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LUK VINDUET OP OG LAD VERDEN KOMME IND
- TEATER GIVER NYT UDSYN OG INDSIGT
Foråret er godt på vej og efter en mørk
vinter, er der intet bedre end at åbne
vinduet og lade alt det nye, friske og
spirende trænge ind i vores stuer og fylde os med styrke, lyst og mod.

Når vi så åbner vinduet ind til os hver
især, giver vi også andre mulighed for at
kigge ind – og med de mange nye indtryk, vi har fået, er det måske tid til at
udtrykke sig på nye måder?

Men at ”åbne vinduet” er også et billede
på, at vi kan lade os inspirere og lade
nye tanker og ideer udvide vores verden.
Og at udvide verden, det er lige præcis
dét, teater kan! I teatret er der plads til
at opleve, at more sig, at reflektere og
samle stof til eftertanke. Teatret er også
et sted med levende mennesker, et
levende møde, hvor vi er sammen med
andre, både ved siden af os og på scenen.

Du sidder her med programmet til festivalen. Her kan du finde alle oplevelserne. Dyk ned i udvalget og find lige dét,
der fænger dig. Bestil billet og afsted.
Vores verden står åben for dig.

Nærværet i teatret åbner alle vores sanser, og med hver oplevelse bliver vores
verden en smule større. Aprilfestival har
flere hundrede oplevelser af slagsen.
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HVAD KAN JEG SE?
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 Hjørring Kommune. Festivalens budget er på ca. 5,5
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+

Plakat: Hanne Grønne n Layout & tilrettelæggelse: TeR Døssing [ ddsign.dk ] & Søren K. Kløft, Teatercentrum n Tryk: tafdrupco.dk n Oplag: 35.000
Udgiver: Teatercentrum i DK, Farvergade 10, 5. sal, 1463 København K., tlf. +45 3530 4400, info@teatercentrum.dk n Redaktionen afsluttet: 04.03.2019 n Ret til ændringer forbeholdes
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625 OPFØRELSER ◆ 25.000 GRATIS BILLETTER ◆ GLÆD JER!

Velkommen til Aprilfestival i Hjørring Kommune
Verdens største turnerende teaterfestival for børn og unge lander lige her i
vores kommune. Aprilfestivalen når ud i
alle hjørner af kommunen med teater
for enhver smag og alder. Både børn,
unge, forældre og bedsteforældre kan
glæde sig til store fælles teateroplevelser, når det går løs den 31. marts til 7.
april.
Vi skyder Aprilfestivalen i gang med et
brag af en åbningsfest søndag den 31.
marts i Lundergårdhallen i Hjørring.
Første del af festivalugen byder på teater på alle kommunens skoler og børnehaver i børnenes skoletid. Om aftenen
inviterer 21 af vore mindre byer til en
fyraftensforestilling for hele familien i
deres forsamlingshuse eller lignende.
Torsdag den 4. april inviterer vi til stort
festivalshow på Vendsyssel Teater. Og
den 5.-7. april slutter vi festivalen
af med et storslået weekendprogram med flere

end 160 forskellige forestillinger i Hjørring by. Og ja, vi når faktisk også at
lade Aprilfestivalen komme på nabobesøg i Frederikshavn Kommune.
Her i kommunen har vi en mangeårig
stolt teatertradition med mange amatørteaterforeninger, revyer, teaterforening,
talentudvikling og et egnsteater der
laver sine egne forestillinger.
Derfor er det naturligt, at vi er værter for
Aprilfestivalen. Både for at give alle
vore børn og unge en masse gode teateroplevelser. Men også for at bruge
festivalen til at anerkende de af kommunens mange ildsjæle, foreninger, amatører og professionelle som i det daglige
yder en stor indsats for at skabe gode
teateroplevelser for os allesammen.

BILLETTER
kan bestilles via
aprilfestival.dk

I Hjørring Kommune
prioriterer vi teater og
andre kulturoplevelser, og vi gør det,
fordi det er med til at give livskvalitet og
fællesskab. Vi bliver klogere på os selv
og på hinanden, når vi oplever kunst og
kultur. Aprilfestivalen ‘åbner vinduer
til nye verdener’, og det er netop
festivalens gennemgående tema.

Det er mit håb, at alle får kigget dette
program igennem, tager imod det gratis
tilbud, og kommer afsted til store fælles
teateroplevelser. Dansk teater for børn
og unge er berømt i hele verden.
Glæd jer - det bliver fantastisk!
Rigtig god fornøjelse
med Aprilfestivalen
Arne Boelt
borgmester

Passepartout Theatre Production • King Lear
/ foto: søren hasselgaard skaaning
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SØNDAG

A LLE B Ø R N & D E R E S VO K S N E I N V I T E R E S T I L

31.03
KL.14-15

LU N D E R GAAR D HALLE N, B O D ØVEJ 13, HJ Ø R R I N G
Kom og vær med til at skyde festivalen i gang
med et brag af en fest..

Smag de lækre festival-bolcher.
Få en sjov tatovering.

Oplev masser af sjov & ballade med skøre
strømere, frække abekatte, Ronja Røverdatter, 350 korsangere, spil selv med i stort
stomp-show og mød en uheldig issælger, der
kommer voldsomt på glatis!

Få information om hele festivalprogrammet og få
gratis billetter til festivalens mange forestillinger.
Åbningstale:
Arne Boelt, borgmester

G R ATIS
ADGANG
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TORSDAG

04.04
KL.17 &
KL.19

OPLEV DANSK BØRNETEATER FOLDE SIG UD
VE N D SYS S E L T EAT E R

( LI G E V E D H J Ø R R I N G STAT I O N )

Vi har samlet kunstnere fra dansk børneteater til et show
med farverige figurer, som du kan møde rundt omkring i
forestillingerne under festivalen. Med musik og dans.

B E STI L
G R AT I S
B I L L E T TE R

Teatret har indrettet sin store, runde sal, så der er 600
pladser til børnene og deres voksne – og til teaterfolk.
Vi spiller showet to gange, så de yngste skolebørn også
kan være med…

45 minutter / Non-verbalt / 6 år+
Billetterne er gratis.
Alle pladser er nummererede.
Dørene åbnes 15 minutter før.
Book billetter på vendsyssel-teater.dk
eller aprilfestival.dk

FESTI VALSHO W 2019 INSTRUKTØR SOLV E IG W E I N KOU FF / KOMPONIST H E N RI K AN DE RSE N / MUSIKER BASTIAN P OP P / KOREOGRAF SUSAN N E BON DE
SCENOGRAF M ICHAE L SI MONSE N / LYSDESIGNER SÚN I JOE NSE N / DRAMATURG AN N E M I DDE LBOE CH RISTE NSE N / PRODUCENT V E N DSYSSE L TEATE R
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GAZART

GULKASSE

Gul Kasse • Gazart / foto søren meisner

Aprilfestival

– åbner vinduer til nye verdener
For det er lige præcis hvad teater
kan: Åbne vinduer til nye verdener. Teater kan være en øjenåbner, hvor publikum inviteres ind i
nye verdener. Her glemmes tid
og sted for en stund, når vinduer
åbnes på vid gab, eller på klem,
og vi inviteres ind i et andet univers. Dermed kan vi både få øje
på noget nyt ude i verden eller
inde i os selv.
Gennem workshops m.m. arbejder mange af kommunens børn
med temaet som optakt til festivalugen. Og i butikker, på gader
og skoler vil åbne vinduer dukke
op som udsmykning i festivalens
Bygge/Anlæg-, Træ- og Mode/Design-linjen på Hjørring
farver.

Produktionsskole har lavet vinduer og kasser klar til Aprilfestivalen.
Fotos: HP, feb. 2019

Metropol Shoppingcenter, Teliatorvet
Tirsdag den 2. april kl. 11.00 & 12.00
Torsdag den 4. april kl. 16.00 & 17.00
Lørdag den 6. april kl. 11.30 & 12.30
Varighed: 20 min // Alder: 0+
Der kræves ikke billet til forestillingerne.

OpenByNight
Gode handler &
gode teateroplevelser
I anledning af Aprilfestivalen er
Hjørrings butikker og gader pyntet
op i teatertema. Kom og gør en god
handel og få en god teateroplevelse, når butikkerne holder Open By
Night som optakt til festivalugen.
Oplev bl.a. de Skøre Strømere der
laver sjov i gaden, hør en statue
tale, se mannequindukker blive
levende og leg med i en omgang
teatersport. Og meget mere teater
for alle ...

Aprilfestivalens overordnede
tema er ‘Aprilfestival – åbner
vinduer til nye verdener’.
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En boks med gult skum sætter rammen for
værket. Inde i boksen er der to mennesker.
De relaterer til skummet, hinanden, omverdenen og indespærringen.
Deres bevægelsesmuligheder bliver udfordret i
et begrænset udfoldelsesrum, hvor skummet
både er en forhindring og en fremdrift.
En kontinuerlig forhandling mellem transparens
og uigennemsigtighed, lethed og modstand.
Det er lidt som at løbe i drømme.

Sted: Hjørring midtby omkring gågaden
Tid: Fredag den 29. marts
Butikkerne holder åbent til kl. 22.

VÉLO THÉÂTRE (FRANKRIG)

Frøen på bunden af brønden tror at himlen er rund
La grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond /
The frog at the bottom of the well believes that the sky is round
En sanselig forestilling
om barndomshjemmets minder
Minderne fra vores barndomshjem forlader os aldrig.
De ligger dybt i vores erindring, og de kan fortælle os
noget om, hvordan vi er blevet til dem, vi er.
I ’Frøen…’ slår to tjenere dørene op til et hus, der
langsomt toner frem i takt med en gådefuld erindring
om dets beboere. Blandt objekter og billeder står verden stille i en times tid.
Vélo Théâtre skaber en intim og poetisk atmosfære,
hvor publikum ikke længere er tilskuere, men i stedet
for bliver til gæster i et drømmelignende hus. Huset
fremstår som en visuel installation, hvor det er muligt
for børn og barnlige sjæle selv at gå på opdagelse
blandt de mange magiske objekter og minder.
Medvirkende: Charlot Lemoine, Tania Castaing, José Lopez,
Fabien Cartalade & Bodil Alling Dramaturg: Francesca Bettini
Scenografi: Philippe Lefebvre (Flop) & Vélo Théâtre
Varighed: 75 min. / Aldersgruppe: 6+
Sprog: Fransk med dansk oversættelse
Se mere på: velotheatre.com

Spilledatoer & -tider:
Mandag d. 1. april, kl. 11.30 & 17.00
Tirsdag d. 2. april, kl. 15.30 & 19.00

COLLECTIF AÏE AÏE AÏE (FRANKRIG)

Mit dådyr og min kanin
Ma biche et mon lapin

Ballet for to par hænder
og en samling underlige objekter
To suppeterriner på et bord – en kanin og et dådyr.
Lågene løftes, og hvad kommer så ud? En pudsig historie om kærlighed – om det at mødes og skilles igen –
og alt det der ligger ind imellem. Fire hænder skaber
behændigt en historie for vores øjne med mange
finurlige objekter og sjove indfald. Det hele
foregår til musik og næsten uden ord.
Af og med: Charlotte Blin & Julien Mellano
Varighed: 30 minutter
Aldersgruppe: 9+
Sprog: Ordløst
Spilledatoer & -tider:
Onsdag d. 3. april, kl. 15 & kl. 20
Torsdag d. 4. april, kl. 13 & kl. 15
Se mere på: www.aieaieaie.fr
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ALLE FORESTILLINGER

– OPDELT EFTER ALDERSGRUPPER
♥ For de allermindste... ½+ The Toddlers
teater / theatre

forestilling / performance

Arthotel
Arthotel
Barkentins Teater
Den Jyske Opera
Olsens Teater, Staffan Björklunds Teater
& Riddersalen
Randers Egnsteater
Randers Egnsteater
Riddersalen
Teater Blik
Teater Lille Hest
Teater Spektaklo
Teatergruppen Batida
Teaterværkstedet Madam Bach
Teatret KrisKat
Teatret KrisKat & Thy Teater
Teatret Lampe
Teatret st. tv & Teatret Fair Play

1-2-3-nU
Stort og småt
Suttog
HjerteLyd

0-3
0-3
1½-4
0-2½

Trip trap træsko
En lille ny
Kærlighed
Små blå sko
Hvad nu hvis ...
Månen over Baobabtræet
Se lige her
Verdens mindste historie
Gro
DADA
B-bumm
Muldvarpen og huset der kom og gik
Mariehønen Evigglad

1½-4
1½-5
1½-5
1½-4
1-6
2-7
2-6
1½-4
2-6
1-4
½-3
2-6
2-5

● For de små... 4+ The Tumblers
teater / theatre

Andersens Kuffert Teater
Andersens Kuffert Teater
André Andersen Solo
Asguer Zapshowteater
Badut
Bornholms Teater
Comedievognen
Comedievognen
Det lille Turnéteater
Det Lille Verdens Teater
Det Lille Verdens Teater
Faster Cool & Dansk Rakkerpak
Gazart
Gøje Rostrup
Hr. Teater
Hr. Teater
Ishøj Teater
Ishøj Teater
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forestilling / performance
Kejserens nye klæder
Konen i muddergrøften
Det Bimler og Bamler – en nissefortælling
Boris og den glade løve
Stor større størst
Jeppe
Alfons Åberg
Verdens rigeste tosse
Nattergalen
Kom ind i min nat
Som søstre vi dele...
Mirakolinas fodbad
Gul kasse
Spektakelven
Chicks
Pudemin
Den grimme ælling
Vær’sko

alder/age

alder/age

3-9
3-9
4+
3-9
3-7
4-8
3-8
4-10
4+
3-8
4-10
3-8
0+
3-8
4+
4+
3-9
3-9

Knudsen & Nørby
Limfjordsteatret
Liminal
Meridiano Teatret
Meridiano Teatret
Nørregaards Teater
Olsens Teater, Staffan Björklunds Teater
& Riddersalen
Olsens Teater, Staffan Björklunds Teater
& Riddersalen
Svanen dansk-tjekkisk dukketeater
Syddjurs Egnsteater
Team Teatret
Teater Baglandet
Teater Blik
Teater Håndholdt
Teater Patrasket
Teater Refleksion & Branar Téatar
Teater TT
Teater Turkos
Teater V
Teater Vestvolden
Teatergruppen Batida
Teatret Aspendos
Teatret Fyren & Flammen
Teatret Fyren & Flammen
Teatret Fyren & Flammen
Teatret Lampe
Uppercut Danseteater
Uppercut Danseteater
Vendsyssel Teater
Zangenbergs Teater

Peddersen & Findus – rævejagten
Vred
Mimbo Jimbo laver kunst
Anima
Vild
Kamelen kom til sidst
Bytte bytte købmand
Gubben og æslet
Kejserens nye klæder
Kæmpen som ikke havde hjerte i livet
Pigen fra langt borte
Juhu det er regnvejr
Mørkesti og solskinsdryp
Skrivebordet
Søndag
Vejen hjem
Skyggen
Svalerne
Karius og Baktus
Lene og Lillebror
Spaghetti
En eventyrlig klang
Kejserens nye klæder
Klods-Hans
Nattergalen
Ønsk!
(H)jul
Body Parts
Havfruen fra Hirtshals
Far er sur

Black Box Theatre • No Sex / foto: soegaard film

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

▲ For de lidt større... 6+ The Wonderers
teater / theatre

forestilling / performance

Anemonen
Apollo Teater
BaggårdTeatret, sART Danseteater
& Den Fynske Opera
Bornholms Teater
Dansk Rakkerpak
De Røde Heste
De Røde Heste
Dunkelblå
Fortællekunsten
Frøken Fracasos Kompagni
Gazart & Aaben Dans
Gestik Gestak
Hartmanns Teater
Himmerlands Teater
Hvid Støj Sceneproduktion
Ishøj Teater
Kompagni Kalas
Levende Fortællinger
Live Art Danmark
Mimeteatret & Asguer Zapshowteater
MishMash International Theatre Company
Nørregaards Teater
Passepartout Theatre Production
Passepartout Theatre Production
& HamletScenen
Passepartout Theatre Production
& HamletScenen
Randers Egnsteater & Teatret Fair Play
Seidlers SENSORIUM
Teater Borderline
Teater Fantast & Thy Teater
Teater Morgana & Teater Nordkraft
Teater Next
Teater O & Black Box Theatre
Teater Patrasket
Teatergrad & Røde Kors
Teatergruppen Batida
Teatret Aspendos
Teatret Gruppe 38, Teatret Møllen,
Teater2tusind & Carte Blanche
Teatret Kimbri
Teatret OM
Teatret Thalias Tjenere
Teatret Værk
Uppercut Danseteater
Aaben Dans

Slut Starut
Den lille pige med svovlstikkerne

5-10
6-12

Knud Romers ABC
Prinsesse Leonora
Lus i skindpelsen
Ivalus første sang
Skønhedsmaskinen
Musikanterne
Guavajagten
Tamme tigre findes ikke
Når jeg lukker øjnene
Jeg er ikke min søster
Historien om tigeren af Dario Fo
Grevens fejde
Spil død vol. 7-12
Askes jul
Norden rundt
Bjørnekongen
50 farlige ting
Mito & Dito
Næsen
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
To Be

5+
6-10
6+
6+
6+
6+
6-11
7-11
8-11
7-12
6+
7-12
7-12
6+
6-12
8-12
4-11
4+
6-9
6+
6+

King Lear

alder/age

6+

Othello
Ophelias skyggeteater
Voks skoV
Den største drøm
Lille Frø
Otto..
Den lille prins
Så er det endelig hjul
Pinocchio
Fællesskab – i børnehøjde
Den store bog om at blive væk
Emil og træmand nr. 100

6+
6-10
7-12
9-12
4-8
7-14
6+
6-10
8-12
6-9
5-10
4+

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon
Sælkvinden
Lyt
Arternes oprindelse
Fyrtøjet – frit efter
Just Blazin’ – Old School
Ai-Ai-Ai!

