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HVAD DRØMMER DU OM?
- KOM OG MØD TEATRET & LAD OS TÆNDE DIN GNIST
Vi har alle drømme. Tanker og forestillinger om hvordan det hele skal blive. Nogle gange drømmer vi om at gøre en forskel, både på egne og på hele klodens
vegne, andre gange giver drømmene os
bekymringer og kræver eftertanker.

Lad dine oplevelser i teatret tænde gnisten i dig og drøm stort om det, du
synes skal være bedre, anderledes, nyt.
Om en bedre verden, om bæredygtighed, om fællesskaber og samvær.
Teatret kan give dig stof til det hele.

Drømme er vigtige for os alle.
Shakespeare lader sin karakter Prospero afslutte teaterstykket ‘Stormen’ med
ordene “vi er af samme stof, som drømme gøres af” og hentyder til, hvordan
mødet med teatret lever videre i hver af
os som drømme, der former og skaber
os.

Du sidder her med programmet til festivalen. Her kan du finde alle oplevelserne. Dyk ned i udvalget og find lige dét,
der fanger dig. Bestil billet og afsted.
Lad os gøde dine drømme.

Og når du møder teatret, kan du drømme frit. I teatret er der plads til at opleve, at more sig, at reflektere og samle
stof til eftertanke. Teatret er et sted med
levende mennesker; et levende møde,
hvor vi er sammen med andre, både ved
siden af os og på scenen.

På gensyn i teatret
– vi glæder os til at
se både børn og
voksne.
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HVEM STÅR BAG? OG HVAD KOSTER DET?

HVAD KAN JEG SE?

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 Holbæk 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.
Nordea-fonden støtter festivalens arbejde med at sætte fokus på de yngstes teater
oplevelser, og 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+
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MØDET, GNISTEN & DRØMMEN

Kom og oplev børneteater i Holbæk Kommune
Vi har glædet os. Vi har knoklet. Vi er klar! Til at
præsentere jer for en ikke mindre end helt fantastisk udgave af Aprilfestival.
Visionen for Aprilfestival 2020 er: Mødet, gnisten
og drømmen.
Mødet er der, det hele starter. Mødet handler om,
at alle børn, unge og deres familier og venner skal
have mulighed for at møde kunsten og teatret
sammen.
Når vi møder teatret og bliver begejstrede, provokerede eller undrer os, tændes gnisten i vores
sind. En gnist, som vækker drømmen i os.
En drøm, som kan handle om, at vi selv får lyst til
at udtrykke os kunstnerisk. Eller at vi begynder at se på os selv og verden med nye
briller og får nye drømme om vores
fremtid og muligheder.
Det er dét, kunst kan.
Og så kan kunst - og teater i særdeleshed - holde fællesskabet
levende. Det engagement, jeg har set
fra vores daginstitutioner, skoler,
uddannelsesinstitutioner, lokalområder,
foreninger, teatre, erhvervsdrivende, frivillige,
ja, fra alle dem, som har valgt at være med til at
gøre drømmen om en fantastisk Aprilfestival til virkelighed, har været helt utroligt. Troen på, at vi i
fællesskab kan realisere vores drømme, og at vi
skal gøre det sammen, er fantastisk at opleve. Jeg
håber, at du og alle, som er gæst til Aprilfestival
2020 kan mærke denne særlige stemning.

Vi skriver 2020. Det betyder også, at vi skriver
bæredygtighed og grøn omstilling. “Husk at vi skal
sortere affaldet!”, “Vi skal bruge genanvendelige
drikkedunke” og “Vi skal opfordre til at maden, vi
serverer, er klimavenlig” er nogle af de mange
gode, grønne løsninger, Aprilfestivalens unge er
kommet med.
I Holbæk Kommune er vi udpeget som talentkommune af Kulturministeriet. Og vi har haft det privilegium, at de unge fra vores talentmiljøer har deltaget aktivt i planlægningen af Aprilfestival 2020.
Børnehavebørn har lært at tage imod et professionelt teater, når de er ‘in action’ som Minikulturcrews. Folkeskolernes Kulturcrews har lært,
hvordan de stiller sig op foran en stor forsamling. Og vores unge projektkoordinatorer har taget ejerskab og er gået
ind i planlægningen af festivalen
med kæmpe engagement og passion. Jeg er stolt af det solide aftryk,
ungdommen har sat på Aprilfestival
2020.
Holbæk Bibliotek i Nygade kommer til
at fungere som billet- & informationskontor.
Og I kan også booke jeres billetter på Aprilfestivalens hjemmeside. Og bare rolig, alle forestillinger
er gratis – bare man har billet.
Mødes vi til Aprilfestival 2020?
Det håber jeg, vi gør.
Christina Krzyrosiak Hansen
borgmester, holbæk kommune

BILLETTER
kan bestilles via
aprilfestival.dk
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ALLE BØRN
& DERES VOKSNE
INVITERES TIL
ET KÆMPE SHOW
SØNDAG D. 19. APRIL, KL. 14

Holbæk Sportsby, Sports Alle 1, 4300 Holbæk

GRATIS entré

Kom
Oplev masser af
og vær med
skønne
optrædener
til at skyde
med
børn
og unge
festivalen i gang
fra
Holbæk
Kulturskole.
med et brag af
Temaet til koncerten er
en koncert.
MØDET, GNISTEN, DRØMMEN,
som blandt andet viser sig
i en domino-kanon med
Hele showet
forskellige instrumenter
sluttes af med
samt et kæmpe
en fællessang som
orkester og kor.
alle kan synge med på,
skrevet af unge elever og
deres lærer fra Kulturskolen.
Få
Kunsten i rummet
information
og scenografien er lavet
om hele
af Kulturskolens dygtige
festivalprogrammet
billedkunstelever.
og få gratis billetter
til festivalens mange
forestillinger.
Åbningstalen holdes af
borgmester
Christina
Krzyrosiak
Hansen.
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FESTIVALSHOWS

Aprilfestival 2020 er hele Holbæk Kommunes teaterfestival! Dette markerer vi
bl.a. ved at gøre torsdag d. 23. april til
en speciel dag, hvor festivalen fejres med
særlige lokale shows tre forskellige steder i kommunen.
Hvert arrangement starter med det, festivalen handler om, nemlig en god teaterforestilling* og herefter fejrer vi festivalen
med et show, en officiel åbning og et
glas.
I umiddelbar forlængelse af forestillingerne opføres et poetisk festivalshow, som

KL.17:40 i KUNDBY
Teatret Fair Play • Holbæk Teater

Ud med Knud

TORSDAG
23. APRIL

er sammensat specielt til lejligheden af
Holbæk Teater. Her kan du møde nogle
af de mange teaterkunstnere, der spiller
forestillinger rundt om i Holbæk Kommune i løbet af festivalugen.
Vi håber, at I vil komme og tage hul på
nogle festlige dage og nyde et glas sammen med os. Har du billet til de enkelte
forestillinger, kan du også deltage i disse
særlige arrangementer. Alt er selvfølgelig
gratis.
*/Teaterleder Robert Parr fra Teatret Fair Play
har udvalgt de tre forestillinger.

Aldersgrp.: 10 år +
75 min.
Kundby GF Teater, Hallen,
Trønningevej 11-13, Kundby

KL.17:55 i JYDERUP

Om en dreng og hans bedste ven
skab af Knud. Knud er hans bedste
kræften. William har kræft, og mens ven, men også hans sygdom, så
han ligger derhjemme, får han sel- hvordan slipper man af med ham?

Aldersgrp.: 8 år+
45 min.
Efterskolen Smededal,
Balladen
Nykøbingvej 15B,
4440 Mørkøv

Teater Patrasket

Pinocchio

KL. 18:10 i MØRKØV

Teatret Gruppe 38 • Teater2Tusind • Teatret Møllen • Carte Blanche

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon

Aldersgrp: 8-12 år / 60 min.
Jyderuphallen, Store Sal
Elmegården 58, 4450 Jyderup
foto: søren meisner

foto: søren hasselgaard skaanning

En historie om Viola, der kigger ned Men hun drømmer. Hun drømmer, og
og mest passer sig selv og taler gan- hun længes efter noget. Hun ved
ske lavt for ikke at forstyrre nogen. bare ikke, hvad det er.

Hvordan bliver man menneske? Hvad er forskellen på rigtigt og forkert? Og hvad betyder kærlighed? Om dukken, der skal lære at blive menneske og hans farefulde færd i en verden af
sære skikkelser.
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OPTRÆDEN MED BØRN & UNGE
FRA HOLBÆK KOMMUNE
PÅ AHLGADE I HOLBÆK
24. & 25. APRIL
TalentHolbæk har i anledning af Aprilfestivalen
arrangeret en række præsentationer af teater,
sang, dans og musik med børn og unge.
Alle er velkomne til at kigge forbi og se de
mange fantastiske optrædende.

HVORNÅR

Fredag 24. april kl. 15-18
Lørdag 25. april kl. 12-15

HVOR

I Holbæk by, på Ahlgade. Der vil være en stor scene på Torvet ud for Sparekassen Sjælland-Fyn, og
desuden andre lokationer til akustisk optræden.

HVEM

Børn og unge fra 0.klasse til ungdomsuddannelser
i Holbæk Kommune og Nordvestsjælland, herunder børn og unge fra musikskoler og foreninger.

VARIGHED

Hver optræden er max. 20 minutter, og kan ses
imens gæster til Aprilfestival er på vej fra en forestilling til en anden, eller på vej til middag/frokost.
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foto: ditte valente

Festivalen
lige ved hånden

BESØG ‘FESTI ALENS HJERTE’

På Holbæk Bibliotek kan du besøge et sanserefleksionsrum, hvor der er fokus på børns
sanser i forbindelse med en teateroplevelse.

Ca.120 børn fra 0-6 år og deres pædagoger har deltaget i workshopforløb
før Aprilfestivalen, hvor de har gået på opdagelse og undersøgt hvilke sanser,
der forbindes med en given teateroplevelse. I sanserefleksionsrummet kan du
selv prøve at gå på opdagelse eller du kan se, hvad andre har oplevet.
Nordea-fonden støtter ’Festivalens Hjerte’ med 1,5 mio. kr.,
der over tre år skal finansiere en række aktiviteter, som skal styrke
de første møder mellem børn og professionelt teater på festivalen.
Festivalens Hjerte 2020 er blevet til i samarbejde med
koreograf Tali Razga og teaterpædagog Anna Ross Agner.

VI TÆNKER PÅ MILJØET
Med festivalens egen App er det
nemt at finde rundt på festivalen
og bestille billetter til de mange
teateroplevelser.
I App’en er der f.eks. generel
information, kort over spillesteder,
du kan læse om de enkelte forestillinger, og du kan skræddersy
dit helt eget program.
Du kan hente APP’en
i App Store eller via
Google Play.
Søg på ‘Aprilfestival’.

APRILFESTIVAL

Bæredygtighed har
været et mål for
Holbæk Kommune
i forbindelse med
Aprilfestival 2020,
og vi har derfor
igangsat flere grønne initiativer, som vil
sætte sit præg på festivalen.
Vi begrænser vores produktion af fysisk PR-materiale, og vi undgår at gøre
brug af unødvendige
engangsmaterialer.
Antallet af trykte programmer er blevet reduceret og
i stedet for at husstandsomdele dem, distribueres
de direkte ud til alle børn
og unge i kommunen. Herudover har vi udviklet en

For at reducere
vores CO2udslip indfører
vi affaldssortering, og vi vil
efter festivalen
præsentere et
grønt regnskab.
Der etableres samkørselsstationer, og
cykler vil kunne lånes
under hele festivalen.
Vi vil også gerne opfordre
vores gæster til at tage
egne kopper eller genanvendelige drikkedunke
med og til at bakke op om
vores affaldssortering.
Det er vores håb, at festivalens nye grønne ånd vil
leve videre i alle dens
fremtidige værtsbyer.

Esther Dorothy Ackerman &
Katrine Kraul Ibsen
står vagt om
festivalens
grønne profil.

App, hvor vi har samlet al
information om festivalen,
herunder billetbestilling.
De frivillige får udleveret
miljøvenlige T-shirts og
bionedbrydelige drikkedunke - og så vil der blive serveret økologiske og bæredygtige måltider.
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ALLE FORESTILLINGER

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

forestilling / performance

Arthotel
Arthotel
Barkentins Teater
Det lille Turnéteater
hvid støj sceneproduktion
MYKA
Olsens Teater
Olsens Teater
Randers Egnsteater
Randers Egnsteater
Riddersalen
Syddjurs Egnsteater
Teater Blik
Teater Blik
Teater Du Milde Himmel
Teater Hund & Co.
Teatergruppen Batida
Teatergruppen Batida
Teatret Kriskat og Thy Teater
Teatret st. tv og Teatret Fair Play

1-2-3-nU
Stort og småt
Indeni
Blåt barn
[pAp]-[kAs]
Natten
Klippetiklop!
Lidt af hvert
En Heldig Kartoffel
Kærlighed
Dengang du var lille
At Være For Lille
Hvad Nu Hvis ...
Mørkesti og solskinsdryp
Sikke et Vejr
OpdagElse
To i et hus-og en mus
Verdens mindste historie
B-bumm
Mariehønen Evigglad

● For de små... 4+ The Tumblers
teater / theatre
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Andersens Kuffert Teater
Andersens Kuffert Teater
André Andersen SOLO
Asguer Zapshowteater
Asguer Zapshowteater
Balsamique Théâtre
Comedievognen
Comedievognen
De Tre Tanter
Det Lille Verdens Teater
Det Lille Verdens Teater
Faster Cool
Flyvende Prinsesse
Flyvende Prinsesse
Glad Teater
HeartBeat Group
Ishøj Teater
Ishøj Teater

forestilling / performance
Bethlehem
Nattergalen
Det Bimler og Bamler – en nissefortælling
Boris og den glade løve
Mito & Dito
En Grim Ælling
Alfons Åberg
Mis Med de Blå Øjne
De Tre Tanter
Den røde rejsekuffert
Kom ind i min nat
Ballonrejsen
GræshoppeSalsa
Metamorfose
Vivaldis
Lods Hans
Den grimme ælling
Så du lyden

alder/age

0-3
0-4
1½-4
1-3
½-5
½-1½
1½-4
1½-4
1½-5
2-5
1½-4
½-3
1-6
1-6
1½-6
2-5
2-6
1½-4
½-3
2-5

alder/age

4-10
3-9
4
3-9
3+
4-9
3-8
3-8
3-12
4+
3-8
3-8
3-9
3-8
5+
4+
3-9
3-9

Ishøj Teater
Knudsen & Nørby
KompaniTO
Meridiano Teatret
Nørregaards Teater
Olsens Teater
Svanen dansk-tjekkisk dukketeater
Syddjurs Egnsteater
Teater Baglandet og Himmerlands Teater
Teater Blik
Teater Håndholdt
Teater LivetsLone
Teater Patrasket
Teater Toast
Teatergruppen Batida
Teatergruppen Batida
Teaterhuset Filuren
Teatret Aspendos
Teatret Fyren og Flammen
Teatret Fyren og Flammen
Teatret Lampe
Teatret Lampe
Teatret Zeppelin og Comedy Art Theatre
Uppercut Danseteater

