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Her er vinderplakaten til Aprilfestival 2018
Hele 98 forslag blev modtaget i Syddjurs Kommunes plakatkonkurrence

Multimediedesigner Schannie Wridt blev vinder af den plakatkonkurrence, som Syddjurs
Kommune har afholdt i forbindelse med sit kommende værtskab for Aprilfestival - teater for
små og store 2018. Schannie Wridt, der til daglig studerer Visual Fashion Communication i
Aarhus, modtager en præmie på 8.000 kr. for sin flotte plakat, der kommer til at udgøre
grundstenen i den visuelle markedsføring af den store teaterfestival for børn og unge, som
kommer til at fylde Syddjurs Kommune med masser af gratis teateroplevelser d. 15.-22.
april 2018.
Der blev modtaget ikke færre end 98 bud på teaterfestivalens plakat, og
bedømmelsesudvalget, som bestod af repræsentanter fra Syddjurs Kommunes
Billedkunstråd, repræsentanter fra kulturafdelingen og medarbejdere fra
festivalorganisationen Teatercentrum, var meget imponerede over de mange gode forslag.
Efter en grundig gennemgang af alle indkomne forslag indstillede bedømmelsesudvalget to
plakater til Udvalget for Plan, udvikling og kultur, som traf den endelige beslutning om
vinderplakaten d. 27. september.
"Den valgte plakat sprang i øjnene! Den fortæller umiddelbart historien om Syddjurs
Kommune som værtskommune for teaterfestivalen. Den rummer mange kreative
anvendelsesmuligheder, som kan komme i spil i forbindelse med festivalen" siger Kirstine
Bille, formand for Udvalget for Plan, udvikling og kultur. Hun tilføjer med et glimt i øjet:
"Bl.a. er jeg da sikker på, at det er Nationalpark Mols Bjerge vi har i baggrunden".
Et legende og sjovt pap-univers
Nu går arbejdet med festivalens markedsføring for alvor i gang, og hele projektgruppen bag
Aprilfestival ser frem til at videreudvikle på festivalens visuelle identitet for festivalåret 2018.
Plakatens design og grafiske elementer skal bruges på tværs af de mange medier og
kommunikationskanaler, som Aprilfestivalen benytter sig af, samt på billetter, program og
merchandise.
Aprilfestival, der afholdes 15.-22. april 2018 i samarbejde med Teatercentrum, er verdens
største turnerende teaterfestival for familier med børn og unge. Mere end 100 teatre
optræder på festivalen med over 150 forestillinger og 600 opførelser rundt omkring i
kommunen, hvor alle børn og unge kan glæde sig til en masse gratis teaterforestillinger.
Omkring tusind teaterfolk, internationale gæster og teaterformidlere besøger Syddjurs i
forbindelse med denne teaterfest uden sidestykke.
Man kan læse mere om festivalen på aprilfestival.dk og følge med i arbejdet med
festivalen, som uden tvivl bliver den største enkeltstående kulturelle event i Syddjurs
Kommunes historie på facebooksiden "Aprilfestival - teater for små og store".

Kontaktinformation
Kontakt festivalkoordinator Nanna Graugård Jessen for yderligere information på
nagj@syddjurs.dk eller 24915659.
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