8+
6-10
8+
7+
6-10
8+
6+

◆ For de største... 10+ The Tweens & Teens
teater / theatre

forestilling / performance

Altamira Studio Teater
André Andersen Solo
Asterions Hus
Black Box Dance Company
Cantabile 2
Det Kommende Teater & Thy Teater
Det Olske Orkester & Aalborg Teater
Freestyle Phanatix
Hils Din Mor & Folketeatret
Hvid Støj Sceneproduktion
Kalder på Venus & Sydhavn Teater
Limfjordsteatret
Louise Schouw Teater
MishMash International Theatre Company
Musikteatret Saum
MÆRKVÆRK & Teater Nordkraft
Opgang2 Turnéteater
Opgang2 Turnéteater
Opgang2 Turnéteater
Panzerkampfpanda
Randers Egnsteater
Sofie Krog Teater
Sporenstregs
Syddjurs Egnsteater
teater [døgdi]
Teater Klumpen
Teater Mikado
Teater O & Black Box Theatre
Teater O, Nørregaards Teater
& Black Box Theatre
Teater Prisme
Teater Refleksion & Teater Maskineriet
Teater Spektaklo
Teater Vestvolden
Teater Vestvolden & De røde heste
Teatergruppen Batida
Teatergruppen Batida
Teateriet Apropos & Teater Wunderbar
Teateriet Apropos & Teaterhuset Filuren
TeaterTasken
Teatret Beagle – dans & fysisk teater
Teatret Fair Play
Teatret Thalias Tjenere
ZeBU

Playroom
Abehånden
Macbeth
No Sex
På mørkets bund
Ytr
Salt
3rd
Den sommer far blev homo
Spil død vol. 13+
Generation krop
morfarMORFARmorfar
Emma, den fremmede pige
Romeo & Juliet
Vølvens dom
Stræber
4ever
Habibi
To
Nogle gange under vandet
Muren
Circus Funestus
Stakkels teenager
Liget og lottokuponen
Bustin Jieber har brug for en pause
Stresspølsen
Til sidste fjer
#Fremtiden

alder/age

9+
10+
14+
14+
10-14
8+
12+
6-18
12+
13-18
12+
8-12
9-14
12+
9-14
13+
14+
14+
14+
13+
10-18
10+
12+
10+
11-16
13+
14-18
13+

Tango
Hvad kan jeg blive?
Den eneste anden
Rejsen
Taxafortællinger
Små dyr med pels
Menneskets bedste ven
Pigespejdernes dramapatrulje ....
Hva’ tror du selv?
Verden imellem os (tidl. Grænser)
Skibbykrøniken
Malstrøm
I skovens dybe, stille ro
Dracula
Atlas

10
14+
8+
8+
15+
12-18
10+
8-12
12+
13+
12+
10+
14+
11+
10+
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I HVERDAGENE

MANDAG 1. APRIL
TID/TIME TEATER/THEATRE

11:30 Vélo Théatre (FR)
17:00 Live Art Danmark
		Nørregaards Teater
		Passepartout Theatre Production
		Teatret Fyren og Flammen
		Teatret OM
		Vélo Théatre (FR)
18:00 Teater Patrasket

FORESTILLING/PERFORMANCE

TIRSDAG 2. APRIL
TID/TIME TEATER/THEATRE

FORESTILLING/PERFORMANCE

15:30 Vélo Théatre (FR)
▲
17:00 Fortællekunsten
▲
		Gestik Gestak
▲
		Ishøj Teater
●
		Limfjordsteatret
◆
		Teater Refleksion & Branar Téatar ▲
		Teater Håndholdt
●
		Teater O, Nørregaards Teater
& Black Box Theatre
◆
		Teater TT
●
		Teatret Lampe
●
		Aaben Dans
▲
18:15 Teater Vestvolden
◆
19:00 Opgang2 Turnéteater
◆
		Vélo Théatre (FR)
▲

Frøen på bunden af brønden... 6+ 75 Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 HJØRRING, Blackbox
Guavajagten
6-11 45 Bindslev Skole & Børnehus, Skolegade 2, 9881 BINDSLEV, Torvet
Jeg er ikke min søster
7-12 40 BålhøjCentret, Tykskovvej 4, 9830 TÅRS, Salen
Den grimme ælling
3-9 45 HARKEN Ungdoms Gymn. Foren., Idrætsmarken 15, 9800 Hjørring, Harken Hallen
morfarMORFARmorfar
8-12 45 TOLNE Gjaestgivergaard, Bakkevej 5, 9870 Sindal, Glassalen
Vejen Hjem
4-8 40 Vrensted KulturCenter, Stationsvej 12, VRENSTED, 9480 Løkken, Byens Hus
Skrivebordet
3-6 35 Sindal Bibliotek, Torvegade 15, 9870 SINDAL, 1. sal, vest

ONSDAG 3. APRIL
TID/TIME TEATER/THEATRE

15:00 Collectif Aïe Aïe Aïe (FR)
17:00 Altamira Studio Teater
		Anemonen
		Teater Borderline
		Teatret Thalias Tjenere
		Uppercut Danseteater
19:00 Himmerlands Teater
		Teater Klumpen
		Teateriet Apropos
& Teater Wunderbar
20:00 Collectif Aïe Aïe Aïe (FR)

TORSDAG 4. APRIL
TID/TIME TEATER/THEATRE

13:00 Collectif Aïe Aïe Aïe (FR)
15:00 Collectif Aïe Aïe Aïe (FR)
17:00 Det lille Turnéteater
		Musikteatret Saum
		Teater Fantast og Thy Teater
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ALDER/AGE MIN. SPILLESTED/VENUE

▲ Frøen på bunden af brønden... 6+ 75 Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 HJØRRING, Blackbox
4-11 40 Kulturhus Løkken/Løkken Skole, Studievej 10, 9480 LØKKEN, Aula
▲ 50 farlige ting
3+ 40 POULSTRUP Friskole & Børnehus, Poulstrup Skolevej 1-3, 9760 Vrå, Gymnastiksalen
● Kamelen kom til sidst
6+ 35 Klitgården, Østervej 10, TVERSTED, 9881 Bindslev
▲ Othello
4+ 40 Astrup Forsamlingshus, Bøgstedvej 307, ASTRUP, 9800 Hjørring, Lokale 1
▲ Kejserens nye klæder
8+ 45 Friskolen SKALLERUP, Villerupvej 120, 9800 Hjørring, Skalleruphallen
▲ Lyt
▲ Frøen på bunden af brønden... 6+ 75 Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 HJØRRING, Blackbox
8-12 60 KulturCenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417, SÆSING, 9830 Tårs, Hallen
▲ Pinocchio

Tango
Skyggen
Ønsk!
Ai-Ai-Ai!
Taxafortællinger
To
Frøen på bunden af brønden...
FORESTILLING/PERFORMANCE

ALDER/AGE MIN. SPILLESTED/VENUE

10+
4-10
3-8
6+
15+
14+
6+

60
45
35
40
60
55
75

Vendsyssel Friskole, Pladsen 1, MOSBJERG, 9870 Sindal, Gymnastiksal
TORNBY Undervisningssted, Hovedvejen 33, 9850 Hirtshals, Aula
Sæby Kulturhus, Rådhuspladsen 2, 9300 SÆBY, Manegen
KulturCenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417, SÆSING, 9830 Tårs, Mødestedet
Tolne Gjaestgivergaard, Bakkevej 5, 9870 Sindal, TOLNE Skovpavillon
Astrup Forsamlingshus, Bøgstedvej 307, ASTRUP, 9800 Hjørring, Lokale 1
Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 HJØRRING, Blackbox

ALDER/AGE MIN. SPILLESTED/VENUE

▲ Slut Starut
▲ Den største drøm
▲ Arternes oprindelse
● Body Parts
▲ Grevens fejde
◆ Stresspølsen

9+
9+
5-10
9-12
7+
4-8
7-12
13+

◆ Hva’ tror du selv?
◆ Mit dådyr og min kanin

12+ 70 Bønnehuset, Degnbølvej 84, MYGDAL, 9800 Hjørring, Bønnehuset
9+ 30 Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 HJØRRING, Blackbox

FORESTILLING/PERFORMANCE

◆ Mit dådyr og min kanin
◆ Mit dådyr og min kanin
● Nattergalen

◆ Vølvens dom
▲ Lille Frø

30
60
45
45
45
35
45
55

Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 HJØRRING, Blackbox
Sindal Privatskole, Tislumvej 2, 9870 SINDAL, Gymnastiksal
Friskolen For HUNDELEV & Omegn, Sejlstrupvej 7, 9480 Løkken, Hallen
Vendsyssel Friskole, Pladsen 1, MOSBJERG, 9870 Sindal, Gymnastiksal
Lørslev Friskole & Børnecenter, Ugiltvej 881, LØRSLEV, 9800 Hjørring, Gymnastiksal
Østervrå Bibliotek, Bredgade 6, 9750 ØSTERVRÅ, Østervrå Kulturhus
Den Svenske Sømandskirke, Skagerakvej 2, 9850 HIRTSHALS, Kirkerummet
Vrå Højskole, Højskolevej 1, 9760 VRÅ, Kunstsalen

◆ Mit dådyr og min kanin
◆ Playroom

ALDER/AGE MIN. SPILLESTED/VENUE

9+
9+
4+
9-14
4-8

30
30
35
50
50

Blokhus
Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 HJØRRING, Blackbox
Vendsyssel Teater, Banegårdspladsen 4, 9800 HJØRRING, Blackbox
Lendum Skole, Enghavevej 2, 9870 LENDUM, Gymnastiksal
KulturCenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417, SÆSING, 9830 Tårs, Mødestedet
Frederikshavn Bibliotek, Skolegade 8, 9900 FREDERIKSHAVN, Maskinhallen

Pa
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SÅDAN FINDER DU
DIN FORESTILLING
På de næste mange sider
(12-45) finder du en oversigt
over alle de forestillinger, du kan opleve i
Hjørring i weekenden 5.-7. 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
Cantabile 2 • På mørkets bund

— 5.-7. APRIL —

FREDAG 5. APRIL

11.00

TEATERGRAD OG RØDE KORS

Fællesskab – i børnehøjde / Community
▲ 6-9

skuespil & dramatik
45 min.
Børnene træder ind i et eventyrligt univers, hvor de
sammen med to skuespillere plukker historier ud af den
blå luft. Det er et univers, hvor den store fortælling om
fællesskab vokser ud af de små.
UCN, Lok. 2.1.90 / Musik

TEATRET THALIAS TJENERE

Dracula / Dracula
skuespil & dramatik
◆ 11+

60 min.
Gotisk stemning, gys, og grin får fuld skrue i denne
stærke og visuelle tolkning af Bram Stokers melodramatiske mesterværk, der bestemt ikke er for pattebørn!
Muldbjergskolen, Sydsal

UPPERCUT DANSETEATER

Just Blazin’ – Old School
▲ 8+

dans & ballet / nonverbal
35 min.
Med funky urban dans til swingende jazzmusik leverer
Uppercut Danseteater en relevant forestilling for fuld
udblæsning, om kammeratskab, optimisme, drømme og
nederlag.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

LIMINAL

Mimbo Jimbo laver kunst
Mimbo Jimbo is an artist
● 5-10

performance
45 min.
Jakob Martin Strids fantastiske og morsomme børnebog iscenesat som et stykke performancekunst, hvor
børnene inviteres med til at skabe det færdige værk.
UCN, Lok. 4.1.90 / D-gym

11.15

TEATRET ASPENDOS

En eventyrlig klang / A Fairytale Sound
● 3+

skuespil & dramatik
40 min.
Når man lytter til musikken, bryder fortællingerne frem
af sig selv. Allesammen med en eventyrlig klang – både
de, som er eventyr, de som er digtet, så de ligner, og
de som er grebet ud af virkeligheden.
Vendelbohus, Store sal

SYDDJURS EGNSTEATER

Liget og lottokuponen

The Body and the Lottery Ticket

◆ 10+

skuespil & dramatik
55 min.
En spændingsmættet og humoristisk krimi noir med
smukke kvinder, hårdtslående mænd, sindrige løgne og
utroværdige alibier. Med andre ord, det er mord for hele
familien!
Hjørring Gymnasium, Festsal

CANTABILE 2

TEATER PATRASKET

At the Bottom of Darkness

● 4-8

På mørkets bund
◆ 10-14

performance
60 min.
Tag med os ind i mørket og se hvad der gemmer sig.
Udstyret med lygter og legende nysgerrighed udforsker
vi sammen mørket omkring os og indeni, i et performativt ritual ned til mørkets bund og tilbage.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Gymnastiksal

Søndag / Sunday

skuespil & dramatik
45 min.
Torstens mor skal have en ny baby. I en lang uge prøver Torsten at finde ud af om hans mor og far stadig
elsker ham. Dramatisering af Kim Fupz Aakesons historie med brug af dukker og projektioner.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

DE RØDE HESTE

Ivalus første Sang / Ivalu’s first Song
▲ 6+

skuespil & dramatik
45 min.
Historien om en lille heltinde, som på forunderlig vis
digter sin allerførste sang og derved redder hele sin
familie. Om mod og om at gøre det, der er allermest
nødvendigt.
Hjørring Badmintonhal, Hallen
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Vidste du at…

man kan læse anmeldelser, nyhedsartikler m.v. på
www.teateravisen.dk? Teateravisen.dk er så vidt
vides det eneste medie i verden, der kun skriver om
professionel scenekunst for børn og unge. Og det
har man gjort siden starten i efteråret 1972.

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

11.30

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION OG
HAMLETSCENEN

Othello
▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
En frisk, anderledes og billedmættet dukketeaterversion
af Shakespeares drama om menneskets magtbegærlighed – som et muntert og drabeligt skakspil for hele
familien.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

TEATRET LAMPE

Ønsk! / Wish!
● 3-8

skuespil & dramatik
35 min.
Hvad kan der ske, når man ønsker? En humoristisk og
poetisk kærlighedshistorie for de mindste, spillet med
H.C. Andersens arbejdsredskaber.
UCN, Lok. 5.1.30

12.00

NØRREGAARDS TEATER

Kamelen kom til sidst/The Camel Came Last

Nørregaards Teater • Kamelen kom til sidst
foto: benny henriksen

● 3+

akuespil og dramatik
40 min.
Da gud var færdig med at skabe jorden, menneskene,
dyrene og alle planterne, havde han fået hovedpine.
Forestillingen er skabt frit efter Jesper Wung-Sung´s
herlige børnebog Kamelen kom til sidst.
Vendsyssel Teater, Store sal

12.15

HARTMANNS TEATER

Historien om tigeren af Dario Fo
Dario Fo’s the Story about the Tiger
▲ 6+

skuespil & dramatik
45 min.
Historien om tigeren – af Dario Fo. Latter og alvor.
Brøl og stilhed. En såret soldat, som efterlades til at dø.
En gigantisk, vild tiger med overproduktion af mælk –
og den usandsynlige adoption.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

Uppercut Danseteater • Just Blazin' - Old School / foto bahadir badi berber

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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Hvid Støj Sceneproduktion • Spil død vol. 7-12

HR. TEATER

RIDDERSALEN

● 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.
Vendsyssel Historiske Museum, Kirkesalen

Chicks

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Søskendeparret Hilda & Gump lever side om side sammenklemt i et bur, indtil lågen går op og en ny verden
ligger for deres fødder. Oplev en ordløs klovneforestilling med humor, mimik og skarp timing.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Kejserens nye klæder
The Emperor’s New Clothes
● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
Er man blevet til grin i Storegade, er det bedste ly for
folkets hån og spot ens eget klædeskab.
Hjørring Bibliotek, Salen

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

Kejserens nye klæder
The Emperor’s New Clothes
● 3+

animation & dukketeater
30 min.
Historien om en kejser, som af to skurkagtige skræddere bliver overtalt til at tro, at han går rundt i klæder
lavet af de smukkeste stoffer, mens han i virkeligheden
ikke har noget på.
Vendelbohus, Lille sal

12.45

HILS DIN MOR OG FOLKETEATRET

Den sommer far blev homo
The Summer Dad Turned Gay

◆ 12+

skuespil & dramatik
75 min.
En humoristisk og kærlig identitetshistorie om en ung
mands uskyldige fordomme og panik over sin egen
udvikling og faderens udspring som homoseksuel. Om
at gå fordomsfri ind i de voksnes verden.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 3

RANDERS EGNSTEATER

Muren / The Wall
skuespil & dramatik
◆ 10-18

12.30

60 min.
Pludselig står der en mur i byen. En mur, der er umulig
for børn at forstå og livsfarlig for voksne at krydse. Selv
om ‘muren’ er inspireret af fortiden, så er den så aktuel
som nogensinde.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

Fællesskab - i børnehøjde / Community

TEATER KLUMPEN

TEATERGRAD OG RØDE KORS
▲ 6-9

skuespil & dramatik
45 min.
Børnene træder ind i et eventyrligt univers, hvor de
sammen med to skuespillere plukker historier ud af den
blå luft. Det er et univers, hvor den store fortælling om
fællesskab vokser ud af de små.
UCN, Lok. 2.1.90 / Musik

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

Stresspølsen / The Stress Sausage
skuespil & dramatik
◆ 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.
Hjørring Gymnasium, Festsal

Kejserens nye klæder

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

● 4+

▲ 7-12

The Emperor’s New Clothes

anden genre
40 min.
For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget af smukke nye klæder, at han gav alle sine
penge ud for ret at blive pyntet.
UCN, Lok. 4.1.85 / P-gym
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Små blå sko / Little Blue Shoes
animation & dukketeater
♥ 1½-4

Spil død vol. 7-12 / Play Dead vol. 7-12

skuespil & dramatik
60 min.
Om børn og angst. Vores hjerner har ikke udviklet sig
synderligt siden stenalderen, så hvis du bliver bange, er
din hjerne kodet med tre forsvarsmekanismer: angribe,
flygte eller spille død.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Dramasalen

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

13.00

MISHMASH INTERNATIONAL THEATRE COMPANY

Grevens fejde / The Count’s Feud

40
En moderne tilgang giver publikum mulighed for på ny
at forstå dybden af Shakespeares klassiker gennem
aktørernes mange forskellige kompetencer som mime,
akrobatik og klovneri.
UCN, Lok. 4.1.85 / P-gym

HIMMERLANDS TEATER
▲ 7-12

skuespil & dramatik
45 min.
En gal historietime, hvor fortælling og musik både går
op i en højere enhed og skaber stemning, forvirring og
morskab. Om Grevens Fejde, bondeoprør, Skipper Clement, Rantzau og alle de andre.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

13.30

LIMFJORDSTEATRET

morfarMORFARmorfar
grandaGRANDAgranda

◆ 8-12

skuespil & dramatik
45 min.
Min morfar er verdens bedste morfar og jeg elsker
ham. Sådan tænker de fleste børn om deres bedsteforældre. Men morfar har jo også haft et liv, før han blev
morfar. Et liv man ikke kender så meget til
Hjørring Badmintonhal, Hallen

COMEDIEVOGNEN

Verdens rigeste tosse
The Worlds Riches Fool
● 4-10

skuespil & dramatik
40 min.
Om nogle af de store spørgsmål i livet: Er lykken til
salg? Kan man købe et godt humør? Er der både guld
og grønne skove i banken? En sødmefuld forestilling
fuld af underfundig galskab.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

14.00

TEATER MORGANA OG TEATER NORDKRAFT

Otto..