Tommelise
Peddersen og Findus – Rævejagten
Fritt Fram
Anima
Palle P og perlen
Den lykkelige bonde
Kejserens nye klæder
Askefis og de 7 hjælpere
Faster Lizzies Jul
I virkeligheden...
Skrivebordet
Racersneglen Robert
Søndag
Toasten der bare ville danse
Den store bog om at blive væk
Lille T og de forbudte bamser
TRE står på hovedet
De 4 ønsker
Den lille Havfrue
Nattergalen
Carmen og Casper
Ønsk!
Far til vejrs med Alfons Åberg
(H)JUL

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

forestilling / performance

Apollo Teater
Apollo Teater
Asterions Hus
Comedievognen
De Røde Heste
De Røde Heste
Det Fortællende Teater
Ensemble Blæst
Frøken Fracasos Kompagni
Gazart
Gi en historie
Hartmanns Teater
Himmerlands Teater
Hr. Teater
Hr. Teater
Hr. Teater

Den lille Pige med Svovlstikkerne
Godmorgen Sol
Alice i Eventyrland
Verdens Rigeste Tosse
Cirkus inHabitus
Ivalus første Sang
Holger
I Skoven
Prinsesse Caraboo
En hel er en halv og to kvarte
På Havets Bund
Historien om Tigeren af Dario Fo
Grevens Fejde
CHICKS
Lige Lovlig
PUDEMIN

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

alder/age

6-12
6-12
5-10
4-10
6+
6+
9-18
6+
6-10
5+
3-10
6+
8-13
4+
7-10
4-10

Kompagni Kalas
Lusus Theatre Company
Mimeteatret
MishMash International Theatre Company
Nørregaards Teater
Nørregaards Teater og AbstraXteater
Paolo Nani Teater
Paradox
Passepartout Theatre Production
Passepartout Theatre Production
Passepartout Theatre Production
Secret Hotel
Secret Hotel
Seidlers SENSORIUM
Teater BorderLine
Teater Fantast
Teater Lux
Teater Morgana
Teater Next
Teater O
Teater Patrasket
Teater Patrasket
Teater Refleksion
Teater Spektaklo og Teater Refleksion
TeaterTasken
Teatret Aspendos
Teatret Brændende Kærlighed
Teatret Gruppe 38, Teater2Tusind,
Teatret Møllen og Carte Blanche
Teatret Kimbri
Teatret Kimbri
Teatret KrisKat
Teatret Thalias Tjenere
Teatret Værk
Teatro Sol del Rio 32
Thy Teater
ZeBU og Glimt
Aaben Dans

Norden Rundt
Coema
Mito & Dito
Næsen
Kan du fløjte, Johanne?
Kongen og vandkanden
Jekyll on Ice
Mor og Maskinen
King Lear
Othello
Romeo & Juliet
Banket for bier
Myrepostyr
Voks skoV - for de mindste
Den største drøm
Mustafa's Kiosk
Vikingernes Konge
Otto
Den Lille Prins
SÅ ER DET ENDELIG HJUL
Pinocchio
Solsorten
Romeo og Julie
Rejsen
Lyt til skolen
Lunas Farmor
Hånden

6-13
6+
6-18
6-9
6+
5-9
6+
8-12
6+
6+
6+
8+
9-12
4-6
9-12
4-10
5-10
7+
6+
7-12
8-12
5-10
8-12
8+
6-16
5-10
6+

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon
Pænt Goddag
Sælkvinden
Oh solo mig
Arternes Oprindelse
Fyrtøjet-frit efter...
Popol Vuh
Lille Frø
Ilt
Ai-Ai-Ai!
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6-11
6-10
5+
7+
6+
4-10
4-8
7-12
6+

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

AKUT360
André Andersen SOLO
Asterions Hus
Cantabile 2
Dansk Rakkerpak
Det Fortællende Teater
Det kommende teater og Thy Teater
Det Olske Orkester

forestilling / performance
Zenobia
Abehånden
Macbeth
På Mørkets Bund
Tam Vild
Face it!
Ikke et ord
Hvem er det, der banker?

alder/age

8-12
9+
14
10-14
6+
12+
8+
12+

Fortællekunsten og Levende Fortællinger
Freestyle Phanatix
Glad Teater
Hils Din Mor og Folketeatret
Holbæk Teater
Ishøj Teater
Kalder på Venus og Sydhavn Teater
Kholghi Production
Lighthouse Teaterproduktion
Linn Sandegård
Luna Park Scenekunst
MishMash International Theatre Company
Mungo Park
Musikteatret Saum
Musikteatret Saum og ZeBU
MÆRKVÆRK og Teatret Møllen
Opgang2 Turnéteater
Opgang2 Turnéteater
Randers Egnsteater
SexForumTeater
Sofie Krog Teater
teater [døgdi]
Teater Apropos og Teaterhuset Filuren
Teater Apropos og Teaterhuset Filuren
Teater Baglandet
Teater Mikado
Teater O
Teater O, Nørregaards Teater
og Black Box Theatre
Teater Rå
Teater Tabu
TEATER UbeStemt
Teater V
Teater Vestvolden og De Røde Heste
Teatergrad og Det Flydende Teater
Teatergruppen Batida
Teatret Fair Play
Teatret Fair Play
Teatret Fair Play og Holbæk Teater
Teatret Thalias Tjenere
The Art of Transformation
Trickter-P
Uppercut Danseteater
Uppercut Danseteater
Zangenbergs Teater
ZeBU
ZeBU

Alt det som Inger ser
3rd
Dit Blik Mit Syn
Jeg er Silas
Radikaliseret
DNA
Generation Krop
Kan du sige rødgrød med fløde?
Kærlig hilsen Etty
Menneskedyret
Drømmenes By
Romeo & Juliet
Smykket
Martins Oprør
Historien om V
under huden
4 Ever
Ingen
Drømmen Om Amerika
Sex - Krop - Give it UP!
The House
BOLDBANEN
Min bror er en blåhval
Verden imellem os
Krop Amok
Til sidste fjer
#FREMTIDEN

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

TANGO
Smadreland
TABU
DU ER DEN
Strike 2.0
Små dyr med pels
LIGEVÆRD
Take away
Den første dråbe blod
I skovens dybe, stille ro
Ud med Knud
Dracula
Pigen Under Vandet
Nettles
HUMANOID
JUMP - Raw Edition
Følg Familien #sponsoreret
Mand til mand
Sne og sand

11+
12+
14+
14+
15+
12-18
10-12
10+
14+
13+
10+
11+
16+
14+
13+
7-25
11+
13+
10+
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SPILLESTEDER I HVERDAGENE

V

MANDAG 20. APRIL
TID/TIME TEATER/THEATRE

FORESTILLING/PERFORMANCE

13:30 Flyvende Prinsesse
16:00 Lighthouse Teaterprod.
		Paradox
		Teatret Lampe
17:00 Comedievognen
		Dansk Rakkerpak
		Teatergruppen Batida
		Teatret Fyren & Flammen
18:00 Paradox
19:00 Teater V
		Uppercut Danseteater

TIRSDAG 21. APRIL

ALDER/AGE

MIN.

GræshoppeSalsa 3-9 ●
Kærlig hilsen Etty
13 ◆
Mor og maskinen 8-12 ▲
Carmen og Casper 3-8 ●
Alfons Åberg 3-8 ●
Tam Vild 6+ ◆
Take away 10+ ◆
Den lille Havfrue 4+ ●
Mor og maskinen 8-12 ▲
Strike 2.0 15+ ◆
HUMANOID 13+ ◆

35
60
45
35
45
50
70
40
45
65
65

EKSTRA

SPILLESTED/VENUE			

Plejecentret Elmelunden, Lunderosevej 5, 4450 JYDERUP, Cafeteriet
Soderup Kirke, Soderup Kirkevej 16, SODERUP, 4340 Tølløse
Vangkvarteret , Agervang 24A, 4300 HOLBÆK, Storsalen
Vipperød Sognegård, Asminerupvej 52, 4390 VIPPERØD
Huset i Hagested, Præstebrovej 2, Hagested, 4300 HOLBÆK, Salen
Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 REGSTRUP, Cirkus Salen
Svinninge Sportscenter, Svinningehallen 1, 4520 SVINNINGE
Jyderuphallen, Elmegården 58, 4450 JYDERUP, Store Sal
Vangkvarteret, Agervang 24A, 4300 HOLBÆK, Storsalen
Efterskolen Smededal, Nykøbingvej 15B, 4440 MØRKØV, Balladen
Kunsthøjskolen i Holbæk, Ladegårdsalleen 5, 4300 HOLBÆK, Lyse Sal

35
40
60

Jyderuphallen, Elmegården 58, 4450 JYDERUP, Lille Sal
Svinninge Bibliotek, Hovedgaden 59, 4520 SVINNINGE, Bibliotekssalen
Holbæk Kulturskole, Gl. Ringstedvej 32 E, 4300 HOLBÆK, Salen

8-12 ▲
3-6 ●
14+ ◆
6+ ▲
3-12 ●
8+ ▲
14-16 ◆
12-16 ◆

40
30
60
40
45
65
40
90

Stigs Bjergby Forsamlingshus, Kirkevej 22, STIGS BJERGBY, 4440 Mørkøv
Æglageret, Lindevej 6, 4300 HOLBÆK
Kundby GF Teater, Trønningevej 11-13, KUNDBY, 4520 Svinninge, Hallen
Huset på Næsset, Udbyvej 52, 4300 HOLBÆK
Kulturhuset No1, Tølløsevej 1, 4340 TØLLØSE
Kulturkasernen, Kasernevej 43, 4300 HOLBÆK, Teatersalen
Musikhus Elværket, Gasværksvej 9, 4300 HOLBÆK, Salen
Makvärket, Teglværksvej 30, 4420 REGSTRUP, Cirkus Salen

14:00 Kabinet K (Belgien)
as long as we are playing 8+ ▲ 65
15:00-18:00 Trickster-P (Schweiz)
Nettles 14+ ◆ 40-60
16:30 Teater Toast
Toasten der bare ville danse 3-7 ● 30
17:00 Frøken Fracasos Kompagni
Prinsesse Caraboo 6-10 ▲ 55
		Holbæk Teater
Radikaliseret 13+ ◆ 65
		Linn Sandegård
Menneskedyret 14+ ◆ 45
		Teatret Brændende Kærlighed
Hånden 6+ ▲ 30
		ZeBU
Sne og sand 10+ ◆ 50
19:00 André Andersen SOLO
Abehånden 9+ ◆ 50
				
19:00 Musikteatret Saum
Martins Oprør 13+ ◆ 45

Kulturkasernen, Kasernevej 43, 4300 HOLBÆK, Teatersalen
Holbæk Private Realskole, Absalonsvej 25, 4300 HOLBÆK, Gymnastiksal 1
Tuse Skole, Område Katrinedal, Tuse Byvej 2, 4300 HOLBÆK, Rum 205
Svinninge Sportscenter, Svinningehallen 1, 4520 SVINNINGE
Mørkøv Kino, Holbækvej 249, 4440 MØRKØV, Biografsalen
Huset på Næsset, Udbyvej 52, 4300 HOLBÆK
Mørkøv Kirkeby Kirke, Mørkøv Kirkeby 30, 4440 MØRKØV
Jyderuphallen, Elmegården 58, 4450 JYDERUP, Store Sal
Observatoriet i BRORFELDE, Observator Gyldenkernesvej 5,
4340 Tølløse, Gyldenkernes Kontor - Multisal
Svinninge Kirke, Kirkevej 4-6c, 4520 SVININGE, Kirken (6c)

ONSDAG 22. APRIL

TORSDAG 23. APRIL

15:00-18:00 Trickster-P (Schweiz)
Nettles 14+ ◆ 40-60
17:40 Teatret Fair Play og Holbæk Teater
Ud med Knud 10+ ◆ 75
17:55 Teater Patrasket
Pinocchio 8-12 ▲ 60
18:10 Teatret Gruppe 38, Teater2Tusind, Teatret Møllen & Carte Blanche
Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon 8+ ▲ 45

Holbæk Private Realskole, Absalonsvej 25, 4300 HOLBÆK, Gymnastiksal 1
Kundby GF Teater, Trønningevej 11-13, KUNDBY, 4520 Svinninge, Hallen
Jyderuphallen, Elmegården 58, 4450 JYDERUP, Store Sal

Snerting
Favrbo

H

22

Reer

Efterskolen Smededal, Nykøbingvej 15B, 4440 MØRKØV, Balladen

løbende indluk, særskilt billetbestilling
workshop/aftertalk eller andet arrangement ifm. forestillingen
kaffe/kage
mulighed for bespisning efter forestillingen. NB! Nogle arrangementer kræver tilmelding.
Festivalshow efter forestillingen n FOR MERE INFO - se www.aprilfestival.dk under den enkelte forestilling.
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225

155

½-3 ♥
4-10 ●
8+ ◆

15:00 Syddjurs Egnsteater
At være for lille
16:30 Andersens Kuffert Teater
Bethlehem
17:00 Det kommende teater og Thy Teater
Ikke et ord
		Fortællekunsten og Levende Fortællinger
Alt det som Inger ser
		Olsens Teater
Den lykkelige bonde
		Teatret Fair Play
Den første dråbe blod
		Teatret Værk
Fyrtøjet – frit efter...
18:00 De Tre Tanter
De tre tanter
		Kabinet K (Belgien)
as long as we are playing
19:00 Mungo Park
Smykket
		SexForumTeater
Sex - Krop - Give it UP!

Starreklinte

Ruds-Vedb
225

Herrestrup

Fårevejle
263

Grevinge

Atterup

Plejerup

Næsby

HOLBÆK KOMMUNE
Fårevejle
Stationsby

Vindekilde

Kisserup

= by med spillested(er)
231

ORØ
Bybjerg

263

Uglerup

21

8
Udby

Hagested

Hørve

7

Vallekilde
Gislinge

15
155

21

Svinninge

Mårsø

155

16 17
Kundby

ge

2 1

6

10

3

Tuse

Dragerup

Holbæk

4

Tjebberup

5

57

Butterup

Bredetved

21

Ejb

231

20

Høed

225

Hellestrup

21

23

Tornved

Arnakke

9

Knabstrup

19

Englerup
Kvanløse

11
Regstrup

21

23

57

155

12

Skamstrup

Tølløse
Gammel 13
Tølløse

Brorfelde

231

Ulkestrup

14

Undløse

Soderup

Skellingsted

231

Bukkerup

Ugerløse
215

Kirke
Eskilstrup

57

Verup
Niløse

rslev

Kirke
Sonnerup

Igelsø

Sibberup

25

53

Vipperød
23

22

Mørkøv

Holmstrup

by

21

Regstrup

Stigs Bjergby

Jyderup

18

155

Søstrup

255

Stestrup

Assentorp

Bårup

Stenmagle
255
219

Stenlille

Skellebjerg
5 KM

Dianalund

Nyrup

255

Store
Merløse

Vedde
255

57
215

Allindelille

11

Valsølille

INTERNATIONALE GÆSTESPIL
TRICKSTER-P (SCHWEIZ)

Nettles
(Brændenælder)

Publikum inviteres indenfor til en sanselig oplevelse
Med forestillingen NETTLES udforsker TRICKSTER-P to af
menneskets yderpunkter: barndommen og døden.
I forestillingen er barndommen dog ikke defineret ud fra en
bestemt alder. Derimod refereres der til et begreb, som følger os gennem hele vores voksne liv.
Og døden er ikke simplificeret ned til den naturlige udgang
på vores liv - den fremstilles som en dimension, der forbinder os med ukendte og foruroligende perspektiver.
Kendetegnet ved TRICKSTER-P og deres forestillinger er,
at der ikke optræder nogen skuespillere - i stedet indtager publikum en central position i den dramaturgiske
handling. Med høretelefoner på ledes de gennem forestillingen, og det er op til den enkelte at tage stilling og
bearbejde det, de oplever.
Koncept & realisering: Cristina Galbiati & Ilija Luginbühl
Dramaturgi:
Simona Gonella
Fortællestemmer:
Gabriella Sacco (engelsk)
Dorit Ehlers (tysk)
Bodil Alling (dansk)
Lyd & musik:
Zeno Gabaglio
Spillested: Holbæk Private Realskole, Absalonsvej 25 (Gym.1)
Varighed: 40-60 min. / Aldersgrp.: 14+ / www.trickster-p.ch
NB! Kun én person lukkes ind ad gangen hvert 3½ minut

photo: pressphoto

KABINET K (BELGIEN)

AS LONG AS WE ARE PLAYING
(Så længe vi leger)

Mennesket og legen går hånd i hånd.
Mennesker, der leger, uanset om de er unge eller
gamle, spreder glæde i deres omgivelser. I forestillingen ‘As long as we are playing’ følger vi 10 dansere
og musikere fra forskellige generationer.
De er overladt til hinandens selskab i en tidløs verden
med hemmeligheder og helt særlige regler. Her er alt
seriøst, gratis og nytteløst på en og samme tid.

