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APRILFESTIVAL søsættes med papirskibe
- plakatdesign på plads til stor teaterfestival for børn og unge i Frederikssund og Halsnæs
Farverige papirskibe sejler ned af fjorden med nysgerrige teaterinteresserede passagerer ombord, - alle er
de på vej til festival i Frederikssund og Halsnæs i 2015. Det er motivet på vinderplakaten til Aprilfestival –
teater for små & store, hvor over 100 professionelle teatre indtager kommunerne og spiller over 150
forskellige forestillinger for børn i alle aldersgrupper og deres voksne.
Frederikssund kommune udskrev i samarbejde med Teatercentrum i slutningen af juni måned en
plakatkonkurrence. I løbet af sommeren kom der 28 forskellige bud på, hvordan festivalplakaten kunne se
ud. Plakatforslagene kom fra grafiske designere, fra billedkunstnere, fra børn, unge og ældre. Mange bud
kom fra folk i lokalområdet. De fleste af plakatkunstnerne havde valgt glade farver og enkel grafik som
retningslinjerne foreskrev. Enkelte havde forsøgt at indramme Frederikssund som det geografiske hjemsted
for festivalen.
Fritidsudvalget i Frederikssund og en gruppe fagdommere kårede for nylig en vinderplakat, som både er
lykkedes med at have et forholdsvist stramt grafisk udtryk og samtidig vise, at Aprilfestivalen denne gang
foregår i fjordbyen Frederikssund. Vinderplakaten har fjorden som det centrale motiv, der lyser blåt, mens
papirskibe i pangfarver og livlige silhuetter viser os, at vi er på vej til en sprudlende glad teaterfestival.
Klara Espersen er den heldige vinder, der bliver præmieret med kr. 10.000,- og hun er ikke uerfaren,
hverken når det kommer til plakatkunst, scenekunst eller Aprilfestival. Hun har i mange år været ansat på
Randers EgnsTeater som presse- og kommunikationsansvarlig og har gennem tiden produceret mange
plakater - ikke mindst den plakat, der blev brugt da festivalen for et par år siden var i Randers.
Man kan se Klaras flotte plakat i en nu let bearbejdet version og de 27 øvrige plakatforslag på Frederikssund
Bibliotek, der åbner en plakatudstilling fredag d. 10. oktober kl. 15.00. Alle er velkomne.
Følg i øvrigt med i festivalforberedelserne på festivalens egen hjemmeside www.aprilfestival.dk – du kan
også blive ven med ’Aprilfestival – teater for små & store’ på Facebook.
Yderligere information:
Maja Lykketoft | Frederikssund | malyk@frederikssund.dk | tlf: 2673 5590
Søren Kristoffer Kløft | Teatercentrum i Danmark | sk@teatercentrum.dk | tlf: 4075 6902
________________________________________________________________________________________________
Aprilfestival – teater for små & store arrangeres af Teatercentrum i Danmark (et kompetencecenter under
Kulturministeriet for udbredelse og formidling af scenekunst til børn og unge) og Frederikssund Kommune i samarbejde
med Halsnæs Kommune. Festivalens budget er på 4,7 mio. kr., og den finansieres af værtskommunerne og
Kulturministeriet. Kunstrådets Scenekunstudvalg og Center for Kultur og Udvikling (CKU) støtter festivalens
internationale del. ASSITEJ Danmark bidrager i planlægningen og med gennemførelsen af festivalen.
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