▲ 7-14

skuespil & dramatik
60 min.
Otto handler om et ældre ægtepar, der altid havde
ønsket at få sig et barn, men aldrig fik det. En dag finder manden et stykke brænde med et ansigt, der ser
ud som et barns.
Vendsyssel Teater, Store sal

DET OLSKE ORKESTER OG AALBORG TEATER

Salt
◆ 12+

skuespil & dramatik
90 min.
I 1893 drukner 26 fiskere fra Harboøre under en storm,
og den indremissionske præst fordømmer de fiskere,
der ikke var troende. Salt handler om at kalde en druknet far tilbage til sin datter.
UCN, Festsal

Romeo & Juliet
skuespil & dramatik
◆ 12+

TEATER FANTAST OG THY TEATER

Lille Frø / Little Frog
▲ 4-8

animation & dukketeater
50 min.
Gal eller genial? Slem frø eller succesfuld kunstner?
Imens to kustoder stiller en udstilling med Lille Frøs
kunstværker op, fortæller de historien om dens liv.
Baseret på bogen Lille Frø.
Vendsyssel Teater, Blackbox

TEATERGRUPPEN BATIDA

Spaghetti
● 3-8

musikteater
45 min.
Man bliver høj af spaghetti, siger de to lange. Og så
koger de spaghetti efter alle kunstens regler. Mon deres
nabo, der ikke er spor høj, men lille, tyk og forfærdeligt
sulten, må spise med?
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

14.15

SPORENSTREGS

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater • Kejserens nye klæder
Teater Fantast & Thy Teater • Lille Frø

Stakkels teenager / Poor teenager
skuespil & dramatik
◆ 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.
Sognegården, Salen

14.30

TEATER [DØGDI]

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

◆ 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?
Vendelbohus, Store sal

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

15

Teater Håndholdt • Skrivebordet / foto: søren meisner

TEATRET GRUPPE 38, TEATRET MØLLEN,
TEATER2TUSIND OG CARTE BLANCHE

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon / Imagine Having a Portable Gramophone
▲ 8+

skuespil & dramatik
45 min.
Philipa kigger ned og passer mest sig selv og taler ganske lavt for ikke at forstyrre noget. Men hun drømmer.
I al hemmelighed, naturligvis. Og hun længes efter
noget. Hun ved bare ikke, hvad det er.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

14.45

DET LILLE VERDENS TEATER

Som søstre vi dele...

Sisters share and share alike
● 4-10

skuespil & dramatik
45 min.
En nærværende og medrivende teateroplevelse med
stort kropsprog, latter og små gib. Gennem søskendeparret Alice og Nelly bliver de menneskelige relationer
forstørret og karikeret.
UCN, Lok. 5.1.30

FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI

Tamme tigre findes ikke

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

skuespil & dramatik
60 min.
Med udgangspunkt i den fantastiske historie om tigertæmmersken Mabel Stark (1889-1968) undersøger vi
suset ved at opsøge farer.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

15.00

TEATRET VÆRK

Fyrtøjet - frit efter / The Tinderbox

▲ 6-10 animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
En nonverbal nyfortolkning af H.C. Andersens kendte
eventyr om soldaten, som ved hjælp af mod og frækhed
ender med prinsessen og det halve kongerige. Finurligt,
sort poetisk og visuelt dukketeater.
UCN, Lok. 2.1.45

15.15

KOMPAGNI KALAS

Norden rundt / The Nordic Expedition
▲ 6-12

musikteater
45 min.
En Norden-rundt-rejse med både grin og gys. Musikalske fortællinger som blander magi og fakta, onde djævle og nuttede får, iskolde bjerge og en hed sauna. Eventyrlige input til undervisning om Norden.
UCN, Drama

FREESTYLE PHANATIX

3rd
◆ 6-18

dans & ballet / nonverbal
40 min.
Hvad sker der, når vi kolliderer? Danserne skal i løbet
af forestillingen finde ud af at navigere i møder og
sammenstød med hinanden, hvor enhver reaktion er
resultatet af en fysisk aktion og omvendt.
Hjørring Gymnasium, Festsal

16.00

TEATER HÅNDHOLDT

Skrivebordet / The Writing Desk
● 3-6

animation & dukketeater
35 min.
Alt fra skrivebordsskuffen tages i brug og bliver levende
lige for øjnene af én, når historien om morfar og jeg
fortælles. I Skrivebordet hyldes den fine relation mellem
børn og deres bedsteforældre.
Hjørring Private Realskole, HPR, H2

Vidste du at...

ZeBU • Atlas
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Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971
i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden dengang er festivalen
vokset. I 2016 i Frederiksberg Kommune deltog
f.eks. 130 teatre med 198 forestillinger og i alt 680
opførelser. Og i år i Hjørring Kommune deltager over
100 teatre med over 150 forestillinger.

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

BLACK BOX DANCE COMPANY

TEATER FANTAST OG THY TEATER

dans & ballet / nonverbal
40 min.
Med præcision, hurtighed og følsomhed skildrer og
udfordrer forestillingen vigtigheden af de mange definitioner, der pålægges os, alt imens der grines, nydes,
undres og reflekteres.
Muldbjergskolen, Sydsal

▲ 4-8

No Sex
◆ 14+

Lille Frø / Little Frog

animation & dukketeater
50 min.
Gal eller genial? Slem frø eller succesfuld kunstner?
Imens to kustoder stiller en udstilling med Lille Frøs
kunstværker op, fortæller de historien om dens liv.
Baseret på bogen Lille Frø.
Vendsyssel Teater, Blackbox

ZEBU

CANTABILE 2

skuespil & dramatik
60 min.
Tag med på en dramatisk og musikalsk rejse til alverdens afsidesliggende øer. Mød ensomme polarforskere,
ivrige skattejægere og efterladte slaver. Og hils på kloge piger og tapre flypionerer.
Muldbjergskolen, Nordsal

Tag med os ind i mørket og se hvad der gemmer sig.
Udstyret med lygter og legende nysgerrighed udforsker
vi sammen mørket omkring os og indeni, i et performativt ritual ned til mørkets bund og tilbage.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Gymnastiksal

Atlas
◆ 10+

På mørkets bund / At the Bottom of Darkness
performance
60 min.
◆ 10-14

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

TEATRET FAIR PLAY

The Emperor’s New Clothes

In the Quiet of the Forest

Kejserens nye klæder
● 3+

animation & dukketeater
30 min.
Historien om en kejser som af to skurkagtige skræddere
bliver overtalt til, at tro at han går rundt i klæder lavet
af de smukkeste stoffer, mens han i virkeligheden ikke
har noget på.
Vendelbohus, Lille sal

SEIDLERS SENSORIUM

Voks skoV / Grow forest!
▲ 7-12

performance
120 min.
Træer udveksler i skovens WOOD WIDE WEB et symbiotisk svampenetværk. Biologisk viden er grundstammen
i en publikumsinddragende vandreperformance i skoven
hvor flora og fungi forankres kropsligt.
Bagterp Plantage, Mødested: Ålborgvej 49, p-plads ved
ældrecentret

TEATRET LAMPE

Ønsk! / Wish!
● 3-8

skuespil & dramatik
35 min.
Hvad kan der ske, når man ønsker? En humoristisk og
poetisk kærlighedshistorie for de mindste, spillet med
H.C. Andersens arbejdsredskaber.
UCN, Lok. 5.1.30

TEATER PATRASKET

Søndag / Sunday
● 4-8

skuespil & dramatik
45 min.
Torstens mor skal have en ny baby. I en lang uge prøver Torsten at finde ud af om hans mor og far stadig
elsker ham. Dramatisering af Kim Fupz Aakesons historie med brug af dukker og projektioner.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

André Andersen SOLO • Heksejagt

I skovens dybe, stille ro
◆ 14+

skuespil & dramatik
70 min.
På en fin, hjertevarm og omsorgsfuld måde tager forestillingen livtag med døden – eller rettere med unge
menneskers tanker om døden – og om at tage sit eget
liv.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

Teateriet Apropos og Teater Wunderbar • Hva’ tror du selv?
/ foto: hein photography
Teater Patrasket • Søndag

TEATERIET APROPOS OG TEATER WUNDERBAR

Hva’ tror du selv? / What would YOU do?
skuespil & dramatik
70 min.
◆ 12+

Forestillingen er en smutvej til at mærke, hvordan man
har det indeni og til at tale om det, der betyder noget.
Unges hverdag, ensomhed og identitetskamp foldes ud i
denne interaktive forestilling.
Sognegården, Salen

LIMINAL

Mimbo Jimbo laver kunst
Mimbo Jimbo is an artist
● 5-10

performance
45 min.
Jakob Martin Strids fantastiske og morsomme børnebog iscenesat som et stykke performancekunst, hvor
børnene inviteres med til at skabe det færdige værk.
UCN, Lok. 4.1.90 / D-gym

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION OG
HAMLETSCENEN

Othello

▲ 6+ animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
En frisk, anderledes og billedmættet dukketeaterversion
af Shakespeares drama om menneskets magtbegærlighed – som et muntert og drabeligt skakspil for hele
familien.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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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.
Vendsyssel Historiske Museum, Kirkesalen

NØRREGAARDS TEATER

● 3+

skuespil & dramatik
40 min.
Når man lytter til musikken, bryder fortællingerne frem
af sig selv. Allesammen med en eventyrlig klang – både
de, som er eventyr, de som er digtet, så de ligner, og
de som er grebet ud af virkeligheden.
Vendelbohus, Store sal

● 3+

▲ 6-12

Norden rundt / The Nordic Expedition

musikteater
45 min.
En Norden-rundt-rejse med både grin og gys. Musikalske fortællinger som blander magi og fakta, onde djævle og nuttede får, iskolde bjerge og en hed sauna. Eventyrlige input til undervisning om Norden.
UCN, Drama

TEATER SPEKTAKLO

DUNKELBLÅ

45 min.
Han kan ikke være der mere. Han løber skrigende rundt
med et sværd i hånden og råber, at røverne skal komme frem. Så begynder han at gå. Andre fra landsbyen
gør det samme. De bare går og går og går.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

▲ 6+

Rejsen / The Journey
skuespil & dramatik
◆ 8+

16.15

DE RØDE HESTE

Ivalus første Sang / Ivalu’s first Song

Musikanterne / The Musicians

skuespil & dramatik
50 min.
Må vi have lov at præsentere: ‘Musikanterne’! Fire venner har trodset livets hårde odds: Æsel, Hund, Kat og
Hane! Det grundigst gyngende, svedigst swingende
rockband her langt ude i skoven.
Muldbjergskolen, Musik

17.00

TEATER MIKADO

▲ 6+

Til sidste fjer / The Last Feather
skuespil & dramatik
◆ 14-18

16.30

DET OLSKE ORKESTER OG AALBORG TEATER

Jeppe

Salt
◆ 12+

animation & dukketeater
30 min.
En sjov og intim forestilling om Ludvig Holbergs Jeppe
(på Bjerget) fortalt med dukker for børn og deres familier.
Hjørring Gymnasium, Lok. 20

skuespil & dramatik
90 min.
I 1893 drukner 26 fiskere fra Harboøre under en storm,
og den indremissionske præst fordømmer de fiskere,
der ikke var troende. Salt handler om at kalde en druknet far tilbage til sin datter.
UCN, Festsal

TEATERGRUPPEN BATIDA

FREESTYLE PHANATIX

Otte stjerneskuespillere fra den legendariske teatertrup
De galpende køtere synger sig igennem et drama om
kærlighed og sult.
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

dans & ballet / nonverbal
40 min.
Hvad sker der, når vi kolliderer? Danserne skal i løbet
af forestillingen finde ud af at navigere i møder og
sammenstød med hinanden, hvor enhver reaktion er
resultatet af en fysisk aktion og omvendt.
Hjørring Gymnasium, Festsal

skuespil & dramatik
45 min.
Historien om en lille heltinde, som på forunderlig vis
digter sin allerførste sang og derved redder hele sin
familie. Om mod og om at gøre det, der er allermest
nødvendigt.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

BORNHOLMS TEATER

● 4-8

Menneskets bedste ven / Man’s Best Friend
musikteater
50 min.
◆ 10+
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En eventyrlig klang / A Fairytale Sound

KOMPAGNI KALAS

skuespil og dramatik
40 min.
Da gud var færdig med at skabe jorden, menneskene,
dyrene og alle planterne, havde han fået hovedpine.
Forestillingen er skabt frit efter Jesper Wung-Sung´s
herlige børnebog Kamelen kom til sidst.
Vendsyssel Teater, Store sal

Bornholms Teater • Jeppe/ foto: anders beier

TEATRET ASPENDOS

Kamelen kom til sidst
The Camel Came Last

Riddersalen • Små blå sko / foto: dennis westerberg

16.45

50 min.
En fortælling, der spejler sarte sjæle og drømmen om
et liv uden begrænsninger. Mellem nedslidte vægge
møder vi en flok unge piger, hvis historie bliver fortalt
ud fra et minde. NB! Fjer indgår i forestillingen!
Hjørring Bibliotek, Salen

3rd
◆ 6-18

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

HIMMERLANDS TEATER

UPPERCUT DANSETEATER

▲ 7-12

▲ 8+

Grevens fejde / The Count’s Feud

skuespil & dramatik
45 min.
En gal historietime, hvor fortælling og musik både går
op i en højere enhed og skaber stemning, forvirring og
morskab. Om Grevens Fejde, bondeoprør, Skipper Clement, Rantzau og alle de andre.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

TEATRET VÆRK

Fyrtøjet – frit efter
The Tinderbox

Just Blazin’ - Old School

dans & ballet / nonverbal
35 min.
Med funky urban dans til swingende jazzmusik leverer
Uppercut Danseteater en relevant forestilling for fuld
udblæsning, om kammeratskab, optimisme, drømme og
nederlag.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

17.30

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

▲ 6-10 animation & dukketeater / nonverbal

Spil død vol. 7-12 / Play Dead vol. 7-13

17.15

TEATRET THALIAS TJENERE

Otto..

skuespil & dramatik
60 min.
Gotisk stemning, gys, og grin får fuld skrue i denne
stærke og visuelle tolkning af Bram Stokers melodramatiske mesterværk, der bestemt ikke er for pattebørn!
Muldbjergskolen, Sydsal

40 min.
En nonverbal nyfortolkning af H.C. Andersens kendte
eventyr om soldaten, som ved hjælp af mod og frækhed
ender med prinsessen og det halve kongerige. Finurligt,
sort poetisk og visuelt dukketeater.
UCN, Lok. 2.1.45

TEATER MORGANA OG TEATER NORDKRAFT
▲ 7-14

skuespil & dramatik
60 min.
Otto handler om et ældre ægtepar, der altid havde
ønsket at få sig et barn, men aldrig fik det. En dag finder manden et stykke brænde med et ansigt, der ser
ud som et barns.
Vendsyssel Teater, Store sal

▲ 7-12

skuespil & dramatik
60 min.
Om børn og angst. Vores hjerner har ikke udviklet sig
synderligt siden stenalderen, så hvis du bliver bange, er
din hjerne kodet med tre forsvarsmekanismer: angribe,
flygte eller spille død.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Dramasalen