Spillested: Kulturkasernen, Kasernevej 43 (Teatersalen)
Varighed: 65 min. / Aldersgrp.: 8+ / www.kabinetk.be

12

photo: kurt van der els

Skuespillere: Marieke Berendsen, Nona de Neve,
Ilena Deboeverie, Marie-Lou Liberale, Lorenz
Ludovic Maes, Kwint Manshoven, Juliette
Spildooren, Louise Tanoto, Lili van den Bruel,
Aya Vanvinckenroye
Koreografi: Joke Laureyns & Kwint Manshoven
Dramaturgi: Mieke Versyp
Scenografi: Amy Franceschini & Dirk de Hooghe
Lyd og musik: Pino Etz
Lys:
Dirk de Hooghe

FORESTILLINGERNE
FRA 24. TIL 26. APRIL

FREDAG 24.APRIL

Publikum er sikret fest, overraskelser og grin for alle
pengene!
Holbæk Private Realskole, Teatersalen

Teatret Thalias Tjenere

Hr. Teater

Origin of Species

▲ 7-10

11:00

Arternes Oprindelse
- den uautoriserede udgave
▲ 7+

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
1810. Mary er en ung engelsk fossiljæger. En dag finder
hun noget stort. Noget, der vil ryste videnskabens
grundvolde. Men hvor skal en 12-årig pige finde sikkerhed, når jorden begynder at skælve?
Stenhus Gymnasium, Idrætssal

Andersens Kuffert Teater

En ny stjerne over Bethlehem
● 4-10

skuespil & dramatik
40 min.
Det er historien om to flygtninge, som kom til Betlehem
for over 2000 år siden. En fortælling som har betydning
for livet i den vestlige verden.
Holbæk Teater, Salen

Flyvende Prinsesse

Lige Lovlig - en demokratisk forestilling
om Grundloven / Right(s) on

skuespil & dramatik
50 min.
Få en kropslig forståelse af demokratiets tilblivelse gennem denne skarpe interaktive forestilling om Grundloven. Publikum vælter kongen, giver kvinderne stemmeret og skriver deres egen Grundlov!
Holbæk Lilleskole, Hallen

ZeBU

Det Olske Orkester

Ishøj Teater

12+
skuespil & dramatik
90 min.
Et scenografisk landskab af flygtningestrømme, usynlige
hegn og det evigt flydende hav, som forbinder jordens
befolkninger, sender os afsted på en verdensrejse og en
etisk overvejelse.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

Paolo Nani Teater

Jekyll on Ice
▲ 6+

performance / nonverbal
60 min.
Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur, Jekyll, er en
issælger med sin helt egen måde at drive forretning på.

APRILFESTIVAL

Thalias Tjenere • Arternes Oprindelse / foto: anders hede

13+
skuespil & dramatik
60 min.
De nye manderoller og konsekvenser af #meetoo og
krænkelser på sociale medier sættes under lup i en
forestilling kun for drenge. Oplev drama fyldt med
humor, alvor og debat - med glimt i øjet.
Stenhushallen, Hallen

Romeo & Juliet
skuespil & dramatik
◆ 12+

◆

Du kan også finde alle disse
informationer online på
www.aprilfestival.dk eller
på festivalens egen app.

◆

● 3-9

Knock, Knock, Who’s There?

Forestillingerne præsenteres dag for dag, kronologisk efter spilletid. Læg mærke til, at hver
aldersgruppe har sin egen farve for at lette
overblikket.

Man to Man

MishMash International Theatre Company

Hvem er det, der banker? - om et regnestykke der aldrig går op

På de næste mange sider (13-46) finder du en
oversigt over alle de forestillinger, du kan opleve
i Holbæk i weekenden 24.-26. april.

Mand til mand - om drengene af i dag

GræshoppeSalsa - om græshoppen, der
ikke kunne sidde stille

skuespil & dramatik
35 min.
Den lille græshoppe Grethe elsker at hoppe og vil ikke
sidde stille. En dag laver hun et kæmpespring og lander
ude i den vilde og farlige verden. Heldigvis har hun sine
venner, de langsomme snegle.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

SÅDAN FINDER DU RUNDT
I FORESTILLINGERNE

40 min.
En unik fortolkning af William Shakespeares klassiker.
Forestillingen er fyldt med både komedie og tragedie,
fortalt i et sprudlende sprog af storytelling, abrobatik
og corporal mime.
Absalonskolen, Boldsalen

Tommelise / Thumbelina
● 3-9

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
En nyfortolkning af H. C. Andersens gamle eventyr om
Tommelise. Gennem musik, sang, masker og fysisk
komik skabes et poetisk univers.
Gl. badmintonhal, Hallen

11:30

Det lille Turnéteater

Blåt barn / Blue Child
animation & dukketeater
♥ 1-3

35 min.
Forestillingen handler om farver, om at opleve, sanse,
lære og om at finde sin identitet. Det bliver en rejse
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F R E D AG
Uppercut Danseteater • HUMANOID / foto: uppercut

vidt omkring på den blå planet, der viser sig at være en
farverig verden.
Holbæk Bibliotek, Lille mødesal

TeaterTasken

Lyt til skolen - 20 korte skoledramaer på
podcast / Calls from the School
▲ 6-16

anden genre
80 min.
20 hørespil om skolelivet til alle tider: før, nu og i fremtiden, på godt og på ondt. Download hørespillene på din
telefon, find et roligt sted, og fordyb dig i et ægte skoledrama.
Bjergmarkskolen, Blok M, bibliotek

11:45

Thy Teater

Lille Frø - Strid teaterkunst / Little Frog
▲ 4-8

animation & dukketeater
50 min.
Gal eller genial? Slem frø eller succesfuld kunstner?
Imens to kustoder stiller en udstilling med Lille Frø´s
kunstværker op, fortæller de historien om dens liv.
NB! IKKE EGNET FOR BØRN UNDER 4 ÅR.
Elværket, Salen

12:00

Det Lille Verdens Teater

Kom ind i min nat / Come into My Night
● 3-8

animation & dukketeater
40 min.
Publikum bydes med ind i en hvid natteinstallation, og
med fantasien som medspiller tager vi rundt på en tur i
Lilles have, hvor vi sætter ord, lyd og billeder på nattens
forandring af dagen.
Bjergmarkskolen, Foreningshuset Bispehøjen

Comedievognen

Verdens rigeste tosse
The World’s Richest Fool
▲ 4-10

skuespil & dramatik
40 min.
Når en fe falder ned fra himlen, kan der ske lidt af
hvert. Der kan f.eks. ske det, at en tosse, der bor på en
bænk i byens park, bliver meget rig på en enkelt nat.
Men er det bare lykken?
Holbæk Private Realskole, Gym 2

12:15

Freestyle Phanatix

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.

14

3rd
◆ 6-18

dans & ballet / nonverbal
40 min.
Fokuserer på menneskets handlinger og konsekvenserne heraf. Hvad sker der, når vi kolliderer? Hvad sker
der, når vores private sfærer mødes? Hvilken effekt har
vores handlinger på globalt plan?
Holbæk Teater, Salen, Scenen

teater [døgdi]

BOLDBANEN / The Playing Field
skuespil & dramatik
◆ 13-18

60 min.
En ungdomsforestilling om grænser og identitet. Om at
være ung og sårbar. Om festen, gruppechatten og om
at være præstens datter i en lille by. Om den sidste
aften på boldbanen, før livet går videre.
Gl. badmintonhal, Hallen

12:30

Luna Park Scenekunst

Drømmenes By - en byvandring
City of Dreams

◆

13+
performance
60 min.
Kan du høre byens hjerte banke? Tag med på en rejse i
byrummet og drøm sammen med os. Om fortiden,
fremtiden og lige nu og her. En poetisk forestilling om
os og byen. UDENDØRSFORESTILLING.
Torvet, Ved Ahlgade 51

Uppercut Danseteater

HUMANOID - hvad er ægte - hvad er
kunstigt?
performance / nonverbal
65 min.
◆ 13+
En interaktiv forestilling om kunstig intelligens. Publikum tages med på en sensorisk rejse ind i teknologiens
verden, hvor det er svært at kende forskel på ægte og
kunstig - og hvad med etikken?
Stenhus Gymnasium, Idrætssal

Teater Apropos og Teaterhuset Filuren

Min bror er en blåhval
My Brother Is a Blue Whale

◆

12+
skuespil & dramatik
60 min.
Olivia er skilsmissebarn i en moderne familie med
bonusforældre, regnbuebørn og nye søskende. Hun føler
sig alene og er bange for, om klimaproblematikken er
ensbetydende med at verden går under.
Stenhushallen, Hallen

Passepartout Theatre Production

Othello
▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
Shakespeares drama som et muntert og blodigt skakspil for hele familien, hvor menneskets magtbegærlighed og kyniske leg med andres følelser bringer os derhen, hvor ingen nogensinde kan vinde.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

Teater Patrasket

Pinocchio
▲ 8-12

skuespil & dramatik
60 min.
Hvordan bliver man menneske? Hvad er forskellen på
rigtigt og forkert? Og hvad betyder kærlighed? Om

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

FR E DAG
dukken, der skal lære at blive menneske og hans farefulde færd i en verden af sære skikkelser.
Kulturkasernen, Teatersalen

Cantabile 2

På Mørkets Bund - en performance om
at møde dybden i sig selv
At the Bottom of Darkness

◆

10-14
performance
70 min.
Tag med os ind og se, hvad der gemmer sig i mørket.
Udstyret med lygter og legende nysgerrighed udforsker
vi sammen, hvad der gemmer sig af poesi og styrke i
mørket omkring os og indeni os selv.
Holbæk Lilleskole, Hallen

Sofie Krog Teater

The House - en horror-komedie
animation & dukketeater
◆ 13+

55 min.
Velkommen til vores univers af sort humor og filmisk
dukketeater for teenagere og voksne. Bid skriget i dig
og hold fast i din sidemand, når The House drejer og
gysereffekterne flyver dig om ørerne.
Holbæk Private Realskole, Teatersalen

Kholghi Production

Kan du sige rødgrød med fløde?
Can You Say Rødgrød Med Fløde?

◆

13+
skuespil & dramatik
60 min.
Historien om Farshads flugt fra et krigsramt land til
hans første møde med en dansk familie. En yderst
underholdende, rørende og tankevækkende historie om
flugt.
Absalonskolen, Boldsalen

Teatret Gruppe 38, Teater2Tusind,
Teatret Møllen & Carte Blanche

Tænk, hvis man havde en
rejsegrammofon

Suppose You Had a Portable Gramophone
▲ 8+

skuespil & dramatik
45 min.
En historie om Viola, der kigger ned og mest passer sig
selv og taler ganske lavt for ikke at forstyrre nogen.
Men hun drømmer. Hun drømmer, og hun længes efter
noget. Hun ved bare ikke, hvad det er.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

13:00

12:45

Teatret Lampe

Cirkus inHabitus
- en forestilling i en habit!

● 3-8

De Røde Heste
▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 45 min.
En mand kommer ind. Og fra hans lommer vågner forskellige karakterer til live, og da en lille danserinde
dukker op, er hans hjerte tabt. En hel forestilling - i en
habit!
Stenhus Gymnasium, F6

Ishøj Teater

Carmen & Casper

animation & dukketeater
35 min.
Carmen elsker opera, og hun har dukken Carmensita
med til at synge for sig. Men i dag er hun kommet til
at tage den frække Casper med. En sjov og poetisk
forestilling om at overvinde sin frygt.
Holbæk Museum, Foredragssal

Nørregaards Teater

Kan du fløjte, Johanne?
Can You Whistle, Johanne?

