar til at rådgive og vejlede.
Festivalens web-site er www.aprilfestival.dk – her er al den vigtigste information
tilgængelig. Festivalen har også en app - søg på ’Aprilfestival’ i enten App Store eller Google
Play.
Følg os på Facebook og Instagram (søg på ’Aprilfestival – teater for små & store’) – disse
profiler opdateres jævnligt.

ORGANISERING & STRUKTUR (hvis du har lidt mere tid)
Festivalens forestillinger og offentlige arrangementer afvikles på følgende måde:
•

Søndag d. 27. marts, kl. 14.00 – festivalen åbner. Åbningsarrangementet foregår på
Esbjerg Hovedbibliotek. Der vil være underholdning, og Esbjergs borgmester deltager
i arrangementet.

•

Mandag til torsdag, kl. 09.00 - 15.00 spilles der teater på skoler og institutioner.
Dette er IKKE offentligt tilgængelige forestillinger. Oversigt over disse forestillinger
kan rekvireres ved henvendelse til undertegnede. Kl. 15.00 – 20.00 spilles teater på
udvalgte steder rundt omkring i hele kommunen. Oversigt over disse forestillinger
findes online og i det trykte program. Her er der adgang med alm. billet.

•

Torsdag kl. 17.00 og 19.00 er der et stort festivalshow på Tobakken med
smagsprøver på nogle af de mange forestillinger, der kan opleves på festivalen.

•

Fredag til søndag spilles der teater hele dagen (fra kl. 09.30) på udvalgte spillesteder
i Esbjerg By. Oversigt over disse forestillinger findes online og i det trykte program.

•

Søndag d. 3. april – festivalen slutter kl. ca. 16.30 om eftermiddagen.
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PRAKTISKE LINKS & GENVEJE (hvis du har tid til at fordybe dig)
Al information om festivalen kan findes på vores hjemmeside – her er en flok direkte links til
de bedste bidder:
•
•
•
•
•
•

•
•

Festivalens hovedside: http://www.aprilfestival.dk/
Festivalens online presserum: http://www.aprilfestival.dk/presse.asp
Festivalens program online: http://www.aprilfestival.dk/festivalens_forestillinger.asp
Information om bestilling af (gratis) billetter: http://www.aprilfestival.dk/billetter.asp
Information om årets plakatkunstner og download-link til plakaten:
https://www.aprilfestival.dk/presse/aarets-plakat-2022/
Kort over festivalområdet – bykort: https://www.aprilfestival.dk/files/Pdffil_Aprilfestival/Esbjerg_22_kort_-_pdf.pdf og kommunekort:
https://www.aprilfestival.dk/files/Fotos_original/Spillesteder_hverdagekort_2022_PDF.pdf
Find og læs tidligere udsendte pressemeddelelser:
http://www.aprilfestival.dk/pressemeddelelser.asp
PR-billeder fra udvalgte forestillinger: http://www.aprilfestival.dk/pressefotos.asp

Ønsker du hjælp til at kontakte enkelte teatre eller interviewpersoner, eller søger du anden
information, som du ikke kan finde i programmet eller på hjemmesiden, så tøv ikke med at
kontakte os.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på festivalen.
Med venlig hilsen
Søren Kristoffer Kløft
Konsulent

KOMMUNIKATION / COMMUNICATIONS – PR & MARKETING

TEATERCENTRUM

Nørregade 26, 1. sal
DK - 1165 København K
Tel: (+45) 3530 4400 (hoved-nr.)
Mobil: (+45) 4075 6902 (direkte)
sk@teatercentrum.dk
www.teatercentrum.dk

Dansk web-site: www.aprilfestival.dk
Internationalt web-site: www.info.aprilfestival.dk

Tænk på miljøet før du printer ☺
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