Dracula
◆ 11+

Teater Mikado • Til sidste fjer

TEATRET GRUPPE 38, TEATRET MØLLEN,
TEATER2TUSIND OG CARTE BLANCHE

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon / Imagine Having a Portable Gramophone
▲ 8+

skuespil & dramatik
45 min.
Philipa kigger ned og passer mest sig selv og taler ganske lavt for ikke at forstyrre noget. Men hun drømmer.
I al hemmelighed, naturligvis. Og hun længes efter
noget. Hun ved bare ikke, hvad det er.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

Kejserens nye klæder
The Emperor’s New Clothes

● 4+
anden genre
40 min.
For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget af smukke nye klæder, at han gav alle sine
penge ud for ret at blive pyntet.
UCN, Lok. 4.1.85 / P-gym

Vidste du at…

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

Teater Morgana & Teater Nordkraft • Otto / foto: bastian popp

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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Teatergruppen Batida • Den store bog om at blive væk
/ foto ditte valente

TEATER O OG BLACK BOX THEATRE

#fremtiden / #thefuture
skuespil & dramatik
◆ 13+

75 min.
En hæsblæsende og tankevækkende tur i tidsmaskinen.
Hvad er fremtiden for en størrelse, og hvad mon den
bringer med sig? De unge er fremtiden, men ved de, at
fremtiden vil ændre deres liv?
Muldbjergskolen, Nordsal

GAZART OG AABEN DANS

Når jeg lukker øjnene
When I Close My Eyes
▲ 8-11

dans & ballet
40 min.
Vi har begravet farfar. Men det var kun hans krop vi
begravede. Farfar er stadig lyden af kontrabas, store ru
hænder, kogt torsk med sennepssovs og duften af hav.
Når jeg lukker øjnene, er farfar her.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

17.45

HILS DIN MOR OG FOLKETEATRET

Den sommer far blev homo
The Summer Dad Turned Gay

◆ 12+

skuespil & dramatik
75 min.
En humoristisk og kærlig identitetshistorie om en ung
mands uskyldige fordomme og panik over sin egen
udvikling og faderens udspring som homoseksuel. Om
at gå fordomsfri ind i de voksnes verden.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 3

ASTERIONS HUS

Macbeth
◆ 14+

skuespil & dramatik
70 min.
Macbeth er tredje del af Asterions Hus forestillingstrilogi om kærligheden mellem mand og kvinde. Først Robin
Hood. Siden Romeo & Julie! Nu gælder det Macbeth om
den modne kærlighed og magtbegæret.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

Abehånden

SPORENSTREGS

◆ 10+

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.
Sognegården, Salen

The Ape paw – a thriller for children

skuespil & dramatik
45 min.
Det bankede på døren! André tager publikum med tilbage til sin skoletid, da hans lærer fortalte gysere. Ryk
tæt sammen i frydefuld gru og mærk uhyggen, når
‘manden’ finder en abehånd foran døren.
Vendsyssel Teater, Blackbox

Stakkels teenager / Poor teenager
skuespil & dramatik
◆ 12+

18.00

TEATER [DØGDI]

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

◆ 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?
Vendelbohus, Store sal

18.30

SYDDJURS EGNSTEATER

Liget og lottokuponen

The Body and the Lottery Ticket

◆ 10+

skuespil & dramatik
55 min.
En spændingsmættet og humoristisk krimi noir med
smukke kvinder, hårdtslående mænd, sindrige løgne og
utroværdige alibier. Med andre ord, det er mord for hele
familien!
Hjørring Gymnasium, Festsal

Teater O og Black Box Theatre • #fremtiden
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♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

RANDERS EGNSTEATER

BLACK BOX DANCE COMPANY

60 min.
Pludselig står der en mur i byen. En mur, der er umulig
for børn at forstå og livsfarlig for voksne at krydse. Selv
om MUREN er inspireret af fortiden, så er den så aktuel som nogensinde.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

dans & ballet / nonverbal
40 min.
Med præcision, hurtighed og følsomhed skildrer og
udfordrer forestillingen vigtigheden af de mange definitioner, der pålægges os, alt imens der grines, nydes,
undres og reflekteres.
Muldbjergskolen, Sydsal

Muren / The Wall
skuespil & dramatik
◆ 10-18

MISHMASH INTERNATIONAL THEATRE COMPANY

Romeo & Juliet
skuespil & dramatik
◆ 12+

40 min.
Den moderne tilgang giver publikum mulighed for på ny
at forstå dybden af Shakespeares klassiker gennem
aktørernes mange forskellige kompetencer som mime,
akrobatik og klovneri.
UCN, Lok. 4.1.85 / P-gym

18.45

TEATER MIKADO

Til sidste fjer / The Last Feather
skuespil & dramatik
◆ 14-18

50 min.
En fortælling, der spejler sarte sjæle og drømmen om
et liv uden begrænsninger. Mellem nedslidte vægge
møder vi en flok unge piger, hvis historie bliver fortalt
ud fra et minde.
NB! Fjer indgår i forestillingen!
Hjørring Bibliotek, Salen

19.00

TEATER VESTVOLDEN

Lene og Lillebror / Lene and the old tv-star
● 4+

animation & dukketeater
35 min.
En hyldest til den ikoniske dukke fra DRs Kikkassen,
der vil tage nye generationer med tilbage til dengang
far og mor så fjernsyn, helt tro mod ånden og med
kærlighed til de oprindelige tv-programmer.
Hjørring Gymnasium, Teaterbus

TEATERGRUPPEN BATIDA

Den store bog om at blive væk
The Big Book about Getting Lost
▲ 5-10

skuespil & dramatik
45 min.
Hvis ens søster bliver væk, er det helt forfærdeligt. Men
hvis man så også selv bliver væk, mens man leder efter
hende, er det endnu værre. Eller måske endnu mere
eventyrligt!
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

No Sex
◆ 14+

TEATERIET APROPOS OG
TEATERHUSET FILUREN

Verden imellem os (tidl. Grænser)

Boundaries

◆ 13+

skuespil & dramatik
60 min.
Frederik og Victor er bedste venner, men da Victors
familie rejser til Afrika og kommer ud for en voldsom
hændelse, er venskabet imellem de to drenge ikke længere det samme.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

19.15
ZEBU

Atlas
◆ 10+

skuespil & dramatik
60 min.
Tag med på en dramatisk og musikalsk rejse til alverdens afsidesliggende øer. Mød ensomme polarforskere,
ivrige skattejægere og efterladte slaver. Og hils på kloge piger og tapre flypionerer.
Muldbjergskolen, Nordsal

Aaben Dans • Ai-Ai-Ai!

LØRDAG 6. APRIL

09.30

TEATER BLIK

Mørkesti og solskinsdryp
Cloudypaths and Drips of Sun
● 1+

animation & dukketeater
35 min.
De tre kunstarter mødes på scenen, som er et stort
tomt tegneark, og de små publikummer inviteres helt
tæt på, når et landskab bliver til af tegninger, papir,
musik, ord og farver.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

AABEN DANS

Ai-Ai-Ai!
▲ 6+

dans & ballet / nonverbal
40 min.
En humoristisk danseforestilling om krop, kontakt og
teknologi.
Hjørring Gymnasium, Festsal

Teater Blik • Mørkesti og solskinsdryp

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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Teaterværkstedet Madam Bach • Gro

TEATER REFLEKSION OG BRANAR TÉATAR

TEATER O OG BLACK BOX THEATRE

● 4-8

And So This Is Christmas

Vejen hjem / The Way Back Home

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
Da drengen opdager et propelfly på sit værelse, gør
han, hvad enhver anden ung eventyrer ville gøre: Han
rejser ud i det ydre rum og helt op til månen! Dér
opdager han, at han ikke er alene.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

OLSENS TEATER, STAFFAN BJÖRKLUNDS
TEATER OG RIDDERSALEN

Bytte bytte købmand / Let’s Make A Deal
● 3-6

animation & dukketeater
30 min.
Frit efter Hvad Fatter Gør... Om dit og mit og vort, om
at bytte og gi’ bort. Om at låne eller dele det halve og
det hele. Et stykke med remser og vers og glad musik
på kryds og tværs.
Muldbjergskolen, Drama

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

skuespil & dramatik
50 min.
En rørende fortælling om en mand, hans barndom, hans
ubetingede kærlighed til hans excentriske far og hans
ukuelige tro på julen og julemanden.
Muldbjergskolen, Nordsal

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

Gro / Grow
♥ 2-6

skuespil & dramatik
30 min.
Vi zoomer ind og ud på alt det omkring os, som vokser
og gror. Fra ukrudt og kærlighed til musik og stjernestøv.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

ARTHOTEL

Stort og småt / Great and small
musikteater
♥ 0-3

skuespil & dramatik
40 min.
Ude på landet var der en gammel gård. Sådan starter
den vidunderlige, velkendte historie om Klodshans.
UCN, Lok. 4.1.85 / P-gym

FASTER COOL OG DANSK RAKKERPAK

TEATRET KRISKAT OG THY TEATER

The Foot Bath of Mirakolina

skuespil & dramatik
35 min.
En sanselig, musikalsk fabulering for de allermindste
om vort utrolige hjerte. En boblende forbindelsesfest
kan begynde. B-bumm slutter af med en buket af små
hjerter, der indtager rummet på livet løs
UCN, Drama

● 3+

Mirakolinas fodbad
● 3-8

animation & dukketeater
35 min.
Teater, vand, animation og magi for børn og deres voksne.
Vendelbohus, Store sal

ISHØJ TEATER

B-bumm
♥ ½-3

Vær’sko / (Translation not possible)

DEN JYSKE OPERA

UPPERCUT DANSETEATER

45 min.
En verden af musik for helt små ører, som åbner døren
til operaens verden på de allermindstes betingelser.
Sammen med to sangere og musikere udforsker vi hjertets landskaber, stemninger og eventyr.
UCN, Festsal

● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
Hvor ville dine sko gå hen, hvis de selv bestemte?
Vendsyssel Teater, Blackbox

(H)jul / Christmas Carousel
● 3-7

dans & ballet / nonverbal
30 min.
En legende urban danseforestilling, hvor (h)juleglæde,
opfindsomhed og venskab kan overvinde alt.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

GØJE ROSTRUP

Spektakelven / Peculiar Noises
● 3-8
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▲ 6-10

35 min.
En fugl bliver tegnet og begynder at flyve. Et træ får
blade, og en fortælling begynder. Stort og småt er en
interaktiv forestilling fyldt af overraskelser, livemusik og
bevægelse.
UCN, Lok. 2.1.45

Klods-Hans / Clumsy Hans

Teatret KrisKat & Thy Teater • B-bumm

Så er det endelig hjul

dans & ballet / nonverbal
30 min.
Børn og barnlige sjæle kan glæde sig til en sjov og
anderledes danseforestilling med skæve karakterer i
fantasifulde lydkostumer. Lyt godt efter. Kan alle de
mærkværdige lyde blive til musik?
Sognegården, Salen

HjerteLyd / HeartBeat
opera
♥ 0-2½

BORNHOLMS TEATER

Jeppe
● 4-8

animation & dukketeater
30 min.
En sjov og intim forestilling om Ludvig Holbergs Jeppe
(på Bjerget) fortalt med dukker for børn og deres familier.
Hjørring Gymnasium, Lok. 20

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

TEATERGRUPPEN BATIDA

ANDERSENS KUFFERT TEATER

The Smallest Story in the World

The Emperor’s New Clothes

Verdens mindste historie
♥

1½-4
skuespil & dramatik
35 min.
Et musikalsk møde mellem en almindelig pige og en
mærkelig pingvin, der kan stå på hovedet og fløjte og
som oven i købet taler flydende pingvinsk. Mon de to
kan finde ud af at lege sammen?
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

NØRREGAARDS TEATER

Kejserens nye klæder
● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
Er man blevet til grin i Storegade, er det bedste ly for
folkets hån og spot ens eget klædeskab.
UCN, Lok. 5.1.30

ANEMONEN

Slut Starut / Finito Bandito

skuespil & dramatik
45 min.
En sørgmunter forestilling om tro og ikke tro og om at
være en god kammerat.
Hjørring Bibliotek, Salen

▲ 5-10
anden genre
45 min.
Når mor og far forsvinder ‘i skyen’ for at arbejde, har
Starut digital hjemmeundervisning. Her bliver tallene
levende, og en dør åbner sig ud til en større virkelighed,
hvor intet er givet.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Dramasalen

09.45

10.15

Suttog / Dummy
♥ 1½-4 skuespil & dramatik / nonverbal

Mito & Dito

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
▲ 6+

BARKENTINS TEATER

30 min.
En forestilling for de små om livets store værdier: Spise,
lege, sove og bruge sut.
Hjørring Gymnasium, Lok. 41

Faster Cool & Dansk Rakkerpak • Mirakolinas fodbad

MIMETEATRET OG ASGUER ZAPSHOWTEATER
▲ 4+
skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
En forestilling, der på en sjov, musikalsk og poetisk
måde fortæller om forholdet dit og mit.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 3

TEATRET LAMPE

Muldvarpen og huset der kom og gik
The Mole and the House That Came and Left
● 4+

animation & dukketeater
35 min.
Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under jorden,
indtil den en morgen vågner op og opdager, at et hus
er landet oven på dens muldvarpeskud. En forestilling
om at se og mærke verden.
Muldbjergskolen, Sydsal

10.00

TEATER TT

Skyggen / The Shadow

● 4-10 skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
En ordløs forestilling om at forlige sig med sine skyggesider. Ved hjælp af avanceret videoteknik og animationer leger vi med tanken om, hvad nu hvis ens skygge
pludselig havde sit eget liv?
Vendsyssel Teater, Store sal
TEATRET BEAGLE - DANS & FYSISK TEATER

Malstrøm / Maelstrom
anden genre / nonverbal
◆ 10+

50 min.
Poetisk og absurd, fysisk teater om tre rengøringsassistenter, som forpustede prøver at leve op til tidens krav
om effektivitet. Hvem vinder i denne hvirvelstrøm af
krav, egne ambitioner og tidspres?
Hjørring Gymnasium, Boldhal

Teatret Beagle - dans & fysisk teater • Malstrøm

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

DET LILLE VERDENS TEATER

35 min.
Frø har det mærkeligt og kan ikke finde ud af, om den
er glad eller ked af det. Det viser sig, at den er forelsket i And. Poetisk forestilling baseret på Max Velthuijs
skønne billedbog.
Hjørring Private Realskole, HPR, C1

● 3-8

Kærlighed / Love
skuespil & dramatik
♥ 1½-5

LIVE ART DANMARK

50 farlige ting / 50 Dangerous Things
▲ 4-11

skuespil & dramatik
40 min.
Har du nogensinde slikket på et 9-volts-batteri? Løftet
låget på popcornene, når de popper? Aldrig nogensinde? Så er denne forestilling for dig!
Vendelbohus, Lille sal

DUNKELBLÅ

Musikanterne / The Musicians
▲ 6+

Badut • Stor større størst

skuespil & dramatik
50 min.
Må vi have lov at præsentere: ‘Musikanterne’! Fire venner har trodset livets hårde odds: Æsel, Hund, Kat og
Hane! Det grundigst gyngende, svedigst swingende
rockband her langt ude i skoven.
Muldbjergskolen, Musik

Kom ind i min nat / Come into my night

animation & dukketeater
40 min.
I en hvid nat-installation og med fantasien som medspiller tages publikum med på en tur ind i Lille´s have,
hvor vi sætter ord, lyd og billeder på nattens forandring
af dagen.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

10.45

TEATER BLIK

Mørkesti og solskinsdryp
Cloudypaths and Drips of Sun
● 1+

animation & dukketeater
35 min.
De tre kunstarter mødes på scenen, som er et stort
tomt tegneark, og de små publikummer inviteres helt
tæt på, når et landskab bliver til af tegninger, papir,
musik, ord og farver.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

GØJE ROSTRUP

Spektakelven / Peculiar Noises
● 3-8

COMEDIEVOGNEN

dans & ballet / nonverbal
30 min.
Børn og barnlige sjæle kan glæde sig til en sjov og
anderledes danseforestilling med skæve karakterer i
fantasifulde lydkostumer. Lyt godt efter. Kan alle de
mærkværdige lyde blive til musik?
Sognegården, Salen

The Worlds Riches Fool

MUSIKTEATRET SAUM

10.30

Verdens rigeste tosse
● 4-10

skuespil & dramatik
40 min.
Om nogle af de store spørgsmål i livet: Er lykken til
salg? Kan man købe et godt humør? Er der både guld
og grønne skove i banken? En sødmefuld forestilling
fuld af underfundig galskab.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

BADUT

Stor større størst / Big bigger biggest

● 3-7
skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
Er det bedst at være stor – eller lille? Og hvornår er
man stor nok? En poetisk klovneforestilling om Frk.
Lange, der får storhedsvanvid. Inspireret af Halfdan
Rasmussens ‘Lange Peter Madsen’.
UCN, Lok. 4.1.90 / D-gym
OLSENS TEATER, STAFFAN BJÖRKLUNDS
TEATER OG RIDDERSALEN

Vølvens dom

Voluspa: The Seeress’s Prophecy

◆ 9-14

musikteater
50 min.
Verden er ved at gå under, og menneskene anråber Vølven om hjælp. Men Vølven har set det før. Hvorfor ikke
bare overgive sig til Ragnarok?? Men Barnet har en
anden plan!
Hjørring Gymnasium, Festsal

TEATER VESTVOLDEN

Lene og Lillebror / Lene and the old tv-star
● 4+

animation & dukketeater
35 min.
En hyldest til den ikoniske dukke fra DRs Kikkassen,
der vil tage nye generationer med tilbage til dengang
far og mor så fjernsyn, helt tro mod ånden og med
kærlighed til de oprindelige tv-programmer.
Hjørring Gymnasium, Teaterbus