DNA
◆ 11+

▲ 6+

Teatret Værk

13:30

▲ 6+

Den lykkelige bonde

skuespil & dramatik
70 min.
Det er sjovt at lege med Adam. Adam er med på de
mest skøre ting. Men nu er Adam død, og det er vist
nok vores skyld. Fuck! Hvad gør vi?
Grand, Salen

Fyrtøjet – frit efter... / The Tinderbox

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
En nonverbal nyfortolkning af H. C. Andersens kendte
eventyr om den fattige soldat, som ved hjælp af mod og
frækhed ender med prinsessen og det halve kongerige.
Stenhus Gymnasium, F12

teater [døgdi] • Boldbanen / foto: sienna rousseau

anden genre
55 min.
Hvis man pludselig opdager, at man ikke har en bedstefar, hvad gør man så? Man finder en! En bedstefar har
tid til at opleve og skal aldrig nå andet end at være lige
her, lige nu og ikke andet.
Slotshaven Gymnasium, Nordsal, afs.1

Olsens Teater

The Happy Farmer
● 3-6

animation & dukketeater
30 min.
I landsbyen boede Stan Bolevan med sin kone. Han var
altid lykkelig, men hun var trist dagen lang. En dag
skete der noget uventet, og var det ikke sket, var denne
historie aldrig blevet fortalt videre.
Æglageret, Salen

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

Teatret Gruppe 38, teater2tusind, Teatret Møllen &
Carte Blanche • Tænk, hvis man havde en rejse
grammofon / foto: søren hasselgaard skaanning
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Lighthouse Teaterproduktion

Kærlig hilsen Etty - en forestilling i
ord, toner og billeder skrevet over Etty
Hillesums dagbøger fra 2. Verdenskrig
With Love, Etty

◆

13+
skuespil & dramatik
60 min.
En gribende beretning om kærlighed, tab og forfølgelse
under 2. Verdenskrig, og om hvordan et passioneret
møde med en lærer giver styrke til at se mening i at
tilgive.
Sankt Nikolai Kirke, Kirkerummet

Frøken Fracasos Kompagni

Prinsesse Caraboo - en musikalsk komedie om fascinationen af det fremmede
Princess Caraboo
▲ 6-10

skuespil & dramatik
55 min.
Året er 1817. På en strand nær Bristol finder man en
ung forskræmt kvinde. Hun bærer turban og taler et
uforståeligt sprog. En musikalsk komedie om fantasiens
magt og fascinationen af det fremmede.
Elværket, Salen

Teater V

Strike 2.0
◆ 15+

Teater Borderline • Den største drøm

14:00

Asguer Zapshowteater

Boris og den glade løve - en humoristisk
forestilling / Boris and the Happy Lion
● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
Den finurlige musikant Boris elsker at spille musik og
fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig
vis lærte at spille på tuba. En humoristisk forestilling for
hele familien.
Holbæk Teater, Salen

TEATER UbeStemt

DU ER DEN - oprøret er på vej
You’re It

◆

14+
skuespil & dramatik
80 min.
Kriserne banker på døren, men er der nogen, der tør
åbne den, før den sparkes ind? Tre karakterer skyder
oprøret i gang fra deres ungdomsværelse, mens de forsøger at tage kontrol over deres fremtid.
Stenhushallen, S2, Dansesalen

Teater LivetsLone

Racersneglen Robert
- en hovsa-helt med trang til livet
/ Robert - The Racing Snail

skuespil & dramatik
65 min.
Træningen er dagens højdepunkt for tre unge bowlingentusiaster, der dyrker deres talent for at svinge kuglen i den lokale bowlinghal. Svøbt i pastelfarver og
bumsecreme forsøger de at tage kegler.
Absalonskolen, Tumlesalen

● 3-6

13:45

Teater Mikado

Fritt Fram

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!
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

KompaniTO

● 5+

Nycirkus / nonverbal
45 min.
Hvordan ser verden ud, når vi står på hovedet? Kan vi
blive for gamle til at lege? Vi må prøve, fejle og prøve
igen for sammen at finde ud af, hvordan vi skal forholde os til legen og dens regler.
Gl. badmintonhal, Hallen

Teatret Fair Play

I skovens dybe, stille ro - om at byde
verden farvel / In the Still Depths of the Forest
skuespil & dramatik
60 min.
◆ 13+
Mira Mobeck blev kun 13 år. Hun tog sit eget liv. Hun
efterlod: en mor, en far, en bror, en kat og to marsvin,
en stor familie og klassekammerater. Og en 69 sider
lang dagbog.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

musikteater
50 min.
Racersneglen Robert er en helt særlig Hovsa-helt, der
finder sin egen måde at nå allevegne hen. Han lever i
sin Drømmehave og møder en særlig veninde og har sin
skytspapegøje i ryggen.
Holbæk Kulturskole, Salen

Til sidste fjer / The Last Feather
skuespil & dramatik
◆ 12+

14:15

Mungo Park

Smykket - når luksusfælden klapper
The Necklace

◆

14-16 år
skuespil & dramatik
40 min.
Mathilde drømmer om hele verdens luksus. Men hendes
liv er ordinært. En dag smiler lykken dog til hende, da
hun pludselig skal med til årets fedeste fest. Hvad gør
hun, når luksusfælden klapper?
Holbæk Lilleskole, Hallen

Frøken Fracasos Kompagni • Prinsesse Caraboo
foto: jacob stage
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14:30

Ensemble Blæst

I Skoven / In the Forest
▲ 6+

musikteater
50 min.
Her får I historien om, hvad der i virkeligheden skete,
da Rødhætte besøgte sin bedstemor i skoven og da den
sultne ulv jagtede de tre små grise. Rødhætte hjælper
den kloge lille gris. Eller gør hun?
Holbæk Private Realskole, Teatersalen

The Art of Transformation

Pigen under vandet - en musisk fortælling sat sammen af håb og livsmod

Girl Of Diamond Mountain

◆

16+
musikteater
60 min.
Forestillingen er en autobiografisk musikalsk fortælling
om en livsbekræftende rejse fra overgreb og smerte i
barndommen til personlig frigørelse og et styrket nutidigt liv.
Stenhus Gymnasium, F7, Multisal

14:45

Teater BorderLine

Den største drøm - nogle drømme kan
ikke blive for store! / Bigger Dreams

Imens to kustoder stiller en udstilling med Lille Frø´s
kunstværker op, fortæller de historien om dens liv.
NB! IKKE EGNET FOR BØRN UNDER 4 ÅR.
Elværket, Salen

Trickster-P (Schweiz)
NB! Kl. 15:00-18:00 med løbende indluk.
Særskilt billetbestilling. Se aprilfestival.dk

Nettles
◆ 14+

performance
40-60 min.
En forestilling om barndommen og døden, hvor publikum udstyret med høretelefoner enkeltvis ledes igennem en sanselabyrint, hvor det er op til den enkelte at
tage stilling til og bearbejde det, de oplever.
Holbæk Private Realskole, Gym 1

Dansk Rakkerpak

Tam Vild - en sand junglekomedie om at
finde sin rette identitet / Tame Wild
anden genre / nonverbal
50 min.
◆ 6+
Vi tager livtag med en klassiker, svinger os i lianer og
går i ét med naturen. Publikum vil nikke genkendende
til velkendte, klassiske scener som f.eks. ”Me Tarzan,
you Jane”.
Absalonskolen, Gymnastiksalen

▲ 9-12

Teater O, Nørregaards Teater & Black Box Theatre

15:00

skuespil & dramatik
60 min.
En mand prøver at få brikkerne i sin familiehistorie til
at falde på plads. Hvem var hans oldefar? Hvorfor talte
familien aldrig om ham? Hvad skete der egentlig med
ham, da han forsvandt i Argentina?
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

skuespil & dramatik
45 min.
Kaja og Tobias har en mor, der drikker for meget. Det
er ikke sjovt! Det er utrygt og stressende og ensomt.
En dag har Tobias fået nok og gør oprør! En forestilling
om drømme, eventyr og mod.
Cirkus Kæphøj, Hallen

TANGO
◆ 11+

Faster Cool

Comedievognen

● 3-8

The World’s Richest Fool

Ballonrejsen / The Balloon Journey

animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
Da Lucas Moster letter anker, sniger han sig ombord på
hendes luftballon. Sammen stiger de til vejrs - op og
ind i en rejse for livet!
Stenhus Gymnasium, F3

Olsens Teater

Den lykkelige bonde / The Happy Farmer
● 3-6

animation & dukketeater
30 min.
I landsbyen boede Stan Bolevan med sin kone. Han var
altid lykkelig, men hun var trist dagen lang. En dag
skete der noget uventet, og var det ikke sket, var denne
historie aldrig blevet fortalt videre.
Æglageret, Salen

Thy Teater

Lille Frø - Strid teaterkunst / Little Frog
▲ 4-8

animation & dukketeater
50 min.
Gal eller genial? Slem frø eller succesfuld kunstner?

André Andersen SOLO • Heksejagt

Verdens rigeste tosse

Teater O, Nørregaards Teater & Black Box Theatre • Tango

▲ 4-10

Comedievognen • Verdens rigeste tosse

skuespil & dramatik
40 min.
Når en fe falder ned fra himlen, kan der ske lidt af
hvert. Der kan f.eks. ske det, at en tosse, der bor på en
bænk i byens park, bliver meget rig på en enkelt nat.
Men er det bare lykken?
Holbæk Private Realskole, Gym 2

15:15

Teatret Thalias Tjenere

Arternes oprindelse - den uautoriserede
udgave / Origin of Species
▲ 7+

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
1810. Mary er en ung engelsk fossiljæger. En dag finder
hun noget stort. Noget, der vil ryste videnskabens
grundvolde. Men hvor skal en 12-årig pige finde sikkerhed, når jorden begynder at skælve?
Stenhus Gymnasium, Idrætssal

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

17

F R E D AG
Det lille Turnéteater

Teatergruppen Batida

35 min.
Forestillingen handler om farver, om at opleve, sanse,
lære og om at finde sin identitet. Det bliver en rejse
vidt omkring på den blå planet, der viser sig at være en
farverig verden.
Holbæk Bibliotek, Lille mødesal

The Smallest Story in the World

Blåt barn / Blue Child
animation & dukketeater
♥ 1-3

Ishøj Teater

Tommelise / Thumbelina
● 3-9

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
En nyfortolkning af H. C. Andersens gamle eventyr om
Tommelise. Gennem musik, sang, masker og fysisk
komik skabes et poetisk univers.
Gl. badmintonhal, Hallen

15:30

Asterions Hus

Alice i eventyrland / Alice in Wonderland
▲ 5-10
Ishøj Teater • Tommelise / foto: allan grynnerup
Teatergruppen Batida • Verdens mindste historie

anden genre / nonverbal
40 min.
En hyldest til ufornuften, fantasien og anarkiet.
Tag med Alice gennem kaninhullet til et forunderligt
land, hvor alt kan ske.
Holbæk Kulturskole, Salen

Andersens Kuffert Teater

Bethlehem
- en ny stjerne over Bethlehem
● 4-10

skuespil & dramatik
40 min.
Det er historien om to flygtninge, som kom til Betlehem
for over 2000 år siden. En fortælling som har betydning
for livet i den vestlige verden.
Holbæk Teater, Salen

Flyvende Prinsesse

GræshoppeSalsa - om græshoppen, der
ikke kunne sidde stille
● 3-9

skuespil & dramatik
35 min.
Den lille græshoppe Grethe elsker at hoppe og vil ikke
sidde stille. En dag laver hun et kæmpespring og lander
ude i den vilde og farlige verden. Heldigvis har hun sine
venner, de langsomme snegle.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

Hr. Teater

Lige lovlig - en demokratisk forestilling
om grundloven / Right(s) on
▲ 7-10

skuespil & dramatik
50 min.
Få en kropslig forståelse af demokratiets tilblivelse gennem denne skarpe interaktive forestilling om Grundloven. Publikum vælter kongen, giver kvinderne stemmeret og skriver deres egen Grundlov!
Holbæk Lilleskole, Hallen
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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. Mon
de to kan lege sammen?
10. klassecenter, Gymnastiksalen

15:45
ZeBU

Mand til mand - om drengene af i dag
Man to Man

◆

13+
skuespil & dramatik
60 min.
De nye manderoller og konsekvenser af #meetoo og
krænkelser på sociale medier sættes under lup i en
forestilling kun for drenge. Oplev drama fyldt med
humor, alvor og debat - med glimt i øjet.
Stenhushallen, Hallen

16:00

Teatret Lampe

Carmen & Casper
● 3-8

animation & dukketeater
35 min.
Carmen elsker opera, og hun har dukken Carmensita
med til at synge for sig. Men i dag er hun kommet til
at tage den frække Casper med. En sjov og poetisk
forestilling om at overvinde sin frygt.
Holbæk Museum, Foredragssal

De Røde Heste

Cirkus inHabitus
- en forestilling i en habit!
▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 45 min.
En mand kommer ind. Og fra hans lommer vågner forskellige karakterer til live, og da en lille danserinde
dukker op, er hans hjerte tabt. En hel forestilling - i en
habit!
Stenhus Gymnasium, F6

Teatret Værk

Fyrtøjet - frit efter... / The Tinderbox
▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
En nonverbal nyfortolkning af H. C. Andersens kendte
eventyr om den fattige soldat, som ved hjælp af mod
og frækhed ender med prinsessen og det halve kongerige.
Stenhus Gymnasium, F12

Paolo Nani Teater

Jekyll on Ice
▲ 6+

performance / nonverbal
60 min.
Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur, Jekyll, er en
issælger med sin helt egen måde at drive forretning på.

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+
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Publikum er sikret fest, overraskelser og grin for alle
pengene!
Holbæk Private Realskole, Teatersalen

Nørregaards Teater

Kan du fløjte, Johanne?
Can You Whistle, Johanne?
▲ 6+

anden genre
55 min.
Hvis man pludselig opdager, at man ikke har en bedstefar, hvad gør man så? Man finder en! En bedstefar har
tid til at opleve og skal aldrig nå andet end at være lige
her, lige nu og ikke andet.
Slotshaven Gymnasium, Nordsal, afs.1

TeaterTasken

Lyt til skolen - 20 korte skoledramaer på
podcast / Calls from the School
▲ 6-16

anden genre
80 min.
20 hørespil om skolelivet til alle tider: før, nu og i fremtiden, på godt og på ondt. Download hørespillene på din
telefon, find et roligt sted, og fordyb dig i et ægte skoledrama.
Bjergmarkskolen, Blok M, bibliotek

16:15

Ishøj Teater

DNA
◆ 11+

skuespil & dramatik
70 min.
Det er sjovt at lege med Adam. Adam er med på de
mest skøre ting. Men nu er Adam død, og det er vist
nok vores skyld. Fuck! Hvad gør vi?
Grand, Salen

Det Olske Orkester

Hvem er det, der banker? - en teaterforestilling om et regnestykke der aldrig
går op / Knock, Knock, Who’s There?
skuespil & dramatik
90 min.
◆ 12+

Et scenografisk landskab af flygtningestrømme, usynlige
hegn og det evigt flydende hav, som forbinder jordens
befolkninger, sender os afsted på en verdensrejse og en
etisk overvejelse.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

Vidste du at...

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 Holbæk
Kommune deltager 115 teatre med over 168
forestillinger.