Bytte bytte købmand / Let’s Make A Deal
● 3-6

Zangenbergs Teater • Far er sur

26

animation & dukketeater
30 min.
Frit efter Hvad Fatter Gør... Om dit og mit og vort, om
at bytte og gi’ bort. Om at låne eller dele det halve og
det hele. Et stykke med remser og vers og glad musik
på kryds og tværs.
Muldbjergskolen, Drama

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

BAGGÅRDTEATRET, SART DANSETEATER
OG DEN FYNSKE OPERA

11.15

▲ 5+

dans & ballet
45 min.
Lad sanserne boltre sig i en underfundig og lærerig
bogstavssafari, der med udgangspunkt i Knud Romers
poetiske bogstavsfabler rusker alfabetet rundt.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

● 4-9
skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Humoristisk, musikalsk og fysisk forestilling frit efter
tegner Philip Ytournels elskede børnebog af samme
navn.
Vendelbohus, Store sal

11.00

DEN JYSKE OPERA

B-bumm
♥ ½-3

45 min.
En verden af musik for helt små ører, som åbner døren
til operaens verden på de allermindstes betingelser.
Sammen med to sangere og musikere udforsker vi hjertets landskaber, stemninger og eventyr.
UCN, Festsal

Knud Romers ABC / Knud Romers Alphabet

TEATRET KRISKAT OG THY TEATER
skuespil & dramatik
35 min.
En sanselig, musikalsk fabulering for de allermindste
om vort utrolige hjerte. En boblende forbindelsesfest
kan begynde. B-bumm slutter af med en buket af små
hjerter, der indtager rummet på livet løs.
UCN, Drama

BARKENTINS TEATER

Suttog / Dummy
♥ 1½-4 skuespil & dramatik / nonverbal

30 min.
En forestilling for de små om livets store værdier: Spise,
lege, sove og bruge sut.
Hjørring Gymnasium, Lok. 41

ARTHOTEL

Stort og småt / Great and small
musikteater
♥ 0-3

35 min.
En fugl bliver tegnet og begynder at flyve. Et træ får
blade, og en fortælling begynder. Stort og småt er en
interaktiv forestilling fyldt af overraskelser, livemusik og
bevægelse.
UCN, Lok. 2.1.45

TEATRET KIMBRI

Sælkvinden / The Seal Woman
▲ 6-10

skuespil & dramatik
45 min.
Historien om Sælkvinden som mistede sit skind, om den
ensomme fanger Rasmus, som stjal det og fik en kone
og om deres barn, som kom til at bære arven fra det
store salte hav og fra menneskenes verden.
Hjørring Bibliotek, Salen

MERIDIANO TEATRET

Anima
● 4-10

animation & dukketeater
45 min.
Det er en sørgelig dag for Anna. Hendes hund er død.
Anna vil vide, hvad der sker, når man dør. Bedstefar
tror, sjælen flyver op i himlen. Men han er ikke sikker.
Så Anna beslutter at finde ud af det.
Muldbjergskolen, Sydsal

ZANGENBERGS TEATER

Far er sur / Dad is in a mood

HjerteLyd / HeartBeat
opera
♥ 0-2½

DANSK RAKKERPAK

Lus i skindpelsen

Two is company - Three is a crowd

▲ 6+
anden genre / nonverbal
60 min.
To venner mødes på en bænk. En tredje mand kommer
til. Må han være med? Nej, det må han ikke! En forestilling uden handlingsbærende dialog - fyldt med
komik, slapstick, poesi og stof til eftertanke.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Gymnastiksal

11.30

Meridiano Teatret • Anima / foto: thomas petri

Den store bog om at blive væk

Det Lille Verdens Teater • Kom ind i min nat

TEATERGRUPPEN BATIDA

The Big Book about Getting Lost
▲ 5-10

skuespil & dramatik
45 min.
Hvis ens søster bliver væk, er det helt forfærdeligt. Men
hvis man så også selv bliver væk, mens man leder efter
hende, er det endnu værre. Eller måske endnu mere
eventyrligt!
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

Spil død vol. 13+ / Play Dead vol. 13+
skuespil & dramatik
75 min.
◆ 13-18
Om unge og angst. Vores hjerner har ikke udviklet sig
synderligt siden stenalderen, så hvis du bliver bange, er
din hjerne kodet med tre gamle forsvarsmekanismer:
angribe, flygte eller spille død.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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TEATER O, NØRREGAARDS TEATER
OG BLACK BOX THEATRE

12.00

skuespil & dramatik
60 min.
Historien om en mand, der, da han rydder op på sin
farmors loft, finder frem til familiens dybeste hemmelighed og finder ud af, hvorfor man aldrig danser i hans
familie.
Muldbjergskolen, Nordsal

▲ 6+

Tango
◆ 10+

LEVENDE FORTÆLLINGER

Bjørnekongen / The Bear King
▲ 8-12

skuespil & dramatik
50 min.
“Vi er i et land langt mod nord, og det er vinter. I den
dybe mørke skov rører noget på sig!” Sådan begynder
en fantastisk og fantasy-fuld historie, der trækker på
urkræfter, eventyr og lidt gys!
UCN, Lok. 5.1.30

ISHØJ TEATER

Vær’sko / (Translation not possible)
● 3-9
Ishøj Teater • Vær’sko
Teater Next • Den lille prins

skuespil & dramatik
45 min.
Hvor ville dine sko gå hen, hvis de selv bestemte?
Vendsyssel Teater, Blackbox

11.45

TEATER SPEKTAKLO

Rejsen / The Journey
skuespil & dramatik
◆ 8+

TEATER NEXT

Den lille prins / The Little Prince

musikteater
50 min.
Familieforestilling med levende sang og musik om den
lille prins af Antoine de Saint-Exupéry.
Vendelbohus, Lille sal

TEATER TT

Skyggen / The Shadow

● 4-10 skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
En ordløs forestilling om at forlige sig med sine skyggesider. Ved hjælp af avanceret videoteknik og animationer leger vi med tanken om, hvad nu hvis ens skygge
pludselig havde sit eget liv?
Vendsyssel Teater, Store sal
TEATRET OM

Lyt / Listen
▲ 8+

skuespil & dramatik
55 min.
Vagabonden Spugna lever på planeten E, hvor der ikke
er flere træer eller blomster tilbage, og kun få naturlige
frø har overlevet. Sammen med robotten OMG tager
Spugna ud for at redde naturen.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

12.15

MIMETEATRET OG ASGUER ZAPSHOWTEATER

Mito & Dito

45 min.
Han kan ikke være der mere. Han løber skrigende rundt
med et sværd i hånden og råber, at røverne skal komme frem. Så begynder han at gå. Andre fra landsbyen
gør det samme. De bare går og går og går.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

▲ 4+
skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
En forestilling, der på en sjov, musikalsk og poetisk
måde fortæller om forholdet dit og mit.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 3

HR. TEATER

Muldvarpen og huset der kom og gik

Chicks
● 4+

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Søskendeparret Hilda & Gump lever side om side sammenklemt i et bur, indtil lågen går op og en ny verden
ligger for deres fødder. Oplev en ordløs klovneforestilling med humor, mimik og skarp timing.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

TEATRET LAMPE

The Mole and the House That Came and Left
● 4+

animation & dukketeater
35 min.
Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under jorden,
indtil den en morgen vågner op og opdager, at et hus
er landet oven på dens muldvarpeskud. En forestilling
om at se og mærke verden.
Muldbjergskolen, Sydsal

MISHMASH INTERNATIONAL THEATRE COMPANY

Næsen / The Nose
▲ 6-9

skuespil & dramatik
35 min.
Ved brug af musik, akrobatik og lynhurtige karakterskift
viser skuespillerne alt fra møbler til folk og dyr i Skt.
Petersborgs travle gader.
UCN, Lok. 4.1.85 / P-gym
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Vidste du at...

der findes op mod 140 teatre i Danmark, der spiller
professionelt teater for børn og unge? 105 af disse
teatre annoncerer med 319 forestillinger i Den Røde
Brochure, som er Danmarks mest komplette fortegnelse over denne type teater.
Brochuren kan rekvireres gratis hos Teatercentrum.
Eller ses online på www.drb.teatercentrum.dk

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

AABEN DANS

Ai-Ai-Ai!
▲ 6+

dans & ballet / nonverbal
40 min.
En humoristisk danseforestilling om krop, kontakt og
teknologi.
Hjørring Gymnasium, Festsal

NØRREGAARDS TEATER

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
▲ 6+

skuespil & dramatik
45 min.
En sørgmunter forestilling om tro og ikke tro og om at
være en god kammerat.
Hjørring Bibliotek, Salen

13.00

UPPERCUT DANSETEATER

(H)jul / Christmas Carousel
● 3-7

dans & ballet / nonverbal
30 min.
En legende urban danseforestilling, hvor (h)juleglæde,
opfindsomhed og venskab kan overvinde alt.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

ALTAMIRA STUDIO TEATER

Playroom / Playroom - Acts without words
anden genre / nonverbal
60 min.
◆ 9+

ISHØJ TEATER

En musikalsk, visuel og poetisk forestilling, som med
sanselighed og kroppe fortæller om at møde den anden,
udforske det ukendte, støde på barrierer, håndtere konflikter og se nye muligheder opstå.
UCN, Lok. 4.1.90 / D-gym

▲ 6+

DET LILLE VERDENS TEATER

12.30

Askes jul / Askes Christmas

skuespil & dramatik
45 min.
Når man spørger et barn, hvad handler julens sange så
egentlig om? Hvorfor må man ikke røre ved DEN rosin?
Varer julen virkelig lige indtil påske? Og hvorfor står
rotterne om nissen Teddy Ring?
Sognegården, Salen

Kom ind i min nat / Come into my night
● 3-8

TEATER VESTVOLDEN

animation & dukketeater
40 min.
I en hvid nat-installation og med fantasien som medspiller tages publikum med på en tur ind i Lille´s have,
hvor vi sætter ord, lyd og billeder på nattens forandring
af dagen.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

● 4+

FASTER COOL OG DANSK RAKKERPAK

Lene og Lillebror / Lene and the old tv-star

animation & dukketeater
35 min.
En hyldest til den ikoniske dukke fra DRs Kikkassen,
der vil tage nye generationer med tilbage til dengang
far og mor så fjernsyn, helt tro mod ånden og med
kærlighed til de oprindelige tv-programmer.
Hjørring Gymnasium, Teaterbus

RANDERS EGNSTEATER

Kærlighed / Love
skuespil & dramatik
♥ 1½-5

35 min.
Frø har det mærkeligt og kan ikke finde ud af, om den
er glad eller ked af det. Det viser sig, at den er forelsket i And. Poetisk forestilling baseret på Max Velthuijs
skønne billedbog.
Hjørring Private Realskole, HPR, C1

Mirakolinas fodbad

The Foot Bath of Mirakolina
● 3-8

animation & dukketeater
35 min.
Teater, vand, animation og magi for børn og deres voksne.
Vendelbohus, Store sal

13.15

TEATER O OG BLACK BOX THEATRE

And So This Is Christmas

12.45

Den største drøm / Bigger dreams

LEVENDE FORTÆLLINGER

▲ 9-12

skuespil & dramatik
45 min.
Det er aften, og Kaja og Tobias er alene hjemme. Far er
flyttet, og mor er igen gået ned på Cafe Vinhanen for at
blive i bedre humør. For at holde mørket væk fortæller
Kaja og Tobias eventyr.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Dramasalen

Altamira Studio Teater • Playroom

Så er det endelig hjul

skuespil & dramatik
50 min.
En rørende fortælling om en mand, hans barndom, hans
ubetingede kærlighed til hans excentriske far og hans
ukuelige tro på julen og julemanden.
Muldbjergskolen, Nordsal

TEATER BORDERLINE

Teater Borderline • Den største drøm

▲ 6-10

Bjørnekongen / The Bear King
▲ 8-12

skuespil & dramatik
50 min.
“Vi er i et land langt mod nord, og det er vinter. I den
dybe mørke skov rører noget på sig!” Sådan begynder
en fantastisk og fantasy-fuld historie, der trækker på
urkræfter, eventyr og lidt gys!
UCN, Lok. 5.1.30

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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13.30

13.45

Sælkvinden / The Seal Woman

50 farlige ting / 50 Dangerous Things

TEATRET KIMBRI
▲ 6-10

skuespil & dramatik
45 min.
Historien om Sælkvinden som mistede sit skind, om den
ensomme fanger Rasmus, som stjal det og fik en kone
og om deres barn, som kom til at bære arven fra det
store salte hav og fra menneskenes verden.
Hjørring Bibliotek, Salen

MUSIKTEATRET SAUM

Vølvens dom / Voluspa: The Seeress’s Prophecy
musikteater
50 min.
◆ 9-14
Verden er ved at gå under, og menneskene anråber Vølven om hjælp. Men Vølven har set det før. Hvorfor ikke
bare overgive sig til Ragnarok?? Men Barnet har en
anden plan!
Hjørring Gymnasium, Festsal

OPGANG2 TURNÉTEATER

To / Two
◆ 14+

skuespil & dramatik
55 min.
Bo og Nadim er bedste venner på fisketur. Alt er på
spil, alt kan ske, når man er to. Om alt det man kan
tale om, når man har noget helt særligt sammen. Og
også om alt det, man ikke kan tale om.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

BAGGÅRDTEATRET, SART DANSETEATER
OG DEN FYNSKE OPERA

Knud Romers ABC / Knud Romers Alphabet

▲ 5+
dans & ballet
45 min.
Lad sanserne boltre sig i en underfundig og lærerig
bogstavssafari, der med udgangspunkt i Knud Romers
poetiske bogstavsfabler rusker alfabetet rundt.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia
TEATERGRUPPEN BATIDA

Menneskets bedste ven / Man’s Best Friend
musikteater
50 min.
◆ 10+
Otte stjerneskuespillere fra den legendariske teatertrup
De galpende køtere synger sig igennem et drama om
kærlighed og sult.
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

MERIDIANO TEATRET

Anima
● 4-10

animation & dukketeater
45 min.
Det er en sørgelig dag for Anna. Hendes hund er død.
Anna vil vide, hvad der sker, når man dør. Bedstefar
tror, sjælen flyver op i himlen. Men han er ikke sikker.
Så Anna beslutter at finde ud af det.
Muldbjergskolen, Sydsal

LIVE ART DANMARK
▲ 4-11

skuespil & dramatik
40 min.
Har du nogensinde slikket på et 9-volts-batteri? Løftet
låget på popcornene, når de popper? Aldrig nogensinde? Så er denne forestilling for dig!
Vendelbohus, Lille sal

14.00

ISHØJ TEATER

Askes jul / Askes Christmas
▲ 6+

skuespil & dramatik
45 min.
Når man spørger et barn, hvad handler julens sange så
egentlig om? Hvorfor må man ikke røre ved DEN rosin?
Varer julen virkelig lige indtil påske? Og hvorfor står
rotterne om nissen Teddy Ring?
Sognegården, Salen

BORNHOLMS TEATER

Prinsesse Leonora / Princess Leonora
▲ 6-10

animation & dukketeater
35 min.
En forestilling om den ambitiøse kongedatter Leonora
Christinas fantastiske liv. Ægteskabet med Corfitz
Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlighed, fangenskab og
flugt. Et vaskeægte eventyr!
Vendsyssel Historiske Museum, Kirkesalen

OLSENS TEATER, STAFFAN BJÖRKLUNDS
TEATER OG RIDDERSALEN

Gubben og æslet

The Old Man and His Donkey
● 2-5

animation & dukketeater
30 min.
En morsom fortælling om den gamle mand og hans
snarrådige æsel, der må ty til alt, hvad de har, da der
pludselig bliver brug for hjælp! Et stykke om de små for
de små.
Muldbjergskolen, Drama

DANSK RAKKERPAK

Lus i skindpelsen

Two is company - Three is a crowd

▲ 6+
anden genre / nonverbal
60 min.
To venner mødes på en bænk. En tredje mand kommer
til. Må han være med? Nej, det må han ikke! En forestilling uden handlingsbærende dialog – fyldt med
komik, slapstick, poesi og stof til eftertanke.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Gymnastiksal

Musikteatret Saum • Vølvens dom / foto: sascha hegner specht
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♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

SEIDLERS SENSORIUM

Voks skoV / Grow forest!
▲ 7-12

performance
120 min.
Træer udveksler i skovens WOOD WIDE WEB et symbiotisk svampenetværk. Biologisk viden er grundstammen
i en publikumsinddragende vandreperformance i skoven
hvor flora og fungi forankres kropsligt.
Bagterp Plantage, Mødested: Ålborgvej 49, p-plads ved
ældrecentret

TEATERIET APROPOS OG
TEATERHUSET FILUREN

Verden imellem os (tidl. Grænser)
Boundaries

◆ 13+

14.30

TEAM TEATRET

Pigen fra langt borte
The girl from far away
● 3-6

skuespil & dramatik
40 min.
Forestillingen handler 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.
UCN, Drama

FORTÆLLEKUNSTEN

Guavajagten / Get your Bazooka
▲ 6-11

skuespil & dramatik
45 min.
Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og øjne,
der lyser rødt af ondskab. Deres skind er så tykt, at
man ikke kan skyde dem med et almindeligt jagtgevær.
Man er nødt til at bruge en bazooka.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

skuespil & dramatik
60 min.
Frederik og Victor er bedste venner, men da Victors
familie rejser til Afrika og kommer ud for en voldsom
hændelse, er venskabet imellem de to drenge ikke længere det samme.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

TEATERTASKEN

● 3+

Skibbykrøniken / The chronicle of Skibby
skuespil & dramatik
50 min.
◆ 12+
I 1534 afbrød reformationsmodstanderen Poul Helgesen
sin Skibbykrønike midt i sætningen “Medens dette gik
for sig....” Denne uafsluttede sætning er skrevet under
Grevens fejde, brat og uafsluttet.
Sct. Hans Kirke, Kirkerummet

14.15

FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI

Tamme tigre findes ikke

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

skuespil & dramatik
60 min.
Med udgangspunkt i den fantastiske historie om tigertæmmersken Mabel Stark (1889-1968) undersøger vi
suset ved at opsøge farer.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

TEATER PRISME

Hvad kan jeg blive? / What Can I Become?
skuespil & dramatik
105 min.
◆ 14+
Kollektiv UU-vejledning som du aldrig har oplevet det
før. Udforskning af spændingsfeltet mellem virkelighed
og drømme, hvor publikums valg driver forestillingen
fremad.
UCN, Lok. 2.1.90 / Musik

Klods-Hans / Clumsy Hans

skuespil & dramatik
40 min.
Ude på landet var der en gammel gård. Sådan starter
den vidunderlige, velkendte historie om Klodshans.
UCN, Lok. 4.1.85 / P-gym

TEATRET THALIAS TJENERE

Arternes oprindelse / Origin of Species

▲ 7+
skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
12-årig Mary tjener lidt til familien ved at sælge strandfossiler. En dag finder hun noget, der sætter gang i et
videnskabeligt jordskælv. Men hvor finder man sikkerhed, når jorden begynder at ryste?
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 3
TEATER HÅNDHOLDT

Skrivebordet / The Writing Desk
● 3-6

animation & dukketeater
35 min.
Alt fra skrivebordsskuffen tages i brug og bliver levende
lige for øjnene af én, når historien om morfar og jeg
fortælles. I Skrivebordet hyldes den fine relation mellem
børn og deres bedsteforældre.
Hjørring Private Realskole, HPR, H2

14.45

TEATER O, NØRREGAARDS TEATER
OG BLACK BOX THEATRE

Tango
◆ 10+

skuespil & dramatik
60 min.
Historien om en mand, der, da han rydder op på sin
farmors loft, finder frem til familiens dybeste hemmelighed og finder ud af, hvorfor man aldrig danser i hans
familie.
Muldbjergskolen, Nordsal

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

Frøken Fracasos
Kompagni
tigre
findeshegner
ikke specht
Musikteatret
Saum
• Vølvens• Tamme
dom / foto
: sascha
/ foto: claus stener
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ZANGENBERGS TEATER

TEATER TURKOS

● 4-9

▲ 4-9
skuespil & dramatik / nonverbal
30 min.
Svalerne er en interaktiv og ordløs forestilling om
besværet ved at komme til et fjernt land med en anden
kultur og sprog, om værdighed og om håb, som er dét,
der holder længst hos mennesker.
Hjørring Gymnasium, Lok. 41

Far er sur / Dad is in a mood

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Humoristisk, musikalsk og fysisk forestilling frit efter
tegner Philip Ytournels elskede børnebog af samme
navn.
Vendelbohus, Store sal

TEATER REFLEKSION OG TEATER MASKINERIET

Den eneste anden / The other one and only
◆ 8+ animation & dukketeater / nonverbal 40 min.

En skrupskør cocktail fuld af kærlighed, humor og
spænding, hvor næsten alt, der kan ske, sker: Glæd jer
til en underholdende slapstick-kærlighedsthriller med
hele følelsesregistret i frit spil.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Det Bimler og Bamler
- en nissefortælling

Stories from christmas by the belltower-elves
● 4+

Teatret Thalias Tjenere • Arternes oprindelse / foto anders hede

skuespil & dramatik
35 min.
Det dufter af jul og det´ bimler og bamler. Hov... det ER
faktisk Bimler og Bamler, to nisser, der larmer, når de
leger. Hør mere om de to ballademagere, når de klæder
sig ud for at hjælpe julemanden.
Muldbjergskolen, Musik

Svalerne / Swallows

15.00

DET KOMMENDE TEATER OG THY TEATER

Ytr / Express (yourself)
skuespil & dramatik / nonverbal
◆ 8+

60 min.
En ordløs performance om at komme til udtryk. Siger vi
noget, når vi er stille? Har vi faktisk frihed til at udtrykke os? Det må jeg nok sige!
Muldbjergskolen, Sydsal

TEATRET BEAGLE - DANS & FYSISK TEATER

Malstrøm / Maelstrom
anden genre / nonverbal
◆ 10+

50 min.
Poetisk og absurd, fysisk teater om tre rengøringsassistenter, som forpustede prøver at leve op til tidens krav
om effektivitet. Hvem vinder i denne hvirvelstrøm af
krav, egne ambitioner og tidspres?
Hjørring Gymnasium, Boldhal

Teater O, Nørregaards Teater & Black Box Theatre • Tango
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PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION

To BE

▲ 6+ animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
To BE er en fantasifuld og grænseløs historie for hele
familien om livet og menneskerettighederne spillet i et
ordløst, musikalsk og finurligt objektteaterunivers.
UCN, Lok. 2.1.45

15.15

KALDER PÅ VENUS OG SYDHAVN TEATER

Generation krop
performance
◆ 12+

65 min.
Med personlige fortællinger ses frygten for omklædningsrummet, svømmehallen, prøverummet og badevægten i øjnene, når tre kvinder med hudløs ærlighed
fortæller, hvordan de selv ser deres krop.
Park Vendia Hallerne, Omklædningsrum

15.30

TEATER NEXT

Den lille prins / The Little Prince
▲ 6+

musikteater
50 min.
Familieforestilling med levende sang og musik om den
lille prins af Antoine de Saint-Exupéry.
Vendelbohus, Lille sal

APOLLO TEATER

Den lille pige med svovlstikkerne
The Little Match Girl
▲ 6-12

skuespil & dramatik
45 min.
Med dans og skuespil fortæller vi H.C. Andersens eventyr på en moderne og visuel måde.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

ANEMONEN

Slut Starut / Finito Bandito

▲ 5-10
anden genre
45 min.
Når mor og far forsvinder ‘i skyen’ for at arbejde, har
Starut digital hjemmeundervisning. Her bliver tallene
levende, og en dør åbner sig ud til en større virkelighed,
hvor intet er givet.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Dramasalen

15.45

GAZART OG AABEN DANS

Når jeg lukker øjnene
When I Close My Eyes

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION
OG HAMLETSCENEN

Passepartout Theatre Production • To BE

King Lear

▲ 6+ animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
Shakespeares drama om den forfængelige King Lear
fortalt i en nonverbal, sprudlende, hjertekildrende dukketeaterversion for hele familien.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1
OLSENS TEATER, STAFFAN BJÖRKLUNDS
TEATER OG RIDDERSALEN

Gubben og æslet

The Old Man and His Donkey
● 2-5

animation & dukketeater
30 min.
En morsom fortælling om den gamle mand og hans
snarrådige æsel, der må ty til alt, hvad de har, da der
pludselig bliver brug for hjælp! Et stykke om de små for
de små.
Muldbjergskolen, Drama

16.00

BORNHOLMS TEATER

Princess Leonora
▲ 6-10

animation & dukketeater
35 min.
En forestilling om den ambitiøse kongedatter Leonora
Christinas fantastiske liv. Ægteskabet med Corfitz
Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlighed, fangenskab og
flugt. Et vaskeægte eventyr!
Vendsyssel Historiske Museum, Kirkesalen

ASTERIONS HUS

Macbeth
◆ 14+

skuespil & dramatik
70 min.
Macbeth er tredje del af Asterions Hus forestillingstrilogi om kærligheden mellem mand og kvinde. Først Robin
Hood. Siden Romeo & Julie! Nu gælder det Macbeth om
den modne kærlighed og magtbegæret.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

Anemonen • Slut Starut / foto: jacob stage

TEATRET THALIAS TJENERE

Arternes oprindelse / Origin of Species

▲ 7+
skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
12-årig Mary tjener lidt til familien ved at sælge strandfossiler. En dag finder hun noget, der sætter gang i et
videnskabeligt jordskælv. Men hvor finder man sikkerhed, når jorden begynder at ryste?
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 3

▲ 8-11
dans & ballet
40 min.
Vi har begravet farfar. Men det var kun hans krop vi
begravede. Farfar er stadig lyden af kontrabas, store ru
hænder, kogt torsk med sennepssovs og duften af hav.
Når jeg lukker øjnene, er farfar her.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

● 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+
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ALTAMIRA STUDIO TEATER

Playroom / Playroom – Acts without Words
anden genre / nonverbal
60 min.
◆ 9+

En musikalsk, visuel og poetisk forestilling, som med
sanselighed og kroppe fortæller om at møde den anden,
udforske det ukendte, støde på barrierer, håndtere konflikter og se nye muligheder opstå.
UCN, Lok. 4.1.90 / D-gym

TEATERTASKEN

Skibbykrøniken / The chronicle of Skibby
skuespil & dramatik
50 min.
◆ 12+
I 1534 afbrød reformationsmodstanderen Poul Helgesen
sin Skibbykrønike midt i sætningen “Medens dette gik
for sig....” Denne uafsluttede sætning er skrevet under
Grevens fejde, brat og uafsluttet.
Sct. Hans Kirke, Kirkerummet

TEATER PATRASKET

Pinocchio
▲ 8-12

skuespil & dramatik
60 min.
Ny version af Collodis klassiker om dukken, der skal
lære at blive menneske. En vild, visuel og musikalsk
opsætning med dukkemagi, ensemblespil og grum og
gakket humor.
Vendsyssel Teater, Store sal

16.15

HVID STØJ SCENEPRODUKTION
Team Teatret • Pigen fra langt borte / foto: morten fog studio
Randers Egnsteater & Teatret Fair Play
Ophelias skyggeteater / foto: mie neel

Spil død vol. 13+ / Play Dead vol. 13+
skuespil & dramatik
75 min.
◆ 13-18
Om unge og angst. Vores hjerner har ikke udviklet sig
synderligt siden stenalderen, så hvis du bliver bange, er
din hjerne kodet med tre gamle forsvarsmekanismer:
angribe, flygte eller spille død.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

TEATER VESTVOLDEN OG DE RØDE HESTE

Små dyr med pels / Small animals with fur
animation & dukketeater
45 min.
◆ 12-18
2 storbydrenge havner ved et uheld på landet. Overvejelser og betroelser udveksles. Hver især bærer de på
spørgsmål og hemmeligheder. De har været venner
altid. Men nu står de ved en skillevej.
UCN, Festsal
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RANDERS EGNSTEATER OG TEATRET FAIR PLAY

Ophelias skyggeteater
Ophelia’s Shadow Theatre
▲ 6-10

skuespil & dramatik
45 min.
Ophelia er suffløse. Da byens teater lukker, får hun
besøg af flere hjemløse skygger. De får lov til at bo i
hendes håndtaske, og sammen spiller de teater. Men en
dag kommer en stor, mørk skygge.
Vendsyssel Teater, Blackbox

16.30

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Det Bimler og Bamler
- en nissefortælling

Stories from christmas by the belltower-elves
● 4+

skuespil & dramatik
35 min.
Det dufter af jul og det´ bimler og bamler. Hov... det ER
faktisk Bimler og Bamler, to nisser, der larmer, når de
leger. Hør mere om de to ballademagere, når de klæder
sig ud for at hjælpe julemanden.
Muldbjergskolen, Musik

TEAM TEATRET

Pigen fra langt borte
The girl from far away
● 3-6

skuespil & dramatik
40 min.
Forestillingen handler 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.
UCN, Drama

16.45

OPGANG2 TURNÉTEATER

4EVER
◆ 14+

skuespil & dramatik
50 min.
En eviggyldig forestilling om venskaber - alt det bedste
og alt det sværeste ved bedste venner. Vi følger 4 drenges venskab, fra de er helt små, til de er voksne mænd.
Hjørring Gymnasium, Festsal

FORTÆLLEKUNSTEN

Guavajagten / Get your Bazooka
▲ 6-11

skuespil & dramatik
45 min.
Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og øjne,
der lyser rødt af ondskab. Deres skind er så tykt, at
man ikke kan skyde dem med et almindeligt jagtgevær.
Man er nødt til at bruge en bazooka.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

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

17.00

17.30

To BE

Ytr / Express (yourself)
skuespil & dramatik / nonverbal
◆ 8+

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION

DET KOMMENDE TEATER OG THY TEATER

▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
To BE er en fantasifuld og grænseløs historie for hele
familien om livet og menneskerettighederne spillet i et
ordløst, musikalsk og finurligt objektteaterunivers.
UCN, Lok. 2.1.45

60 min.
En ordløs performance om at komme til udtryk. Siger vi
noget, når vi er stille? Har vi faktisk frihed til at udtrykke os? Det må jeg nok sige!
Muldbjergskolen, Sydsal

PANZERKAMPFPANDA

TEATERGRUPPEN BATIDA

Nogle gange under vandet
Sometimes Under Water

◆ 13+

skuespil & dramatik
35 min.
Hvordan tænker et menneske, der tænker normalt,
spørger hun, og er der lyd på ens tanker? Jeg hører
mine tanker højt, siger hun, og jeg hører stemmer. Et
barns stemme eller en tysker, siger hun.
Hjørring Bibliotek, Salen

APOLLO TEATER

Den lille pige med svovlstikkerne
The Little Match Girl
▲ 6-12

skuespil & dramatik
45 min.
Med dans og skuespil fortæller vi H.C. Andersens eventyr på en moderne og visuel måde.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

LIMFJORDSTEATRET

morfarMORFARmorfar
grandaGRANDAgranda

◆ 8-12

skuespil & dramatik
45 min.
Min morfar er verdens bedste morfar og jeg elsker
ham. Sådan tænker de fleste børn om deres bedsteforældre. Men morfar har jo også haft et liv, før han blev
morfar. Et liv man ikke kender så meget til.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

Pigespejdernes dramapatrulje opfører
Junglebogen / The Girl Scout Drama Troop

performs the Jungle Book

◆ 8-12

skuespil & dramatik
55 min.
Vi følger livet i dramapatruljen og prøverne op til premieren på Junglebogen. Men pigernes hakkeorden og indbyrdes magtkampe truer konstant med at spolere hele
projektet.
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

17.45

TEATRET FAIR PLAY

I skovens dybe, stille ro
In the Quiet of the Forest

◆ 14+

skuespil & dramatik
70 min.
På en fin, hjertevarm og omsorgsfuld måde tager forestillingen livtag med døden – eller rettere med unge
menneskers tanker om døden – og om at tage sit eget
liv.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

Små dyr med pels / Small animals with fur
animation & dukketeater
45 min.
◆ 12-18

TEATER BORDERLINE
▲ 9-12

TEATER PRISME

Vidste du at…

Kollektiv UU-vejledning som du aldrig har oplevet det
før. Udforskning af spændingsfeltet mellem virkelighed
og drømme, hvor publikums valg driver forestillingen
fremad.
UCN, Lok. 2.1.90 / Musik

Den største drøm / Bigger dreams

skuespil & dramatik
45 min.
Det er aften, og Kaja og Tobias er alene hjemme. Far er
flyttet, og mor er igen gået ned på Cafe Vinhanen for at
blive i bedre humør. For at holde mørket væk fortæller
Kaja og Tobias eventyr.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Dramasalen

Limfjordsteatret • morfarMORFARmorfar

TEATER VESTVOLDEN OG DE RØDE HESTE

2 storbydrenge havner ved et uheld på landet. Overvejelser og betroelser udveksles. Hver især bærer de på
spørgsmål og hemmeligheder. De har været venner
altid. Men nu står de ved en skillevej.
UCN, Festsal

17.15

Apollo Teater • Den lille pige med svovlstikkerne

Hvad kan jeg blive? / What Can I Become?
skuespil & dramatik
105 min.
◆ 14+

Jytte Abildstrøm nåede at lave børneteater i næsten
50 år, inden hun gik på pension? Det startede i
1964 som et dukketeater i hendes garage, men i
mange år holdt hendes teater til på Frederiksberg,
når det ikke turnerede.
▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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18.00

OPGANG2 TURNÉTEATER

To / Two
◆ 14+

skuespil & dramatik
55 min.
Bo og Nadim er bedste venner på fisketur. Alt er på
spil, alt kan ske, når man er to. Om alt det man kan
tale om, når man har noget helt særligt sammen. Og
også om alt det, man ikke kan tale om.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

RANDERS EGNSTEATER OG TEATRET FAIR PLAY

Ophelias skyggeteater
Ophelia’s Shadow Theatre
▲ 6-10

skuespil & dramatik
45 min.
Ophelia er suffløse. Da byens teater lukker, får hun
besøg af flere hjemløse skygger. De får lov til at bo i
hendes håndtaske, og sammen spiller de teater. Men en
dag kommer en stor, mørk skygge.
Vendsyssel Teater, Blackbox

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION
OG HAMLETSCENEN

King Lear

▲ 6+ animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
Shakespeares drama om den forfængelige King Lear
fortalt i en nonverbal, sprudlende, hjertekildrende dukketeaterversion for hele familien.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

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

KALDER PÅ VENUS OG SYDHAVN TEATER

Generation krop
performance
◆ 12+

65 min.
Med personlige fortællinger ses frygten for omklædningsrummet, svømmehallen, prøverummet og badevægten i øjnene, når tre kvinder med hudløs ærlighed
fortæller, hvordan de selv ser deres krop.
Park Vendia Hallerne, Omklædningsrum

TEATER O OG BLACK BOX THEATRE

#fremtiden / #thefuture
skuespil & dramatik
◆ 13+

75 min.
En hæsblæsende og tankevækkende tur i tidsmaskinen.
Hvad er fremtiden for en størrelse, og hvad mon den
bringer med sig? De unge er fremtiden, men ved de, at
fremtiden vil ændre deres liv?
Muldbjergskolen, Nordsal

Vidste du at…

Maerkvaerk & Teater Nordkraft • Stræber / foto: per morten abrahamsen
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Aprilfestivalens sekretariat også befolkes af internationale praktikanter? To kommer fra Kina, én kommer fra USA, og to kommer fra Brasilien. De hjælper med til at betjene de mange internationale
gæster, hvoraf mange i år kommer fra Kina.