Det Lille Verdens Teater

Kom ind i min nat / Come into My Night
● 3-8

animation & dukketeater
40 min.
Publikum bydes med ind i en hvid natteinstallation, og
med fantasien som medspiller tager vi rundt på en tur i
Lilles have, hvor vi sætter ord, lyd og billeder på nattens
forandring af dagen.
Bjergmarkskolen, Foreningshuset Bispehøjen

16:30

Opgang2 Turnéteater

4 Ever
◆ 13+

skuespil & dramatik
50 min.
En tankevækkende og dialogskabende forestilling om
livsvalg, loyalitet og de omkostninger der følger med
ubrydeligt venskab.
Elværket, Salen, Scenen

teater [døgdi]

Teatret Lampe • Carmen & Casper / foto: sonja iskov

60 min.
En ungdomsforestilling om grænser og identitet. Om at
være ung og sårbar. Om festen, gruppechatten og om
at være præstens datter i en lille by. Om den sidste
aften på boldbanen, før livet går videre.
Gl. badmintonhal, Hallen

Vidste du at…

BOLDBANEN / The Playing Field
skuespil & dramatik
◆ 13-18

16:45

Asguer Zapshowteater

Boris og den glade løve - en humoristisk
forestilling / Boris and the Happy Lion

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.
De Røde Heste • Cirkus inHabitus / foto: rolf søborg hansen

● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
Den finurlige musikant Boris elsker at spille musik, og
fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig
vis lærte at spille på tuba. En humoristisk forestilling for
hele familien.
Holbæk Teater, Salen

Teater BorderLine

Den største drøm - nogle drømme kan
ikke blive for store! / Bigger Dreams
▲ 9-12

skuespil & dramatik
45 min.
Kaja og Tobias har en mor, der drikker for meget. Det
er ikke sjovt! Det er utrygt og stressende og ensomt.
En dag har Tobias fået nok og gør oprør! En forestilling
om drømme, eventyr og mod.
Cirkus Kæphøj, Hallen

Uppercut Danseteater

HUMANOID
- hvad er ægte - hvad er kunstigt?
performance / nonverbal
◆ 13+

65 min.
En interaktiv forestilling om kunstig intelligens. Publikum tages med på en sensorisk rejse ind i teknologiens

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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André Andersen SOLO • Abehånden
foto: torben sørensen

verden, hvor det er svært at kende forskel på ægte og
kunstig - og hvad med etikken?
Stenhus Gymnasium, Idrætssal

Teater LivetsLone

Racersneglen Robert
- en hovsa-helt med trang til livet
Robert - The Racing Snail
● 3-6

musikteater
50 min.
Racersneglen Robert er en helt særlig Hovsa-helt, der
finder sin egen måde at nå allevegne hen. Han lever i
sin Drømmehave og møder en særlig veninde og har sin
skytspapegøje i ryggen.
Holbæk Kulturskole, Salen

MishMash International Theatre Company

Romeo & Juliet
skuespil & dramatik
◆ 12+

40 min.
En unik fortolkning af William Shakespeares klassiker.
Forestillingen er fyldt med både komedie og tragedie,
fortalt i et sprudlende sprog af storytelling, abrobatik
og corporal mime.
Absalonskolen, Boldsalen

17:00

André Andersen SOLO

Abehånden - en teatergyser
The Monkey’s Paw
Passepartout Theatre Production • Othello
foto: daniel seferian spies

◆

9+
skuespil & dramatik
50 min.
Årets sjoveste teatergys! Der er chokgaranti, også til de
modigste. Ryk tæt sammen i frydefuld gru, når manden
finder en Abehånd ved sin dør. Hvem har lagt den dér?
Har den selv banket på?
Æglageret, Salen

Det Fortællende Teater

Holger / The Sleeping Warrior
▲ 9-18

skuespil & dramatik
55 min.
Hvordan ville du ha’ det, hvis du blev taget som gidsel
af fremmede krigere og ingen prøvede at redde dig? En
hæsblæsende fortællerejse.
Holbæk Kystlivscenter, Hallen

Teater Blik

Hvad nu hvis... - lodder, trisser, bræt og
snor / What If...
♥ 1-6 animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
Brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler
der triller, elastikker, snor og pinde. En forestilling om
balance, muligheder og konsekvens.
Bjergmarkskolen, Blok F, F syd

Teatergruppen Batida

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

skuespil & dramatik
40 min.
I en by hvor bamser var forbudt, blev drengen Lille T
født. Han blev drillet, fordi hans ører var enorme. Men
Lille T var ligeglad. Han sad bare og lyttede til verden
og en dag hørte han noget...
10. klassecenter, Gymnastiksalen

Linn Sandegård

Menneskedyret / Human Being
performance / nonverbal
◆ 14+

45 min.
Menneskedyret er en grotesk danseperformance om at
være menneske. Dette er en forestilling om at miste forstanden, eller om at blive overmandet af omverdenen.
Holbæk Lilleskole, Multirum

Passepartout Theatre Production

Othello
▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
Shakespeares drama som et muntert og blodigt skakspil for hele familien, hvor menneskets magtbegærlighed og kyniske leg med andres følelser bringer os derhen, hvor ingen nogensinde kan vinde.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

The Art of Transformation

Pigen under vandet - en musisk fortælling sat sammen af håb og livsmod
Girl Of Diamond Mountain

◆

16+
musikteater
60 min.
Forestillingen er en autobiografisk musikalsk fortælling
om en livsbekræftende rejse fra overgreb og smerte i
barndommen til personlig frigørelse og et styrket nutidigt liv.
Stenhus Gymnasium, F7, Multisal

Cantabile 2

På mørkets bund - en performance om
at møde dybden i sig selv
At the Bottom of Darkness

◆

10-14
performance
70 min.
Tag med os ind og se, hvad der gemmer sig i mørket.
Udstyret med lygter og legende nysgerrighed udforsker
vi sammen, hvad der gemmer sig af poesi og styrke i
mørket omkring os og indeni os selv.
Holbæk Lilleskole, Hallen

17:15

Teater Apropos & Teaterhuset Filuren

Min bror er en blåhval
My Brother Is a Blue Whale

◆

12+
skuespil & dramatik
60 min.
Olivia er skilsmissebarn i en moderne familie med
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bonusforældre, regnbuebørn og nye søskende. Hun føler
sig alene og er bange for, om klimaproblematikken er
ensbetydende med at verden går under.
Stenhushallen, Hallen

17:30

Ensemble Blæst

I skoven / In the Forest
▲ 6+

musikteater
50 min.
Her får I historien om, hvad der i virkeligheden skete,
da Rødhætte besøgte sin bedstemor i skoven og da den
sultne ulv jagtede de tre små grise. Rødhætte hjælper
den kloge lille gris. Eller gør hun?
Holbæk Private Realskole, Teatersalen

17:45

Asterions Hus

Alice i eventyrland / Alice in Wonderland
▲ 5-10

anden genre / nonverbal
40 min.
En hyldest til ufornuften, fantasien og anarkiet.
Tag med Alice gennem kaninhullet til et forunderligt
land, hvor alt kan ske.
Holbæk Kulturskole, Salen

KompaniTO

Fritt Fram
● 5+

Nycirkus / nonverbal
45 min.
Hvordan ser verden ud, når vi står på hovedet? Kan vi
blive for gamle til at lege? Vi må prøve, fejle og prøve
igen for sammen at finde ud af, hvordan vi skal forholde os til legen og dens regler.
Gl. badmintonhal, Hallen

Teater Patrasket

Teater Lux

▲ 8-12

skuespil & dramatik
60 min.
Hvordan bliver man menneske? Hvad er forskellen på
rigtigt og forkert? Og hvad betyder kærlighed? Om
dukken, der skal lære at blive menneske og hans farefulde færd i en verden af sære skikkelser.
Kulturkasernen, Teatersalen

▲ 5-10

Teater V

Frøken Fracasos Kompagni

Pinocchio

Strike 2.0
◆ 15+

skuespil & dramatik
65 min.
Træningen er dagens højdepunkt for tre unge bowlingentusiaster, der dyrker deres talent for at svinge kuglen i den lokale bowlinghal. Svøbt i pastelfarver og
bumsecreme forsøger de at tage kegler.
Absalonskolen, Tumlesalen

18:00
Teater O

#FREMTIDEN / #thefuture
skuespil & dramatik
◆ 12+

Aaben Dans

Ai-Ai-Ai! - en humoristisk forestilling om
krop, kontakt og teknologi
▲ 6+

dans & ballet / nonverbal
45 min.
Hvad gør man, når man gerne vil lege med en, der hellere vil blive ved sin skærm? Hvornår er man egentlig
sådan rigtig sammen med nogen? Og hvad hvis den,
man er sammen med, faktisk er en maskine?
Holbæk Private Realskole, Gym 2

skuespil & dramatik
40 min.
Den voldsomme historie om vikingernes konge. Om at
stå på den danske kyst, klar til at sejle til England. Skibene er klar, fuldt bemandede med vilde vikinger. Men
han kan ikke få sin søn med.
Bjergmarkskolen, Blok F, F nord

Prinsesse Caraboo - en musikalsk komedie om fascinationen af det fremmede
Princess Caraboo
▲ 6-10

skuespil & dramatik
55 min.
Året er 1817. På en strand nær Bristol finder man en
ung forskræmt kvinde. Hun bærer turban og taler et
uforståeligt sprog. En musikalsk komedie om fantasiens
magt og fascinationen af det fremmede.
Elværket, Salen

Asterions Hus • Alice i Eventyrland

18:15

Freestyle Phanatix

3rd
◆ 6-18

dans & ballet / nonverbal
40 min.
3rd fokuserer på menneskets handlinger og konsekvenserne heraf. Hvad sker der når vi kolliderer? Hvad sker
der når vores private sfærer mødes? Hvilken effekt har
vores handlinger på globalt plan?
Holbæk Teater, Salen, Scenen

Kholghi Production

Kan du sige rødgrød med fløde?
Can You Say Rødgrød Med Fløde?

◆

13+
skuespil & dramatik
60 min.
Historien om Farshads flugt fra et krigsramt land til
hans første møde med en dansk familie. En yderst

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

Teater Patrasket • Pinocchio / foto: søren meisner

70 min.
En hæsblæsende og tankevækkende tur i tidsmaskinen.
Hvad er fremtiden for en størrelse, og hvad mon den
bringer med sig?
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

Vikingernes konge / The King of Vikings
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underholdende, rørende og tankevækkende historie om
flugt.
Absalonskolen, Boldsalen

Teater Mikado

Til sidste fjer / The Last Feather
skuespil & dramatik
◆ 12+

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!
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

18:30

SexForumTeater

Sex - Krop - Give it UP!
Sex - Body - Give it up!

◆

12-16
anden genre
90 min.
Interaktivt ungdomsteater om sex, krop og køn. Igennem forumteater og historiefortælling skaber vi vedkommende seksualundervisning `on-stage´. En alkoholfri cocktail af humor, alvor og diversitet.
Stenhushallen, S3, Konferencesalen

18:45

TEATER UbeStemt

DU ER DEN - oprøret er på vej / You’re It
skuespil & dramatik
80 min.
◆ 14+
Sofie Krog Teater • The House
Musikteatret Saum • Martins oprør / foto: sascha specht

Kriserne banker på døren, men er der nogen, der tør
åbne den, før den sparkes ind? Tre karakterer skyder
oprøret i gang fra deres ungdomsværelse, mens de forsøger at tage kontrol over deres fremtid.
Stenhushallen, S2, Dansesalen

Mungo Park

Smykket - når luksusfælden klapper
The Necklace

◆

14-16
skuespil & dramatik
40 min.
Mathilde drømmer om hele verdens luksus. Men hendes
liv er ordinært. En dag smiler lykken dog til hende, da
hun pludselig skal med til årets fedeste fest. Hvad gør
hun, når luksusfælden klapper?
Holbæk Lilleskole, Hallen

19:00

André Andersen SOLO

Abehånden - en teatergyser
The Monkey’s Paw

◆

9+
skuespil & dramatik
50 min.
Årets sjoveste teatergys! Der er chokgaranti, også til de
modigste. Ryk tæt sammen i frydefuld gru, når manden
finder en Abehånd ved sin dør. Hvem har lagt den dér?
Har den selv banket på?
Æglageret, Salen

22

Sofie Krog Teater

The House - en horrorkomedie for teenagere og voksne
animation & dukketeater
55 min.
◆ 13+
Velkommen til vores univers af sort humor og filmisk
dukketeater for teenagere og voksne. Bid skriget i dig
og hold fast i din sidemand, når The House drejer og
gysereffekterne flyver dig om ørerne.
Holbæk Private Realskole, Teatersalen

19:30

Opgang2 Turnéteater

4 Ever
◆ 13+

skuespil & dramatik
50 min.
En tankevækkende og dialogskabende forestilling om
livsvalg, loyalitet og de omkostninger der følger med
ubrydeligt venskab.
Elværket, Salen, Scenen

Aaben Dans

Ai-Ai-Ai! - en humoristisk forestilling om
krop, kontakt og teknologi
▲ 6+

dans & ballet / nonverbal
45 min.
Hvad gør man, når man gerne vil lege med en, der hellere vil blive ved sin skærm? Hvornår er man egentlig
sådan rigtig sammen med nogen? Og hvad hvis den,
man er sammen med, faktisk er en maskine?
Holbæk Private Realskole, Gym 2

Teatret Fair Play

Den første dråbe blod - en fiktiv h istorie
baseret på Kundby-sagen
First Drop of Blood

◆

14+
skuespil & dramatik
60 min.
Hvordan bliver en helt almindelig dansk pige fængslet
som terrorist? Hvad får hende til at bekende sig til sharia og jihad? Findes der overhovedet svar på disse
spørgsmål?
Gl. badmintonhal, Hallen

Teatret Fair Play

I skovens dybe, stille ro - om at byde
verden farvel / In the Still Depths of the Forest
skuespil & dramatik
60 min.
◆ 13+
Mira Mobeck blev kun 13 år. Hun tog sit eget liv. Hun
efterlod: en mor, en far, en bror, en kat og to marsvin,
en stor familie og klassekammerater. Og en 69 sider
lang dagbog.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

Teatergruppen Batida

Take away
◆ 10+

musikteater
70 min.
Byens bedste vege-burger! Publikum sidder i henholdsvis køkken og restaurant. Efter 30 min. byttes der side.

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

Nu falder brikkerne på plads. En gysende, musikalsk
double-stage forestilling.
10. klassecenter, Gymnastiksalen

20:15

Musikteatret Saum

Martins oprør - oprørsk musikteater
Martin’s Rebellion

musikteater
45 min.
◆ 13+
En aktion-fyldt eksistentiel monolog for en skuespiller,
en opera-sanger og en musiker - om skyld, tvivl, tilgivelse og kærlighed!
Sankt Nikolai Kirke, Kirkerummet
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9:30

Teater O

#FREMTIDEN / #thefuture
skuespil & dramatik
◆ 12+

70 min.
En hæsblæsende og tankevækkende tur i tidsmaskinen.
Hvad er fremtiden for en størrelse, og hvad mon den
bringer med sig?
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

hvid støj sceneproduktion

[pAp]-[kAs]
[boX Up]

♥

½-5 animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
Papkasser er ikke kun papkasser - de kan skabe verdener! Med sig selv, hinanden og papkasser bygger Anna
og Kasper universer, som de sammen med publikum
oplever gennem legens uendelige muligheder.
Holbæk Lilleskole, Hallen

Syddjurs Egnsteater

35 min.
At være for lille nogengange og for stor andregange er
ikke altid lige sjovt i hønsegården.
Holbæk Bibliotek, Lille mødesal

Faster Cool

Ballonrejsen / The Balloon Journey
● 3-8

animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
Da Lucas Moster letter anker, sniger han sig ombord på
hendes luftballon. Sammen stiger de til vejrs - op og
ind i en rejse for livet!
Stenhus Gymnasium, F3

Balsamique Théâtre

En grim ælling / An Ugly Duckling
● 4-9

animation & dukketeater
40 min.
En grim ællings rørende kamp for at bevare sit mod og

Teatret Zeppelin & Comedy Art Theatre

Far til vejrs med Alfons Åberg
Up in the Air with Alfie Atkins
● 2-9

skuespil & dramatik
35 min.
Den klassiske historie om Alfons Åberg og hans far
præsenteres med musik, sang og humor.
Grand, Salen

Apollo Teater

Godmorgen sol / Good Morning Sun
▲ 6-12

dans & ballet
45 min.
En kalejdoskopisk rejse i dans og ord gennem Halfdan
Rasmussens skøre poetiske univers. Jeres guider er selveste Snemand Frost og Frøken Tø. Vi møder bl.a.
Kanonkongen Knold og Maj måneds katte.
Holbæk Private Realskole, Gym 2

Olsens Teater

Klippetiklop! / Clipperty Clop
animation & dukketeater
♥ 1½-4

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

MishMash International Theatre Company

Næsen / The Nose
▲ 6-9

skuespil & dramatik
35 min.
En skør og sjov historie om den stolte general Kovalev
og hans næse, som en dag beslutter sig for at forlade
ham for at leve sit eget liv. Fortalt med musik, akrobatik og højt humør!
Absalonskolen, Boldsalen

Arthotel

Stort og småt / Great and Small
musikteater
♥ 0-4

35 min.
En fugl bliver tegnet og farvet orange. Et træ får blade,
og et par flotte røde sko begynder at danse. En lille
figur tegner pludselig sig selv, og den vil have en blå
ballon.
Stenhus Gymnasium, F12

Vidste du at…

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

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

Teatret Fair Play • Den første dråbe blod / foto: david trood

At være for lille / Being Too Small
animation & dukketeater
♥ ½-3

styrke til at kunne stå imod den onde sarkasme han til
stadighed konfronteres med. Poetisk teaterform med
silhuetter, crankiebox og skyggeteater.
Bjergmarkskolen, Foreningshuset Bispehøjen
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Teaterhuset Filuren

TRE står på hovedet / Three Upside Down
● 4-10

skuespil & dramatik
45 min.
Verden er som udgangspunkt i orden, en helt i orden
orden. Normalt kommer To efter En og En er derfor
altid den første og To er sidst. Men så dukker TRE op
og vender det hele helt på hovedet.
Stenhushallen, Hallen

Gazart

En hel er en halv og to kvarte - en
musikalsk og fysisk forestilling om at være
delebarn / A Whole Is One Half and Two Quarters

De Røde Heste

dans & ballet / nonverbal
40 min.
En fysisk og musikalsk forestilling om at være delebarn
og at leve i flere familier. Om at flytte frem og tilbage,
at glemme og blive glemt, men også om store familier
og mange mennesker at holde af.
Kulturkasernen, Teatersalen

▲ 6+

Det Fortællende Teater

9:45

Ivalus første Sang / Ivalu’s First Song

skuespil & dramatik
45 min.
Historien om en lille helt, som på forunderlig vis digter
sin allerførste sang - og derved redder sin familie.
Gl. badmintonhal, Hallen

▲ 5+

Holger / The Sleeping Warrior

Lods Hans - et eventyr med skrald i

skuespil & dramatik
55 min.
Hvordan ville du ha’ det, hvis du blev taget som gidsel
af fremmede krigere og ingen prøvede at redde dig? En
hæsblæsende fortællerejse.
Holbæk Kystlivscenter, Hallen

● 4+

Teatergrad og Det Flydende Teater

HeartBeat Group

Clumsy Hans - A Trashy Fairytale

musikteater
45 min.
En fræk og moderne omskrivning af Klods Hans. I en tid
med globalt fokus på miljø og genbrug, har HeartBeat
Group lavet en forestilling, der konkretiserer bæredygtighed for alle.
Stenhus Gymnasium, Idrætssal

Asterions Hus

Macbeth
◆ 14+

skuespil & dramatik
70 min.
Magt, begær, mord og skyld - alt er som du kender det,
og alligevel er intet som du forventer. Macbeth bliver i
denne version splintret til atomer og fortalt på ny
legende, sansemættet version.
Slotshaven Gymnasium, Nordsal, afs. 2

Teatret KrisKat

Oh solo mig / Oh Solo Me
▲ 5+
Teatret st. tv • Mariehønen Evigglad / foto: per morten abrahamsen

26

10:00

anden genre
40 min.
Anarkistisk og glædesspredende gadeteater om et stort
ego i frit fald. Inspireret af Marx Brothers fysisk legende udtryk, hvor man skal kigge langt efter hverdagens
logik. UDENDØRSFORESTILLING.
Mødested: Absalonskolen, Café, overbygning

Teater Du Milde Himmel

Sikke et vejr / What Weather
anden genre
♥ 1½-6

40 min.
En komisk og poetisk forestilling for de mindste. Line
Svendsen tager børnene med på en rejse gennem de
fire årstider. Med enkle rekvisitter trylles genkendelige
og rørende situationer frem.
Holbæk Lilleskole, Multirum

▲ 9-18

LIGEVÆRD - en eventyrlig fortælling om
Grevinde Danner / Equality
skuespil & dramatik
60 min.
◆ 10-12

Publikum tages med på en lærerig interaktiv rejse i
Grevinde Danners liv. Rejsen går fra 1815 over ægteskabet med Kong Frederik VII og frem til 2019, hvor arven
efter Danner stadig er stærk.
Sidesporet / Rotationen, Rotationen

Teatret st. tv & Teatret Fair Play

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

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

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. Mon
de to kan lege sammen?
10. klassecenter, Gymnastiksalen

Seidlers SENSORIUM

Voks skoV - for de mindste - Live Art i
skoven / Grow Forest! - for Kindergardeners
▲ 4-6

animation & dukketeater
60 min.
‘Træet’ venter jer i skovbrynet. Kom med på en sensorisk publikumsinddragende vandring om Wood Wide
Web, træernes hemmelighed, hyferne under jorden og

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

L Ø R DA G
de orangerøde venner, som bor i skovens træer.
UDENDØRSFORESTILLING.
Knudskoven, mødes v/ Skovhusvej 26 (parkér v/ nr. 34)

10:15

Teater Blik

Mørkesti og solskinsdryp

Dark Paths and Drops of Sunshine

♥

1-6
animation & dukketeater
35 min.
En helhedsoplevelse af tre kunstarter; teater, musik og
billedkunst. Kom med i parken hvor kriblekrable-dyrene
pusler, græsstråene bliver en skov, tasken et hus og
flyd ind i flodens klangdyb.
Bjergmarkskolen, Blok F, Fag syd

Andersens Kuffert Teater

Nattergalen / The Nightingale
● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
En lille nattergal bliver udvist af kejserriget, da kejseren
synes mere om en kunstig nattergal, som er lavet af
guld med rubiner og diamanter. Den poetiske historie er
musikalsk og eventyrlig.
Holbæk Teater, Salen

Ishøj Teater

Den grimme ælling / The Ugly Duckling
● 3-9

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
Den grimme ælling i Ishøj Teaters musikalske gendigtning af det klassiske eventyr. I et fantasifuldt og poetisk univers skabt af lyde og musik fortælles historien
med spændstighed, timing og komik.
Gl. badmintonhal, Hallen

Teater Next

Den lille prins / The Little Prince
▲ 6+

musikteater
50 min.
Det forunderlige eventyr om den lille prins, der på sin
dannelsesrejse rundt i universet lærer kærligheden og
livet at kende.
Cirkus Kæphøj, Hallen

Teatret Zeppelin & Comedy Art Theatre

Far til vejrs med Alfons Åberg
Up in the Air with Alfie Atkins
● 2-9

skuespil & dramatik
35 min.
Den klassiske historie om Alfons Åberg og hans far
præsenteres med musik, sang og humor.
Grand, Salen

10:30

Zangenbergs Teater

Voks skoV - for de mindste - Live Art i
skoven / Grow Forest! - for Kindergardeners

Follow the #sponsored Family

Seidlers SENSORIUM
▲ 4-6

animation & dukketeater
60 min.
‘Træet’ venter jer i skovbrynet. Kom med på en sensorisk publikumsinddragende vandring om Wood Wide
Web, træernes hemmelighed, hyferne under jorden og
de orangerøde venner, som bor i skovens træer.
UDENDØRSFORESTILLING.
Knudskoven, mødes v/ Skovhusvej 26 (parkér v/ nr. 34)

10:45

Olsens Teater

Klippetiklop! / Clipperty Clop
animation & dukketeater
♥ 1½-4

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

11:00

Syddjurs Egnsteater

At være for lille / Being Too Small
animation & dukketeater
♥ ½-3

Følg familien #sponsoreret
◆

11+
skuespil & dramatik
60 min.
Forestillingen dykker ned i reklamens virkemidler og
bruger dem til at manipulere med det unge publikum i
en hæsblæsende forestilling, hvor grænserne mellem
virkelighed og fiktion flyder sammen.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

Teater Blik • Mørkesti og solskinsdryp
Teater Next • Den lille prins

ZeBU & Glimt

Ilt – bliv blæst omkuld

Oxygen

▲ 7-12

musikteater
50 min.
En fusion af fysisk teater, akrobatik, live musik og fortælleteater. Forestillingen går filosofisk og æstetisk til
værks i behandlingen af emnet om saxofoner, luft, ilt og
åndedræt.
Stenhushallen, Hallen

Comedievognen

Mis med de blå øjne / The Blue-eyed Kitten
● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
Fortællingen om den modige mis, der gik ud i verden
for at finde landet med de mange mus.
Holbæk Private Realskole, Gym 2

35 min.
At være for lille nogengange og for stor andregange er
ikke altid lige sjovt i hønsegården.
Holbæk Bibliotek, Lille mødesal

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

Teater Du Milde Himmel

Findus and the Fox

40 min.
En komisk og poetisk forestilling for de mindste. Line
Svendsen tager børnene med på en rejse gennem de
fire årstider. Med enkle rekvisitter trylles genkendelige
og rørende situationer frem.
Holbæk Lilleskole, Multirum

Peddersen og Findus - Rævejagten
● 4-9

musikteater
40 min.
Guitarer og legetøj! Kammeraterne Niclas og Morten
kæmper Peddersen og Findus’ kamp: få ræven til at
holde sig fra de skræmte høns. Sammen med publikum
udvikles og udføres planen, der ændrer verden.
Stenhus Gymnasium, F8

Hr. Teater

PUDEMIN - en sofagyser / The Pillow
▲ 4-10

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Mød den ensomme Helle den dag hendes sofapude bliver levende. Puden vokser sig frygtindgydende stor, og
Helle går til angreb. En grinagtig gyser om et uventet
venskab fortalt uden ord.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

Passepartout Theatre Production

Romeo & Juliet
▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
En skarp, underfundig og utraditionel forestilling, hvor
munken og hans haveredskaber fortæller Shakespeares
store, rørende drama på 40 min. - uden et ord og helt
ind til hjertet hos store og små.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

Det Lille Verdens Teater • Den røde rejsekuffert
Gazart • En hel er en halv og to kvarte / foto: søren meisner

Arthotel

Stort og småt / Great and Small
musikteater
♥ 0-4

35 min.
En fugl bliver tegnet og farvet orange. Et træ får blade,
og et par flotte røde sko begynder at danse. En lille
figur tegner pludselig sig selv, og den vil have en blå
ballon.
Stenhus Gymnasium, F12

11:15

Balsamique Théâtre

En grim ælling / An Ugly Duckling

Sikke et vejr / What Weather
anden genre
♥ 1½-6

11:30

Meridiano Teatret

Anima
● 4+

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.
Elværket, Salen

Teatergruppen Batida

To i et hus - og en mus
Two in a House - and a Mouse

♥

2-6
musikteater
40 min.
Mabel og Benny er de allerbedste venner. Mabel har
styr på det hele. Benny derimod kan ikke huske fra
næse til mund. Det giver husspektakler på alle etager,
men musen opfinder noget.
10. klassecenter, Gymnastiksalen

11:45

Teatret Kimbri

Pænt goddag - et møde med en fremmed
/ How Do You Do?
▲ 6-11

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
Hvad gør de to vogtere, som plejer at vide præcis hvor
skabet skal stå, når skabet er alt for stort og slet ikke
passer ind, og når der indeni er et menneske som slet
ikke må komme ud?
Holbæk Teater, Salen, Scenen

● 4-9

animation & dukketeater
40 min.
En grim ællings rørende kamp for at bevare sit mod og
styrke til at kunne stå imod den onde sarkasme han til
stadighed konfronteres med. Poetisk teaterform med
silhuetter, crankiebox og skyggeteater.
Bjergmarkskolen, Foreningshuset Bispehøjen

Vidste du at...

Der findes over 150 teatre i Danmark, der spiller
professionelt teater for børn og unge? Over 120
Radikaliseret / Radicalised
af disse teatre annoncerer med over 300 foreskuespil & dramatik
65 min. stillinger i Den Røde Brochure, som er Dan◆ 13+
Lad dig overraske, når teatret rykker ud i virkeligheden. marks mest komplette fortegnelse over denne
Hvordan navigerer vi i en kompliceret verden? Hvad er
type teater. Brochuren kan rekvireres gratis hos
rigtigt og forkert? Og kan det nogensinde retfærdiggøTeatercentrum. Eller ses online på
res at slå ihjel?
www.drb.teatercentrum.dk
Bjergmarkskolen, Blok M, bibliotek
Holbæk Teater
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12:00

Det Lille Verdens Teater

Den røde rejsekuffert / The Red Suitcase
● 4+

anden genre
20 min.
Min onkel havde en stor rød rejsekuffert fyldt med
bøger. Det var helt magisk. Han skabte de mest forunderlige verdener ud af sine gamle bøger, som jeg fik lov
at gå på opdagelse i og det må I også.
Holbæk Bibliotek, Cafeen

Gazart

En hel er en halv og to kvarte
- en musikalsk og fysisk forestilling om at
være delebarn
A Whole Is One Half and Two Quarters
▲ 5+

dans & ballet / nonverbal
40 min.
En fysisk og musikalsk forestilling om at være delebarn
og at leve i flere familier. Om at flytte frem og tilbage,
at glemme og blive glemt, men også om store familier
og mange mennesker at holde af.
Kulturkasernen, Teatersalen

Uppercut Danseteater

JUMP - Raw Edition
dans & ballet / nonverbal
◆ 7-25

40 min.
En nytænkende forestilling for hele familien, der både
formår at ophæve tyngdeloven og gribe os i faldet.
Anbefales alle, der har lyst til at udforske, hvad der
sker, når man sammen tager springet.
Stenhus Gymnasium, Idrætssal

Teatergrad og Det Flydende Teater

LIGEVÆRD - en eventyrlig fortælling om
Grevinde Danner / Equality
skuespil & dramatik
60 min.
◆ 10-12

Publikum tages med på en lærerig interaktiv rejse i
Grevinde Danners liv. Rejsen går fra 1815 over ægteskabet med Kong Frederik VII og frem til 2019, hvor arven
efter Danner stadig er stærk.
Sidesporet / Rotationen, Rotationen

Teatret KrisKat

Oh solo mig / Oh Solo Me
▲ 5+

anden genre
40 min.
Anarkistisk og glædesspredende gadeteater om et stort
ego i frit fald. Inspireret af Marx Brothers fysisk legende udtryk, hvor man skal kigge langt efter hverdagens
logik. UDENDØRSFORESTILLING.
Mødested: Absalonskolen, Café, overbygning

Teater Toast

Toasten der bare ville danse - en sprød
danseforestilling om ost, tomater og selvværd / The Grilled Cheese Sandwich Who Wanted
to Dance
● 3-7

dans & ballet
30 min.
Kom med ind i et univers fyldt med brødkrummer, kærlighed, bedrøvelse, glæde og dans! Toasten der bare ville danse er en humoristisk, fysisk forestilling for de små
dansefødder.
Holbæk Kulturskole, Salen

12:15

Teater Blik

Hvad nu hvis ... - lodder, trisser, bræt og
snor / What If...
♥ 1-6 animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
Brædder der balancerer, vægte der forskydes, kugler
der triller, elastikker, snor og pinde. En forestilling om
balance, muligheder og konsekvens.
Bjergmarkskolen, Blok F, F syd

Kompagni Kalas

Norden rundt - en musikalsk e kspedition
The Nordic Expedition
▲ 6-13

musikteater
45 min.
Følg med på en Norden-rundt-rejse for fuld musik.
Vores kufferter gemmer på eventyr med træskodans og
djævletango, uhyrer og alfer, grønlandske isbjerge og
finske saunaer - med nordisk musik til.
Absalonskolen, Boldsalen

Teater Morgana

Teatergrad & Det Flydende Teater • Ligeværd
foto: per morten abrahamsen
Teatret KrisKat • Oh solo mig / foto: søren kløft