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

TEATERIET APROPOS OG TEATER WUNDERBAR

Hva’ tror du selv? / What would YOU do?
skuespil & dramatik
70 min.
◆ 12+

Forestillingen er en smutvej til at mærke, hvordan man
har det indeni og til at tale om det, der betyder noget.
Unges hverdag, ensomhed og identitetskamp foldes ud i
denne interaktive forestilling.
Sognegården, Salen

18.15

MÆRKVÆRK OG TEATER NORDKRAFT

Stræber / Winning
skuespil & dramatik
◆ 13+

45 min.
Velkommen til det store stræberløb! Vi følger fem unge,
for hvem drømmene er store, mulighederne mange og
forventningerne 12-tals-høje. Men hvem styrer retningen, og hvad er prisen for at deltage?
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

18.30

OPGANG2 TURNÉTEATER

4EVER
◆ 14+

skuespil & dramatik
50 min.
En eviggyldig forestilling om venskaber - alt det bedste
og alt det sværeste ved bedste venner. Vi følger 4 drenges venskab, fra de er helt små, til de er voksne mænd.
Hjørring Gymnasium, Festsal

TEATER PATRASKET

Pinocchio
▲ 8-12

skuespil & dramatik
60 min.
Ny version af Collodis klassiker om dukken, der skal
lære at blive menneske. En vild, visuel og musikalsk
opsætning med dukkemagi, ensemblespil og grum og
gakket humor.
Vendsyssel Teater, Store sal

18.45

PANZERKAMPFPANDA

Nogle gange under vandet
Sometimes Under Water

◆ 13+

skuespil & dramatik
35
Hvordan tænker et menneske, der tænker normalt,
spørger hun, og er der lyd på ens tanker? Jeg hører
mine tanker højt, siger hun, og jeg hører stemmer. Et
barns stemme eller en tysker, siger hun.
Hjørring Bibliotek, Salen

SØNDAG 7. APRIL

10.00

COMEDIEVOGNEN

Alfons Åberg / Alfie Atkins
● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
Comedievognens populære dramatisering af Gunilla
Bergströms berømte børnebøger om den energiske lille
fyr med den livlige fantasi.
Hjørring Gymnasium, Festsal

TEATER LILLE HEST

Månen over Baobabtræet
The moon over the baobab tree

♥

2-7
skuespil & dramatik
40 min.
En afrikansk inspireret historie om hvordan en lille
hjælp kan gøre en stor forskel. Med poesi, humor og
masser af musik.
Vendsyssel Teater, Store sal

TEATER V

Karius og Baktus / Karius and Baktus
● 4+

skuespil & dramatik
35 min.
Historien om de to drillesyge tandtrolde, der elsker wienerbrød og søde sager. Karius og Baktus udspiller sig i
en farverig og tegneserieagtig scenografi med bl.a.
sæbebobler, kæmpe kager og tandhuse.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Dramasalen

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 kan stå på hovedet og fløjte og
som oven i købet taler flydende pingvinsk. Mon de to
kan finde ud af at lege sammen?
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

Teater Lille Hest • Månen over Baobabtræet
Teater V • Karius og Baktus

TEATRET ST. TV OG 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, som får våde kolde
tæer. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så slimet
og sneglesnasket.
Hjørring Bibliotek, Salen

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

DE RØDE HESTE

35 min.
Brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler
der triller, elastikker, snor og pinde. Et gulv og en spiller udfordrer gennem denne forestilling rummet, tyngdeloven og balancen.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

▲ 6+

Hvad nu hvis ... / What If ...
♥ 1-6 animation & dukketeater / nonverbal

SYDDJURS EGNSTEATER

30 min.
Om kyllingen der med nye træsko og en stor spand
drager ud i verden for at hente vand. Om et par mus
der hører og lugter og ser, og lærer det første om det
højeste og det længste og det tungeste.
Muldbjergskolen, Drama

● 4-10

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

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. Askefis drager ud for at tage
kampen op.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

ISHØJ TEATER

TEATRET ASPENDOS

● 3-9

Emil and the wooden man No. 100

Den grimme ælling / The ugly Duckling

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
Nonverbal forestilling om Den grimme ælling. En musikalsk gendigtning af det klassiske eventyr af samme
navn.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

Gro / Grow
♥ 2-6

skuespil & dramatik
30 min.
Vi zoomer ind og ud på alt det omkring os, som vokser
og gror. Fra ukrudt og kærlighed til musik og stjernestøv.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

DET LILLE TURNÉTEATER

Nattergalen / The Nightingale

● 4+
skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Om hvordan kejseren fik en ven. I et fjernt eventyrligt
univers fuld af digitale mirakler mister man let forbindelsen til det, der kommer fra hjertet.
UCN, Festsal
ANDERSENS KUFFERT TEATER

Konen i muddergrøften
The Fisherman and his Wife
● 3-9

skuespil & dramatik
40 min.
En fisk kommer sjældent alene, et ønske ej heller.
Fiskerens kone Ilselill´ ønsker sig et større hus, og en
støvsuger vil hun også have. Hun ønsker sig et slot med
en god udsigt.
UCN, Lok. 5.1.30
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animation & dukketeater
120 min.
En historie om altings skabelse og om, hvordan DU fik
så smukke øjne. Det hele på bare 7,5 minut.
NB! Der begynder en ny forestilling hver 10. minut
(frem til kl. 12) med plads til 7 tilskuere. Billet kræves.
Hjørring Bibliotek, Chesterfield-lounge

OLSENS TEATER, STAFFAN BJÖRKLUNDS
TEATER OG RIDDERSALEN

Trip trap træsko / Baby Steps
dans & ballet
♥ 1½-4

Teatret st. tv • Mariehønen Evigglad/Mariehønen
/ foto: per morten abrahamsen

Skønhedsmaskinen / The BeautyMachine

Emil og træmand nr. 100
▲ 4+

skuespil & dramatik
60 min.
Emils far træder i mussefælden 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 historie af Astrid Lindgren.
Vendsyssel Teater, Blackbox

TEATER SPEKTAKLO

Se lige her / Look at This
animation & dukketeater
♥ 2-6

30 min.
En lille pige og hendes far inviterer os ind i deres forunderlige, lille verden og viser os billeder og hændelser.
Med leg med lys og skyggespil trækkes publikum ind i
et fantasifuldt univers.
Muldbjergskolen, Sydsal

10.15

RANDERS EGNSTEATER

En lille ny / A Little New One
skuespil & dramatik
♥ 1½-5

35 min.
En sanselig og billedmættet forestilling for det yngste
publikum. En humoristisk og poetisk fortælling om den
store gave, det kan være, når ens verdensbillede forandrer sig.
Hjørring Private Realskole, HPR, C1

Vidste du at…

studerende fra Den Danske Scenekunstskole (fra
bl.a. København, Århus og Odense) også er på festival? Festivalen er nemlig en nem og god introduktion til børneteaterområdet for disse studerende.

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

10.30

DET LILLE VERDENS TEATER

1-2-3-nU / 1-2-3-noW
skuespil & dramatik
♥ 0-3

Sisters share and share alike

ARTHOTEL

Som søstre vi dele...

35 min.
Kom med når vi åbner den store bog, der med pop-ups,
levende billeder og overraskelser tager os med på en
musikalsk og sanselig tur ud i verden. En interaktiv
forestilling for de mindste.
UCN, Lok. 2.1.45

● 4-10

10.45

TEATER VESTVOLDEN

TEATER BAGLANDET

Juhu det er regnvejr / Yes it’s raining

● 3-6
skuespil & dramatik / nonverbal
30 min.
En poetisk komik-boble om hverdagen, hvor ikke
engang fantasien sætter grænser. En nonverbal forestilling for alle, der vil overraskes over dagligdagens uventede magi.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 3

11.00

TEATER REFLEKSION OG TEATER MASKINERIET

Den eneste anden / The other one and only
◆ 8+ animation & dukketeater / nonverbal 40 min.

En skrupskør cocktail fuld af kærlighed, humor og
spænding, hvor næsten alt, der kan ske, sker: Glæd jer
til en underholdende slapstick-kærlighedsthriller med
hele følelsesregistret i frit spil.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

VENDSYSSEL TEATER

Havfruen fra Hirtshals
The Mermaid from Hirtshals
● 3-9

animation & dukketeater
45 min.
Hvad gør muslingen Malthe, når den får ondt i maven?
Så beder den da om hjælp hos krabben Kalle. En musikalsk dukketeaterforestilling med muntre sange om
venskab og miljøet i havet omkring Danmark.
Muldbjergskolen, Nordsal

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

Nattergalen / The Nightingale
● 3+

performance
40 min.
I Kina, ved du jo nok, er kejseren kineser. Sådan starter
H.C. Andersens vidunderlige eventyr ‘Nattergalen’. Det er
historien som du kender den, hvor hele det kinesiske
hof leder efter den lille fugl.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

Teater Baglandet • Juhu det er regnvejr

skuespil & dramatik
45 min.
En nærværende og medrivende teateroplevelse med
stort kropsprog, latter og små gib. Gennem søskendeparret Alice og Nelly bliver de menneskelige relationer
forstørret og karikeret.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Gymnastiksal

Taxafortællinger / Taxi tales
skuespil & dramatik
◆ 15+

60 min.
Taxafortællinger er en forestilling om virkelige menneskeskæbner og en poetisk og morsom erindring om de
særlige historier, vi alle bærer med os.
Sognegården, Salen

11.15

TEATRET KRISKAT

Dada
♥ 1-4

skuespil & dramatik
35 min.
Et fantasitæppe fuld af overraskelser danner rammen
om en abstrakt og fjollet opdagelsesrejse.
UCN, Drama

BADUT

Vidste du at…

Stor større størst / Big bigger biggest

scenekunst for børn & unge er en af Danmarks
mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med scenekunst for børn og unge
så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten
opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller
andet sted i udlandet.

HARTMANNS TEATER

Arthotel • 1-2-3-nU

● 3-7

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
Er det bedst at være stor - eller lille? Og hvornår er
man stor nok? En poetisk klovneforestilling om Frk.
Lange, der får storhedsvanvid. Inspireret af Halfdan
Rasmussens ‘Lange Peter Madsen’.
UCN, Lok. 4.1.90 / D-gym

Historien om tigeren af Dario Fo
Dario Fo’s Story of the Tiger
▲ 6+

skuespil & dramatik
45 min.
Latter og alvor. Brøl og stilhed. En såret soldat, som
efterlades til at dø. En gigantisk, vild tiger med overproduktion af mælk - og den usandsynlige adoption.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

TEATER TURKOS

Svalerne / Swallows

▲ 4-9
skuespil & dramatik / nonverbal
30 min.
Svalerne er en interaktiv og ordløs forestilling om
besværet ved at komme til et fjernt land med en anden
kultur og sprog, om værdighed og om håb, som er dét,
der holder længst hos mennesker.
Hjørring Gymnasium, Lok. 41

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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Olsens Teater, Staffan Björklunds Teater
& Riddersalen • Trip trap træsko

UPPERCUT DANSETEATER

Body Parts
● 4-8

dans & ballet / nonverbal
35 min.
En humoristisk danseforestilling om at møde sig selv i
mørket og komme ud på den anden side i Uppercut
Danseteaters helt særlige fusion af breakdance og
moderne dans.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

11.30

11.45

DET LILLE TURNÉTEATER

Nattergalen / The Nightingale

● 4+
skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Om hvordan kejseren fik en ven. I et fjernt eventyrligt
univers fuld af digitale mirakler mister man let forbindelsen til det, der kommer fra hjertet.
UCN, Festsal

TEATRET ST. TV OG TEATRET FAIR PLAY

OLSENS TEATER, STAFFAN BJÖRKLUNDS
TEATER OG RIDDERSALEN

Alle kender Marie. Hun er glad. Evigglad. Bare ikke når
det regner! Ingen har ly til Marie, som får våde kolde
tæer. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så slimet
og sneglesnasket.
Hjørring Bibliotek, Salen

30 min.
Om kyllingen der med nye træsko og en stor spand
drager ud i verden for at hente vand. Om et par mus
der hører og lugter og ser, og lærer det første om det
højeste og det længste og det tungeste.
Muldbjergskolen, Drama

TEATER BLIK

GESTIK GESTAK

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

Trip trap træsko / Baby Steps
dans & ballet
♥ 1½-4

Hvad nu hvis ... / What If ...
♥ 1-6 animation & dukketeater / nonverbal

Jeg er ikke min søster / I am not my sister

35 min.
Brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler
der triller, elastikker, snor og pinde. Et gulv og en spiller udfordrer gennem denne forestilling rummet, tyngdeloven og balancen.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 1

▲ 7-12

ASGUER ZAPSHOWTEATER

12.00

Boris og den glade løve
Boris and the happy leon
● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
En humoristisk, klassisk forestilling om den finurlige
musikant Boris, der elsker at spille musik og fortælle
historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte
at spille tuba.
Vendsyssel Teater, Store sal

TEATRET ASPENDOS

Emil og træmand nr. 100

Emil and the wooden man No. 100
▲ 4+

skuespil & dramatik
60 min.
Emils far træder i mussefælden 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 historie af Astrid Lindgren.
Vendsyssel Teater, Blackbox

skuespil & dramatik
40 min.
Idas søster er sød, sjov, pæn og klog - et supermenneske. Så hvorfor er Ida så frustreret? Kom med til en
sjov fortælling om søskendejalousi med dansk og tegnsprog i et skønt mix til fordel for alle.
UCN, Lok. 2.1.90 / Musik

TEATERGRUPPEN BATIDA

Pigespejdernes dramapatrulje opfører
Junglebogen / The Girl Scout Drama Troop

performs the Jungle Book

◆ 8-12

skuespil & dramatik
55 min.
Vi følger livet i dramapatruljen og prøverne op til premieren på Junglebogen. Men pigernes hakkeorden og indbyrdes magtkampe truer konstant med at spolere hele
projektet.
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

MERIDIANO TEATRET

Vild / Wild
● 4-10

animation & dukketeater
45 min.
Frida er vred på sine forældre i dag. De har fortalt hende, at familien skal flytte til en lejlighed i storbyen. Frida vil ikke flytte og løber hjemmefra og gemmer sig i
sin hemmelige hule i et træ.
Muldbjergskolen, Sydsal

Vidste du at...

Louise Schouw Teater • Emma, den fremmede pige
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Aprilfestivalen normalt får besøg af næsten 100
internationale gæster? Fra over 20 forskellige lande.
De kommer for at spille teater eller for at se og
købe teaterforestillinger til deres egne festivaler.