Otto

▲ 7+

skuespil & dramatik
65 min.
Niels og Marie har altid ønsket at få sig et barn uden at
få det. Men en dag kommer Niels hjem med et stykke
træ, der ser ud som et barn. Marie tager det til sig,
som var det hendes eget.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

Teatro Sol del Rio 32

Popol Vuh
- en skabelseshistorie for børn

▲ 4-10

skuespil & dramatik
40 min.
Mayaindianernes skabelsesberetning: Guderne keder
sig. Så begynder de at lege, og lidt efter lidt bliver verden skabt. Men der er ikke noget ved at være Gud, hvis
ingen ved det.
Stenhus Gymnasium, F7, Multisal

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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12:20

Det Lille Verdens Teater

Den røde rejsekuffert / The Red Suitcase
● 4+

anden genre
20 min.
Min onkel havde en stor rød rejsekuffert fyldt med
bøger. Det var helt magisk. Han skabte de mest forunderlige verdener ud af sine gamle bøger, som jeg fik lov
at gå på opdagelse i og det må I også.
Holbæk Bibliotek, Cafeen

12:30

hvid støj sceneproduktion

[pAp]-[kAs]
[boX Up]

♥

½-5 animation & dukketeater / nonverbal 35 min.
Papkasser er ikke kun papkasser - de kan skabe verdener! Med sig selv, hinanden og papkasser bygger Anna
og Kasper universer, som de sammen med publikum
oplever gennem legens uendelige muligheder.
Holbæk Lilleskole, Hallen

Apollo Teater

Godmorgen sol / Good Morning Sun
▲ 6-12

dans & ballet
45 min.
En kalejdoskopisk rejse i dans og ord gennem Halfdan
Rasmussens skøre poetiske univers. Jeres guider er selveste Snemand Frost og Frøken Tø. Vi møder bl.a.
Kanonkongen Knold og Maj måneds katte.
Holbæk Private Realskole, Gym 2

Asterions Hus
Svanen dansk-tjekkisk dukketeater • Kejserens nye klæder
Teater Baglandet og Himmerlands Teater • Faster Lizzies jul
foto: gregers kjar

Macbeth
◆ 14+

skuespil & dramatik
70 min.
Magt, begær, mord og skyld - alt er som du kender det,
og alligevel er intet som du forventer. Macbeth bliver i
denne version splintret til atomer og fortalt på ny
legende, sansemættet version.
Slotshaven Gymnasium, Nordsal, afs. 2

ZeBU

Sne og sand - kan man overleve på en
løgn? / Snow and Sand
skuespil & dramatik
50 min.
◆ 10+
Forestillingen viser et barns kamp med realiteterne i
hverdagen. Johan må klare sig selv, så godt han kan.
Han bruger sin fantasi til at skabe mening i tilværelsen.
Stenhushallen, Hallen

Seidlers SENSORIUM

Voks skoV - for de mindste - Live Art i
skoven / Grow forest! - for kindergardeners
▲ 4-6

animation & dukketeater
60 min.
‘Træet’ venter jer i skovbrynet. Kom med på en sensorisk publikumsinddragende vandring om Wood Wide
Web, træernes hemmelighed, hyferne under jorden og

30

de orangerøde venner, som bor i skovens træer.
UDENDØRSFORESTILLING.
Knudskoven, Mødes v/ Skovhusvej 26 (parkér v/ nr. 34)

12:40

Det Lille Verdens Teater

Den røde rejsekuffert
The Red Suitcase
● 4+

anden genre
20 min.
Min onkel havde en stor rød rejsekuffert fyldt med
bøger. Det var helt magisk. Han skabte de mest forunderlige verdener ud af sine gamle bøger, som jeg fik lov
at gå på opdagelse i og det må I også.
Holbæk Bibliotek, Cafeen

12:45

Teatret Fair Play

Den første dråbe blod - en fiktiv h istorie
baseret på Kundby-sagen
First Drop of Blood

◆

14+
skuespil & dramatik
60 min.
Hvordan bliver en helt almindelig dansk pige fængslet
som terrorist? Hvad får hende til at bekende sig til sharia og jihad? Findes der overhovedet svar på disse
spørgsmål?
Gl. badmintonhal, Hallen

13:00

Secret Hotel

Banket for bier / Banquet for Bees
▲ 8+

performance
70 min.
Inddragende vandringsforestilling og anderledes forelæsning i ét, om alle biers uundværlige betydning for
livet på kloden. Fællesskab, interaktion og bipoesi i én
og samme forestilling. UDENDØRSFORESTILLING.
Mødested: Holbæk Lilleskole, 10. A

Teater Next

Den lille prins
The Little Prince
▲ 6+

musikteater
50 min.
Det forunderlige eventyr om den lille prins, der på sin
dannelsesrejse rundt i universet lærer kærligheden og
livet at kende.
Cirkus Kæphøj, Hallen

Teatret st. tv & Teatret Fair Play

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

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

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

Romeo & Juliet
▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
En skarp, underfundig og utraditionel forestilling, hvor
munken og hans haveredskaber fortæller Shakespeares
store, rørende drama på 40 min. - uden et ord og helt
ind til hjertet hos store og små.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

Teatergruppen Batida

Take away
◆ 10+

musikteater
70 min.
Byens bedste vege-burger! Publikum sidder i henholdsvis køkken og restaurant. Efter 30 min. byttes der side.
Nu falder brikkerne på plads. En gysende, musikalsk
double-stage forestilling.
10. klassecenter, Gymnastiksalen

Seidlers SENSORIUM

Voks skoV - for de mindste - Live Art i
skoven / Grow forest! - for kindergardeners
▲ 4-6

animation & dukketeater
60 min.
‘Træet’ venter jer i skovbrynet. Kom med på en sensorisk publikumsinddragende vandring om Wood Wide
Web, træernes hemmelighed, hyferne under jorden og
de orangerøde venner, som bor i skovens træer.
UDENDØRSFORESTILLING.
Knudskoven, Mødes v/ Skovhusvej 26 (parkér v/ nr. 34)

13:15

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater

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

animation & dukketeater
30 min.
H.C. Andersens skønne historie er en humoristisk og
musikalsk historie om dumhed og smålighed hos såvel
høj som lav.
Holbæk Teater, Salen

Teater Rå

Smadreland
◆ 12+

skuespil & dramatik
60 min.
Fem børn leger i hulen i Skovbørnehaven, og legen
udvikler sig til et mareridt. Børnene er nu blevet ældre
og prøver at overleve skammen, for hvis skyld var det
egentlig? ”Vi var jo bare børn”.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

13:30

Teater Baglandet & Himmerlands Teater

sig, for Misser er væk. Langsomt sniger julen sig ind på
Faster Lizzie med magi og musik
Holbæk Museum, Foredragssal

Teater Lux

Vikingernes konge / The King of Vikings
▲ 5-10

skuespil & dramatik
40 min.
Den voldsomme historie om vikingernes konge. Om at
stå på den danske kyst, klar til at sejle til England. Skibene er klar, fuldt bemandede med vilde vikinger. Men
han kan ikke få sin søn med.
Bjergmarkskolen, Blok F, F nord

Teater Patrasket & Carte Blanche

Solsorten / Blackbird
▲ 5-10

skuespil & dramatik
50 min.
Fru Meier har tid til at gøre sig alt for mange bekymringer. Men da hun finder en lille solsorteunge i sin
have får hun travlt - indtil den dag hun skal lære den at
flyve.
Holbæk Lilleskole, Hallen

Teaterhuset Filuren

TRE står på hovedet / Three Upside Down
● 4-10

skuespil & dramatik
45 min.
Verden er som udgangspunkt i orden, en helt i orden
orden. Normalt kommer To efter En og En er derfor
altid den første og To er sidst. Men så dukker TRE op
og vender det hele helt på hovedet.
Stenhushallen, Hallen

13:45

Glad Teater

Dit blik mit syn - en fortælling om et liv i
mørke / Your Eyes My Sight
skuespil & dramatik
90 min.
◆ 14+

ZeBU • Sne og sand
hvid støj sceneproduktion • [pAp]-[kAs]
foto: hvid støj sceneproduktion

En mystisk og fragmenteret fortælling om et liv i mørke. Fire dramatikere har skabt en perlerække af vidt
forskellige tekster, der hver især forholder sig til det at
kunne se eller ikke at kunne se.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

Nørregaards Teater

Palle P og perlen / Palle P and the Pearl
● 4+

anden genre
40 min.
Palle P ønsker sig at finde noget værdifuldt at holde af.
En dag finder han ved et tilfælde en meget stor og
smuk perle. Men straks begynder han at bekymre sig
om at miste den. Hvad skal han gøre?
Holbæk Kulturskole, Salen

Faster Lizzies jul / Aunt Lizzie’s Christmas
● 3-8

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
I Faster Lizzies køkken står alt stille. Vejrudsigten melder om sne juleaften, men julehumøret vil ikke indfinde

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

Musikteatret Saum • Vølvens dom / foto: sascha hegner specht
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14:00

14:30

Dengang du var lille - teatermagi for
familiens yngste / When You Were Little
animation & dukketeater
35 min.
♥ 1½-4

Nattergalen / The Nightingale

Riddersalen

Ragnhild har en stor bog, som hun gerne viser frem.
Bogen er fuld af billeder og historier, som hun husker
fra sin barndom. Den bog er værd at gå på opdagelse i.
God fornøjelse!
Absalonskolen, Tumlesalen

MÆRKVÆRK & Teatret Møllen

● 3-8

◆

skuespil & dramatik
45 min.
Fortællingen om den modige mis, der gik ud i verden
for at finde landet med de mange mus.
Holbæk Private Realskole, Gym 2

Under the Skin

14:15

13+
skuespil & dramatik
60 min.
Døden, sorgen og savnet - et af de største tabuer i
Danmark. Vi ved ikke, hvordan vi skal handle over for
en ven, elev eller familiemedlem, der har døden inde på
livet, men det kan vi blive bedre til.
Gl. badmintonhal, Hallen

De 4 ønsker - frit efter dansk folkeeventyr

14:45

● 5-10

Det Bimler og Bamler
- en nissefortælling

Teatret Aspendos

/ The 4 Wishes

Mærkværk • Under huden / foto: per morten abrahamsen

skuespil & dramatik
60 min.
Gæstfrihed og grådighed som vi kender det fra gamle
dage ... og i dag! Et eventyr fuld af magi, løgne og
bedrag! To familier har hver deres måde at modtage
fremmede på. Se hvad de får til gengæld ...
Elværket, Salen

Barkentins Teater

Indeni / Inside
♥ 1½-4 skuespil & dramatik / nonverbal

30 min.
En rejse med et par blå gummistøvler. En åben forestilling med plads til, at publikum blander sig.
Holbæk Lilleskole, Multirum

Randers Egnsteater

Kærlighed / Love
skuespil & dramatik
♥ 2-5

35 min.
Frø er forelsket! I den dejlige And. En skøn og poetisk
forestilling om, at kærlighed ingen grænser kender. Den
er baseret på Max Velthuijs billedbog af samme navn.
Holbæk Bibliotek, Lille mødesal

Knudsen & Nørby

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

musikteater
40 min.
Guitarer og legetøj! Kammeraterne Niclas og Morten
kæmper Peddersen og Findus´ kamp: få ræven til at
holde sig fra de skræmte høns. Sammen med publikum
udvikles og udføres planen, der ændrer verden.
Stenhus Gymnasium, F8

32

skuespil & dramatik
45 min.
En lille nattergal bliver udvist af kejserriget, da kejseren
synes mere om en kunstig nattergal, som er lavet af
guld med rubiner og diamanter. Den poetiske historie er
musikalsk og eventyrlig.
Holbæk Teater, Salen

under huden - en ungdomsforestilling om
døden, sorgen og savnet

The Blue-eyed Kitten

dennis westerberg

● 3-9

Mis med de blå øjne

Comedievognen

Riddersalen • Dengang du var lille / foto:

Andersens Kuffert Teater

André Andersen SOLO

Bimler and Bamler - Christmas Tales in April
● 4+

skuespil & dramatik
35 min.
BIMMM, BAMMM, BUMMM. Klokkerne bimler og bamler op mod jul, og det er nisserne, Bimler og Bamler,
der laver balladen. Kom i julestemning midt i april og
hør om et hemmeligt nisseliv på støvede lofter.
Æglageret, Salen

Paradox

Mor og maskinen / Mom and the Machine
▲ 8-12

skuespil & dramatik
45 min.
Det danske pantsystem er omdrejningspunktet i denne
musikalske komedie, hvor det at genbruge affald er blevet en levevej for mennesker på samfundets bund - et
moderne lærestykke for børn.
Grand, Salen

15:00

De Tre Tanter

De tre tanter - en musikforestilling
The Three Aunties
● 3-12

musikteater
45 min.
Inddragende musikforestilling med en pianist, tre operasangere og puddelhunden Prik, der sammen bringer de
gamle børnebøger om Tante Grøn, Tante Brun og Tante
Lilla til live i fortælling og sang.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

L Ø R DA G
Det Lille Verdens Teater

Den røde rejsekuffert / The Red Suitcase
● 4+

anden genre
20 min.
Min onkel havde en stor rød rejsekuffert fyldt med
bøger. Det var helt magisk. Han skabte de mest forunderlige verdener ud af sine gamle bøger, som jeg fik lov
at gå på opdagelse i og det må I også.
Holbæk Bibliotek, Cafeen

Hartmanns Teater

Historien om tigeren af Dario Fo
Storia de la Tigre by Dario Fo
▲ 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.
Holbæk Lilleskole, Hallen

ZeBU og Glimt

Ilt - bliv blæst omkuld / Oxygen
▲ 7-12

musikteater
50 min.
En fusion af fysisk teater, akrobatik, live musik og fortælleteater. Forestillingen går filosofisk og æstetisk til
værks i behandlingen af emnet om saxofoner, luft, ilt og
åndedræt.
Stenhushallen, Hallen

HeartBeat Group

Lods Hans - et eventyr med skrald i
Clumsy Hans - A Trashy Fairytale
● 4+

musikteater
45 min.
En fræk og moderne omskrivning af Klods Hans. I en tid
med globalt fokus på miljø og genbrug, har HeartBeat
Group lavet en forestilling, der konkretiserer bæredygtighed for alle.
Stenhus Gymnasium, Idrætssal

Trickster-P (Schweiz)
NB! Kl. 15:00-18:00 med løbende indlukning
Særskilt billetbestilling. Se aprilfestival.dk

Nettles
◆ 14+

performance
40-60 min.
Om barndommen og døden, hvor publikum udstyret
med høretelefoner enkeltvis ledes igennem en sanselabyrint, hvor det er op til den enkelte at tage stilling til
og bearbejde det, de oplever.
Holbæk Private Realskole, Gym 1

15:15

Barkentins Teater

Indeni / Inside
♥ 1½-4 skuespil & dramatik / nonverbal

Teater Toast

Toasten der bare ville danse - en sprød
danseforestilling om ost, tomater og selvværd / The Grilled Cheese Sandwich Who Wanted
to Dance
● 3-7

dans & ballet
30 min.
Kom med ind i et univers fyldt med brødkrummer, kærlighed, bedrøvelse, glæde og dans! En humoristisk,
fysisk forestilling for de små dansefødder.
Holbæk Kulturskole, Salen

15:20

Det Lille Verdens Teater

Den røde rejsekuffert / The Red Suitcase
● 4+

anden genre
20 min.
Min onkel havde en stor rød rejsekuffert fyldt med
bøger. Det var helt magisk. Han skabte de mest forunderlige verdener ud af sine gamle bøger, som jeg fik lov
at gå på opdagelse i og det må I også.
Holbæk Bibliotek, Cafeen

15:30

Riddersalen

Dengang du var lille - teatermagi for
familiens yngste / When You Were Little
animation & dukketeater
35 min.
♥ 1½-4
Ragnhild har en stor bog, som hun gerne viser frem.
Bogen er fuld af billeder og historier, som hun husker
fra sin barndom. Den bog er værd at gå på opdagelse i.
God fornøjelse!
Absalonskolen, Tumlesalen

Teatret Brændende Kærlighed

Hånden - en detektivhistorie / The Hand

Heartbeat Group • Lods Hans / foto: kristoffer juel poulsen

Vidste du at…

anden genre / nonverbal
30 min.
Privatdetektiv Dick van Dutch er leder af Bureauet for
Intuitiv Investigation. Han er en knivskarp opdager, født
med en næse for forbrydelser. Men noget eller nogen
modarbejder ham. UDENDØRSFORESTILLING.
Mødested: Absalonskolen, Café, overbygning

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.