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

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Konen i muddergrøften
The Fisherman and his Wife

12.30

ARTHOTEL

● 3-9

1-2-3-nU / 1-2-3-noW
skuespil & dramatik
♥ 0-3

12.15

TEATER BAGLANDET

Habibi
◆ 14+

● 3-6
skuespil & dramatik / nonverbal
30 min.
En poetisk komik-boble om hverdagen, hvor ikke
engang fantasien sætter grænser. En nonverbal forestilling for alle, der vil overraskes over dagligdagens uventede magi.
Hjørring Gymnasium, Idrætssal 3

skuespil & dramatik
40 min.
En fisk kommer sjældent alene, et ønske ej heller.
Fiskerens kone Ilselill´ ønsker sig et større hus, og en
støvsuger vil hun også have. Hun ønsker sig et slot med
en god udsigt.
UCN, Lok. 5.1.30

OPGANG2 TURNÉTEATER
skuespil & dramatik
60 min.
En morgen vågner en helt almindelig dansk pige op og
kan kun tale arabisk. Alt er forandret! Hvad gør man,
når alle vender en ryggen, og man ingen har at tale
med?
Hjørring Gymnasium, Boldhal

LIMFJORDSTEATRET

Vred / Anger

● 3-8
skuespil & dramatik / nonverbal
40 min.
Uh, jeg er så sur i dag! Vred! Rasende! Det hele er bare
dumt-dumt-dumt!!!
Muldbjergskolen, Nordsal
HR. TEATER

Pudemin / The Pillow

● 4+
skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Kæmpestor og kampklar ruller Pudedyret ud og lige ind
i Helles hjerte. En humoristisk og frygtindgydende fortælling om den ensomme Helle og hendes nye ven. En
gyser for børn om mødet med det fremmede.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

35 min.
Kom med når vi åbner den store bog, der med pop-ups,
levende billeder og overraskelser tager os med på en
musikalsk og sanselig tur ud i verden. En interaktiv
forestilling for de mindste.
UCN, Lok. 2.1.45

Juhu det er regnvejr / Yes it’s raining

LOUISE SCHOUW TEATER

Emma, den fremmede pige / Emma
musikteater
55 min.
◆ 9-14
En omvendt flygtningehistorie om den danske pige
Emma, der bliver så væk, at hun selv skal finde hjem.
En forestilling om at forestille sig verden, som den er
og måske især, hvordan den kunne være.
Hjørring Bibliotek, Salen

MISHMASH INTERNATIONAL THEATRE COMPANY

Næsen / The Nose
▲ 6-9

skuespil & dramatik
35 min.
Ved brug af musik, akrobatik og lynhurtige karakterskift
viser skuespillerne alt fra møbler til folk og dyr i Skt.
Petersborgs travle gader.
UCN, Lok. 4.1.85 / P-gym

TEATER V

RANDERS EGNSTEATER

35 min.
En sanselig og billedmættet forestilling for det yngste
publikum. En humoristisk og poetisk fortælling om den
store gave, det kan være, når ens verdensbillede forandrer sig.
Hjørring Private Realskole, HPR, C1

Karius og Baktus / Karius and Baktus
● 4+

En lille ny / A Little New One
skuespil & dramatik
♥ 1½-5

TEATRET OM

13.00

skuespil & dramatik
35 min.
Historien om de to drillesyge tandtrolde, der elsker wienerbrød og søde sager. Karius og Baktus udspiller sig i
en farverig og tegneserieagtig scenografi med bl.a.
sæbebobler, kæmpe kager og tandhuse.
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Dramasalen

Lyt / Listen
▲ 8+

skuespil & dramatik
55 min.
Vagabonden Spugna lever på planeten E, hvor der ikke
er flere træer eller blomster tilbage, og kun få naturlige
frø har overlevet. Sammen med robotten OMG tager
Spugna ud for at redde naturen.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

MishMash International Theatre Company • Næsen
/ foto: maciej zakrzewsk

Andersens Kuffert Teater • Konen i muddergrøften

TEATER LILLE HEST

Månen over Baobabtræet
The moon over the baobab tree

♥

2-7
skuespil & dramatik
40 min.
En afrikansk inspireret historie om hvordan en lille
hjælp kan gøre en stor forskel. Med poesi, humor og
masser af musik.
Vendsyssel Teater, Store sal

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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Teater Refleksion & Branar Téatar • Vejen hjem

COMEDIEVOGNEN

Alfons Åberg / Alfie Atkins
● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
Comedievognens populære dramatisering af Gunilla
Bergströms berømte børnebøger om den energiske lille
fyr med den livlige fantasi.
Hjørring Gymnasium, Festsal

TEATER VESTVOLDEN

Taxafortællinger / Taxi tales
skuespil & dramatik
◆ 15+

60 min.
Taxafortællinger er en forestilling om virkelige menneskeskæbner og en poetisk og morsom erindring om de
særlige historier, vi alle bærer med os.
Sognegården, Salen

13.15

TEATER SPEKTAKLO

Se lige her / Look at This
animation & dukketeater
♥ 2-6

30 min.
En lille pige og hendes far inviterer os ind i deres forunderlige, lille verden og viser os billeder og hændelser.
Med leg med lys og skyggespil trækkes publikum ind i
et fantasifuldt univers.
Muldbjergskolen, Sydsal

MÆRKVÆRK OG TEATER NORDKRAFT

Stræber / Winning
skuespil & dramatik
◆ 13+

45 min.
Velkommen til det store stræberløb! Vi følger fem unge,
for hvem drømmene er store, mulighederne mange og
forventningerne 12-tals-høje. Men hvem styrer retningen, og hvad er prisen for at deltage?
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal

SOFIE KROG TEATER

Circus Funestus
animation & dukketeater
◆ 10+

55 min.
Cirkuset’s artister kæmper for at gennemføre showet,
og da en intern kærlighedserklæring bliver givet, vokser
jalousi, had og hævn hurtigt og Circus Funestus står
over for et totalt kollaps!
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Gymnastiksal

13.30

TEATRET KRISKAT

Dada
♥ 1-4

skuespil & dramatik
35 min.
Et fantasitæppe fuld af overraskelser danner rammen
om en abstrakt og fjollet opdagelsesrejse.
UCN, Drama
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♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

Nattergalen / Nightingale
● 3+

performance
40 min.
I Kina, ved du jo nok, er kejseren kineser. Sådan starter
H.C. Andersens vidunderlige eventyr ”Nattergalen”. Det
er historien som du kender den, hvor hele det kinesiske
hof leder efter den lille fugl.
Hjørring Badmintonhal, Hallen

DE RØDE HESTE

Skønhedsmaskinen / The BeautyMachine
▲ 6+

animation & dukketeater
120 min.
En historie om altings skabelse og om, hvordan DU fik
så smukke øjne. Det hele på bare 7,5 minut.
NB! Der begynder en ny forestilling hvert 10. minut
(frem til kl. 15.30) med plads til 7 tilskuere. Billet kræves.
Hjørring Bibliotek, Chesterfield-lounge

13.45

TEATER REFLEKSION OG BRANAR TÉATAR

Vejen hjem / The Way Back Home
● 4-8

skuespil & dramatik
40 min.
Da drengen opdager et propelfly på sit værelse, gør
han, hvad enhver anden ung eventyrer ville gøre: Han
rejser ud i det ydre rum og helt op til månen! Dér
opdager han, at han ikke er alene.
Park Vendia Hallerne, Hallen Park Vendia

TEATER KLUMPEN

Stresspølsen / The Stress Sausage
skuespil & dramatik
◆ 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.
UCN, Festsal

UPPERCUT DANSETEATER

Body Parts
● 4-8

dans & ballet / nonverbal
35 min.
En humoristisk danseforestilling om at møde sig selv i
mørket og komme ud på den anden side i Uppercut
Danseteaters helt særlige fusion af breakdance og
moderne dans.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

Vidste du at…

14.00

TEATERGRUPPEN BATIDA

Spaghetti
● 3-8

musikteater
45 min.
Man bliver høj af spaghetti, siger de to lange. Og så
koger de spaghetti efter alle kunstens regler. Mon deres
nabo, der ikke er spor høj, men lille, tyk og forfærdeligt
sulten, må spise med?
Hjørring Private Realskole, HPR, Fællessal

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Abehånden

The Ape paw - a thriller for children

◆ 10+

skuespil & dramatik
45 min.
Det bankede på døren! André tager publikum med tilbage til sin skoletid, da hans lærer fortalte gysere. Ryk
tæt sammen i frydefuld gru og mærk uhyggen, når
‘manden’ finder en abehånd foran døren.
Vendsyssel Teater, Blackbox

14.15

VENDSYSSEL TEATER

Havfruen fra Hirtshals
The Mermaid from Hirtshals
● 3-9

animation & dukketeater
45 min.
Hvad gør muslingen Malthe, når den får ondt i maven?
Så beder den da om hjælp hos krabben Kalle. En musikalsk dukketeaterforestilling med muntre sange om
venskab og miljøet i havet omkring Danmark.
Muldbjergskolen, Nordsal

André Andersen Solo • Abehånden / foto: torben sørensen

14.30

ISHØJ TEATER

Den grimme ælling / The ugly Duckling

● 3-9
skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
Nonverbal forestilling om Den grimme ælling. En musikalsk gendigtning af det klassiske eventyr af samme
navn.
UCN, Lok. 4.0.80 / Idrætshal
LOUISE SCHOUW TEATER

Emma, den fremmede pige / Emma
musikteater
55 min.
◆ 9-14
En omvendt flygtningehistorie om den danske pige
Emma, der bliver så væk, at hun selv skal finde hjem.
En forestilling om at forestille sig verden, som den er
og måske især, hvordan den kunne være.
Hjørring Bibliotek, Salen

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

Teater Klumpen • Stresspølsen / foto: lea ingemann bjerg

43

Limfjordsteatret • Vred

SYDDJURS EGNSTEATER

Kæmpen som ikke havde hjerte i livet
The giant without a heart
● 4-10

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. Askefis drager ud for at tage
kampen op.
Hjørring Gymnasium, Boldhal

15.00

KNUDSEN & NØRBY

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

musikteater
40 min.
Væbnet med guitarer og billigt legetøj kaster kammeraterne Niclas og Morten sig ind i Peddersen og Findus’
kamp: At få lært den sultne ræv at holde sig fra de
skræmte høns.
Sognegården, Salen

SOFIE KROG TEATER

Circus Funestus
animation & dukketeater
◆ 10+
Sofie Krog Teater • Cirkus Funestus

Boris og den glade løve

55 min.
Cirkuset’s artister kæmper for at gennemføre showet,
og da en intern kærlighedserklæring bliver givet, vokser
jalousi, had og hævn hurtigt og Circus Funestus står
over for et totalt kollaps!
Hjørring Ungdomscenter, HUC, Gymnastiksal

● 3-9

15.15

14.45

ASGUER ZAPSHOWTEATER

Boris and the happy leon

skuespil & dramatik
45 min.
En humoristisk, klassisk forestilling om den finurlige
musikant Boris, der elsker at spille musik og fortælle
historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte
at spille tuba.
Vendsyssel Teater, Store sal

Vild / Wild
● 4-10

▲ 7-12

animation & dukketeater
45 min.
Frida er vred på sine forældre i dag. De har fortalt hende, at familien skal flytte til en lejlighed i storbyen. Frida vil ikke flytte og løber hjemmefra og gemmer sig i
sin hemmelige hule i et træ.
Muldbjergskolen, Sydsal

HR. TEATER

Vidste du at…

GESTIK GESTAK

Jeg er ikke min søster / I am not my sister

skuespil & dramatik
40 min.
Idas søster er sød, sjov, pæn og klog - et supermenneske. Så hvorfor er Ida så frustreret? Kom med til en
sjov fortælling om søskendejalousi med dansk og tegnsprog i et skønt mix til fordel for alle.
UCN, Lok. 2.1.90 / Musik

Pudemin / The Pillow
● 4+

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Kæmpestor og kampklar ruller Pudedyret ud og lige ind
i Helles hjerte. En humoristisk og frygtindgydende fortælling om den ensomme Helle og hendes nye ven. En
gyser for børn om mødet med det fremmede.
Hjørring Badmintonhal, Hallen
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MERIDIANO TEATRET

Dronning Margrethe også har lavet børneteater? Den
danske dronning har, som scenograf, lavet dekorationer, decoupager og kostumer for bl.a. Svalegangens Dukketeater. Da Pantomimeteatret i Tivoli i
sommeren 2016 opsatte ‘Askepot’, stod Dronningen
for scenografien, mens Oh Land lavede musikken.

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

15.30

16.15

Vred / Anger

Peddersen og Findus - rævejagten

LIMFJORDSTEATRET

● 3-8

skuespil & dramatik / nonverbal
40 min.
Uh, jeg er så sur i dag! Vred! Rasende! Det hele er bare
dumt-dumt-dumt!!!
Muldbjergskolen, Nordsal

16.00

OPGANG2 TURNÉTEATER

Habibi
◆ 14+

KNUDSEN & NØRBY

Findus and the Fox
● 4-9

musikteater
40 min.
Væbnet med guitarer og billigt legetøj kaster kammeraterne Niclas og Morten sig ind i Peddersen og Findus’
kamp: At få lært den sultne ræv at holde sig fra de
skræmte høns.
Sognegården, Salen

skuespil & dramatik
60 min.
En morgen vågner en helt almindelig dansk pige op og
kan kun tale arabisk. Alt er forandret! Hvad gør man,
når alle vender en ryggen, og man ingen har at tale
med?
Hjørring Gymnasium, Boldhal

Black Box Theatre • No Sex / foto: soegaard film

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

45

FESTIVALKRONOLOGI
– hvor har den været, og hvor er den på vej hen?

70’ERNE
1971 Herning
15 teatre / 25 forestillinger
1972 Nykøbing Falster
19 teatre / 34 forestillinger
1973 Skårup
30 teatre / 50 forestillinger
1974 Morsø, Thisted,
Hanstholm & Sydthy
27 teatre / 54 forestillinger

1983 Esbjerg
55 teatre / 100 forestillinger
1984 Bornholm
56 teatre / 90 forestillinger
1985 Helsingør
74 teatre / 134 forestillinger
1986 Tårnby
67 teatre / 108 forestillinger

1975 Ribe, Skærbæk &
Tønder
34 teatre / 55 forestillinger

1987 Brønderslev,
Løkken-Vrå & Pandrup
65 teatre / 111 forestillinger

1976 København
(Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj)
30 teatre / 50 forestillinger

1988 Århus
69 teatre / 109 forestillinger

1977 Holstebro
29 teatre / 75 opførelser
1978 Odense
25 teatre / 46 forestillinger
1979 Silkeborg
40 teatre / 60 forestillinger

80’ERNE
1980 Åbenrå, Rødekro
& Lundtoft
40 teatre / 60 forestillinger
1981 Frederiksværk
(forkortet)
40 teatre / 60 forestillinger
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1982 Hjørring & Hirtshals
47 teatre / 80 forestillinger

1989 Odsherred
(Nykøbing-Rørvig, Trundholm,
Dragsholm, Svinninge & Bjergsted)
65 teatre / 92 forestillinger

90’ERNE
1990 Thy
(Thisted, Sydthy & Hanstholm)
58 teatre / 90 forestillinger
1991 Næstved
72 teatre / 92 forestillinger
1992 Varde, Ølgod, B låbjerg
& Blåvandshuk
60 teatre / 99 forestillinger
1993 Aalborg (forkortet)
67 teatre / 108 forestillinger

1994 Assens, Glamsbjerg,
Haarby, Tommerup,
Vissenbjerg & Aarup
74 teatre / 111 forestillinger
1995 Nørredjurs, Midtdjurs,
Ebeltoft & Grenaa
68 teatre / 98 forestillinger

2007 Viborg
100 teatre / 158 forestillinger
2008 Næstved
101 teatre / 166 forestillinger
2009 Ballerup
109 teatre / 177 forestillinger

1996 Hvidovre
70 teatre / 98 forestillinger

10’ERNE

1997 Svendborg
68 teatre / 96 forestillinger

2010 Esbjerg
108 teatre / 165 forestillinger

1998 Roskilde
66 teatre / 96 forestillinger

2011 Randers
110 teatre / 182 forestillinger

1999 Odsherred (forkortet)
76 teatre / 106 forestillinger

2012 Ringsted & Sorø
116 teatre / 192 forestillinger

00’ERNE

2013 Morsø, Skive
& Thisted
112 teatre / 176 forestillinger

2000 Ringsted & Haslev
76 teatre / 113 forestillinger
2001 Herning, Holstebro,
Struer & Ikast
95 teatre / 134 forestillinger
2002 Lyngby
89 teatre / 142 forestillinger
2003 Kolding
99 teatre / 146 forestillinger
2004 Silkeborg, Gjern,
Hammel, Ry & Them
104 teatre / 157 forestillinger

2014 Holstebro
120 teatre / 186 forestillinger
2015 Frederikssund
i samarb. m. Halsnæs
126 teatre / 197 forestillinger
2016 Frederiksberg
130 teatre / 198 forestillinger
2017 Sønderborg
100 teatre / 169 forestillinger
2018 Syddjurs
105 teatre / 164 forestillinger

2005 Ringsted & Haslev
86 teatre / 149 forestillinger

2019 Hjørring
105 teatre / 155 forestillinger

2006 Nykøbing Falster /
Guldborgsund
99 teatre / 155 forestillinger

2020 Holbæk
2021 Esbjerg
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Hvordan kan scenekunsten hjælpe børn og unge med at håndtere s
 tress
– individuelt, i fællesskaber og på samfundsplan?
TID
Torsdag d. 4. april
kl. 9-16

STED
Professionshøjskolen
UCN Hjørring
Festsalen, Skolevangen 45

INFO & TILMELDING
www.aprilfestival.dk
(formidling ➝ faglige arrangementer)

KONFERENCEN ER UDVIKLET I ET SAMARBEJDE MELLEM TEATERCENTRUM • HORSENS TEATERFESTIVAL • HJØRRING KOMMUNE • UCN HJØRRING
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Billetter – hvordan fungerer det?
ALLE BILLETTER ER GRATIS
Online bestilling

…af billetter kan ske på
www.aprilfestival.dk fra mandag
d. 25. marts til søndag d. 7. april.

Billet- & informationscenter

Billetter kan også bestilles og afhentes ved
personligt fremmøde i festivalens billet
udlevering på Vendsyssel Teater i Hjørring
(Banegårdspladsen 4).
Her kan du også få råd og vejledning af
festivalens personale.

Åbningstider

Søndag (d. 31/3)) . . . . . . .  13:30-15:30 *
Mandag-onsdag  . . . . . . . . . 10:00-18:00
Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . 10:00-19:00
Fredag  . . . . . . . . . . . . . . . 10:00-20:00
Lørdag  . . . . . . . . . . . . . . . . 8:30-20:00
Søndag . . . . . . . . . . . . . . . .  9:00-15:00
*Mobilt kontor i Lundergaardhallen

FØLG OS PÅ
FACEBOOK

Aldersgrænser
– hvorfor nu det?

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

Overskydende billetter

Hvis du har billetter, som du alligevel ikke
får brug for, returnér dem da venligst til
billetudleveringen, så andre kan få glæde af
dem.

Mere information

…kan du få på festivalens hjemmeside
på www.aprilfestival.dk
eller du kan ringe til vores
informationstelefon: 3530 4400
fra den 31. marts til den 7. april.

H USK

DØRENE LUKKER TIL TIDEN
Der er ganske kort tid mellem hver forestilling i
weekenden d. 5.-7. april. Derfor er det vigtigt, at programmet overholdes, så publikum
kan komme rettidigt videre til
deres næste teateroplevelse.

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 – det er
sjældent nok at sætte den
på ‘lydløs’ eller ‘fly-funktion’,
da dette kan forstyrre den
tekniske afvikling af nogle
forestillinger.

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

VI SES IGEN DEN 19.-26. APRIL 2020 – I HOLBÆK