Asguer Zapshowteater

Teatret Brændende Kærlighed • Hånden / foto: søren kløft

▲ 6+

Mito & Dito
- en sjov og poetisk forestilling

● 3+

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
I et musikalsk og nonverbalt klovne univers får de to
venner Mito og Dito fortalt en enkel historie, der på en
skør og poetisk måde fortæller om forholdet dit og mit
og misundelse.
Bjergmarkskolen, Foreningshuset Bispehøjen

30 min.
En rejse med et par blå gummistøvler. En åben forestilling med plads til, at publikum blander sig.
Holbæk Lilleskole, Multirum
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Teater Blik

Mørkesti og solskinsdryp

Dark Paths and Drops of Sunshine

♥

1-6
animation & dukketeater
35 min.
En helhedsoplevelse af tre kunstarter; teater, musik og
billedkunst. Kom med i parken hvor kriblekrable dyrene
pusler, græsstråene bliver en skov, tasken et hus og
flyd ind i flodens klangdyb.
Bjergmarkskolen, Blok F, Fag syd

Kompagni Kalas

Norden rundt - en musikalsk e kspedition
The Nordic Expedition

▲ 6-13

musikteater
45 min.
Følg med på en Norden-rundt-rejse for fuld musik.
Vores kufferter gemmer på eventyr med træskodans og
djævletango, uhyrer og alfer, grønlandske isbjerge og
finske saunaer - med nordisk musik til.
Absalonskolen, Boldsalen

Teater Morgana

Otto

▲ 7+

skuespil & dramatik
65 min.
Niels og Marie har altid ønsket at få sig et barn uden at
få det. Men en dag kommer Niels hjem med et stykke
træ, der ser ud som et barn. Marie tager det til sig,
som var det hendes eget.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

Teater Morgana • Otto / foto: bastian popp
Dit blik mit syn • Glad Teater / foto: søren meisner

15:40

Det Lille Verdens Teater

Den røde rejsekuffert / The Red Suitcase
● 4+

anden genre
20 min.
Min onkel havde en stor rød rejsekuffert fyldt med
bøger. Det var helt magisk. Han skabte de mest forunderlige verdener ud af sine gamle bøger, som jeg fik lov
at gå på opdagelse i og det må I også.
Holbæk Bibliotek, Cafeen

15:45

Teatret Fyren & Flammen

Den lille havfrue / The Little Mermaid
● 4+

skuespil & dramatik
40 min.
Vi ser havfruen trodse sin farmor, forelske sig i fiskeren
og søge mod land. Vi ser havfruen redde fiskeren fra at
drukne. Men fiskeren forstår sig ikke på mytologiske
væsner og bliver bange.
Kulturkasernen, Teatersalen

Teatro Sol del Rio 32

Popol Vuh - en skabelseshistorie
▲ 4-10

skuespil & dramatik
40 min.
Mayaindianernes skabelsesberetning: Guderne keder
sig. Så begynder de at lege, og lidt efter lidt bliver ver-
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den skabt. Men der er ikke noget ved at være Gud, hvis
ingen ved det.
Stenhus Gymnasium, F7, Multisal

16:00

Meridiano Teatret

Anima
● 4+

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.
Elværket, Salen

Secret Hotel

Banket for bier / Banquet for Bees
▲ 8+

performance
70 min.
Inddragende vandringsforestilling og anderledes forelæsning i ét om alle biers uundværlige betydning for
livet på kloden. Fællesskab, interaktion og bipoesi i én
og samme forestilling. UDENDØRSFORESTILLING.
Mødested: Holbæk Lilleskole, 10. A

André Andersen SOLO

Det Bimler og Bamler
- en nissefortælling

Bimler and Bamler - Christmas Tales in April
● 4+

skuespil & dramatik
35 min.
BIMMM, BAMMM, BUMMM. Klokkerne bimler og bamler op mod jul, og det er nisserne, Bimler og Bamler,
der laver balladen. Kom i julestemning midt i april og
hør om et hemmeligt nisseliv på støvede lofter.
Æglageret, Salen

Luna Park Scenekunst

Drømmenes by - en byvandring
City of Dreams

◆

13+
performance
60 min.
Kan du høre byens hjerte banke? Tag med på en rejse i
byrummet og drøm sammen med os. Om fortiden,
fremtiden og lige nu og her. En poetisk forestilling om
os og byen. UDENDØRSFORESTILLING.
Torvet, Ved Ahlgade 51

Vidste du at…

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 allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+
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Det Fortællende Teater

Hr. Teater

skuespil & dramatik
90 min.
To fortællere og én pind. Hvad forstår maskiner sig på
kærlighed? Nærværende og intens teaterfortælling.
Holbæk Kystlivscenter, Hallen

▲ 4-10

Face it!
◆ 12+

PUDEMIN - en sofagyser / The Pillow

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Mød den ensomme Helle den dag hendes sofapude bliver levende. Puden vokser sig frygtindgydende stor, og
Helle går til angreb. En grinagtig gyser om et uventet
venskab fortalt uden ord.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

The Emperor’s New Clothes

Teater Patrasket & Carte Blanche

Kejserens nye klæder
● 3+

animation & dukketeater
30 min.
H.C. Andersens skønne historie er en humoristisk og
musikalsk historie om dumhed og smålighed hos såvel
høj som lav.
Holbæk Teater, Salen

Holbæk Teater

Radikaliseret / Radicalised
skuespil & dramatik
◆ 13+

65 min.
Lad dig overraske, når teatret rykker ud i virkeligheden.
Hvordan navigerer vi i en kompliceret verden? Hvad er
rigtigt og forkert? Og kan det nogensinde retfærdiggøres at slå ihjel?
Bjergmarkskolen, Blok M, bibliotek

Teater Refleksion

Romeo og Julie - en klassiker genfortalt
med dukker / Romeo and Juliet
▲ 8-12 animation & dukketeater / nonverbal

45 min.
En klassiker genfortalt med dukker. Med humor og snilde gøres den rørende fortælling om Romeo og Julie
inderlig, levende, dynamisk og relevant.
Slotshaven Gymnasium, Nordsal, afs.1

16:15

Ishøj Teater

Den grimme ælling / The Ugly Duckling
● 3-9

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
Den grimme ælling i Ishøj Teaters musikalske gendigtning af det klassiske eventyr. I et fantasifuldt og poetisk univers skabt af lyde og musik fortælles historien
med spændstighed, timing og komik.
Gl. badmintonhal, Hallen

Randers Egnsteater

Kærlighed / Love
skuespil & dramatik
♥ 2-5

35 min.
Frø er forelsket! I den dejlige And. En skøn og poetisk
forestilling om, at kærlighed ingen grænser kender. Den
er baseret på Max Velthuijs billedbog af samme navn.
Holbæk Bibliotek, Lille mødesal

Solsorten / Blackbird
▲ 5-10

skuespil & dramatik
50 min.
Fru Meier har tid til at gøre sig alt for mange bekymringer. Men da hun finder en lille solsorteunge i sin
have får hun travlt - indtil den dag hun skal lære den at
flyve.
Holbæk Lilleskole, Hallen

16:30

Fortællekunsten & Levende Fortællinger

Alt det som Inger ser - dét får Inger
ondt af / What They Don’t Know...
▲ 8-12

skuespil & dramatik
40 min.
Det er så fint, når forældrene fortæller om familiens liv
til skolelæreren. Alle smiler, når naboerne kigger ind.
Mor og far siger, at det er for sjov. Men Inger - hun ser
det - alt det som ingen ser.
Sidesporet / Rotationen, Rotationen

Hr Teater • Pudemin
Randers Egnsteater • Kærlighed / foto: martin gundesen

Paradox

Mor og maskinen / Mom and the Machine
▲ 8-12

skuespil & dramatik
45 min.
Det danske pantsystem er omdrejningspunktet i denne
musikalske komedie, hvor det at genbruge affald er blevet en levevej for mennesker på samfundets bund - et
moderne lærestykke for børn.
Grand, Salen

ZeBU

Sne og sand - kan man overleve på en
løgn? / Snow and Sand
skuespil & dramatik
50 min.
◆ 10+
Forestillingen viser et barns kamp med realiteterne i
hverdagen. Johan må klare sig selv, så godt han kan.
Han bruger sin fantasi til at skabe mening i tilværelsen.
Stenhushallen, Hallen

16:45

Glad Teater

Dit blik mit syn - en fortælling om et liv i
mørke / Your Eyes My Sight
skuespil & dramatik
90 min.
◆ 14+
En mystisk og fragmenteret fortælling om et liv i mørke. Fire dramatikere har skabt en perlerække af vidt

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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forskellige tekster, der hver især forholder sig til det at
kunne se eller ikke at kunne se.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

Nørregaards Teater

Palle P og perlen / Palle P and the Pearl
● 4+

anden genre
40 min.
Palle P ønsker sig at finde noget værdifuldt at holde af.
En dag finder han ved et tilfælde en meget stor og
smuk perle. Men straks begynder han at bekymre sig
om at miste den. Hvad skal han gøre?
Holbæk Kulturskole, Salen

17:00

Teatergruppen Batida

Den store bog om at blive væk
The Big Book about Getting Lost
● 5-9

skuespil & dramatik
45 min.
Hvis nogen andre, f.eks. ens søster bliver væk, er det
helt forfærdeligt. Men hvis man så også selv bliver væk,
mens man leder efter den, der først blev væk, er det
endnu værre. Eller eventyrligt?
10. klassecenter, Gymnastiksalen

Teatret Brændende Kærlighed

Hånden - en detektivhistorie / The Hand
▲ 6+

anden genre / nonverbal
30 min.
Privatdetektiv Dick van Dutch er leder af Bureauet for
Intuitiv Investigation. Han er en knivskarp opdager, født
med en næse for forbrydelser. Men noget eller nogen
modarbejder ham. UDENDØRSFORESTILLING.
Mødested: Absalonskolen, Café, overbygning

17:15

Teatret Aspendos

De 4 ønsker - frit efter dansk folkeeventyr

/ The 4 Wishes
● 5-10

De tre tanter • De tre Tanter / foto: ard jongsma
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skuespil & dramatik
60 min.
Gæstfrihed og grådighed som vi kender det fra gamle
dage ... og i dag! Et eventyr fuld af magi, løgne og
bedrag! To familier har hver deres måde at modtage
fremmede på. Se hvad de får til gengæld ...
Elværket, Salen

De Tre Tanter

De tre tanter - en musikforestilling
The Three Aunties
● 3-12

musikteater
45 min.
Inddragende musikforestilling med en pianist, tre operasangere og puddelhunden Prik, der sammen bringer de
gamle børnebøger om Tante Grøn, Tante Brun og Tante
Lilla til live i fortælling og sang.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

Uppercut Danseteater

JUMP - Raw Edition
dans & ballet / nonverbal
◆ 7-25

40 min.
En nytænkende forestilling for hele familien, der både
formår at ophæve tyngdeloven og gribe os i faldet.
Anbefales alle, der har lyst til at udforske, hvad der
sker, når man sammen tager springet.
Stenhus Gymnasium, Idrætssal

Mimeteatret

Mito & Dito
▲ 6-18

anden genre / nonverbal
40 min.
I et fabulerende og nonverbalt klovneunivers får de to
gode venner Mito og Dito fortalt en enkel historie, der
på en skør og poetisk måde fortæller om forholdet venskab, dit og mit og misundelse.
Bjergmarkskolen, Foreningshuset Bispehøjen

Teatret Kimbri

Pænt goddag - et møde med en fremmed
/ How Do You Do?
▲ 6-11

skuespil & dramatik / nonverbal
45 min.
Hvad gør de to vogtere, som plejer at vide præcis hvor
skabet skal stå, når skabet er alt for stort og slet ikke
passer ind, og når der indeni er et menneske som slet
ikke må komme ud?
Holbæk Teater, Salen, Scenen

17:30

Teatret Fyren og Flammen

Den lille havfrue / The Little Mermaid
● 4+

skuespil & dramatik
40 min.
Vi ser havfruen trodse sin farmor, forelske sig i fiskeren
og søge mod land. Vi ser havfruen redde fiskeren fra at
drukne. Men fiskeren forstår sig ikke på mytologiske
væsner og bliver bange.
Kulturkasernen, Teatersalen

Luna Park Scenekunst

Drømmenes by - en byvandring
City of Dreams

◆

13+
performance
60 min.
Kan du høre byens hjerte banke? Tag med på en rejse i
byrummet og drøm sammen med os. Om fortiden,
fremtiden og lige nu og her. En poetisk forestilling om
os og byen. UDENDØRSFORESTILLING.
Torvet, Ved Ahlgade 51

17:45

Hartmanns Teater

Historien om tigeren af Dario Fo
Storia de la Tigre by Dario Fo
▲ 6+

skuespil & dramatik
45 min.
Latter og alvor. Brøl og stilhed. En såret soldat, som

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+
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efterlades til at dø. En gigantisk, vild tiger med overproduktion af mælk - og den usandsynlige adoption.
Holbæk Lilleskole, Hallen

De Røde Heste

18:15

Teater Refleksion

Romeo og Julie - en klassiker genfortalt
med dukker / Romeo and Juliet

Ivalus første Sang / Ivalu’s First Song

▲ 8-12 animation & dukketeater / nonverbal

skuespil & dramatik
45 min.
Historien om en lille helt, som på forunderlig vis digter
sin allerførste sang - og derved redder sin familie.
Gl. badmintonhal, Hallen

45 min.
En klassiker genfortalt med dukker. Med humor og snilde gøres den rørende fortælling om Romeo og Julie
inderlig, levende, dynamisk og relevant.
Slotshaven Gymnasium, Nordsal, afs.1

Dansk Rakkerpak

18:30

▲ 6+

Tam vild - en sand junglekomedie om at
finde sin rette identitet / Tame Wild
anden genre / nonverbal
50 min.
◆ 6+
Vi tager livtag med en klassiker, svinger os i lianer og
går i ét med naturen. Publikum vil nikke genkendende
til velkendte, klassiske scener som f.eks. ”Me Tarzan,
you Jane”.
Absalonskolen, Gymnastiksalen

Teater Rå

Smadreland
◆ 12+

skuespil & dramatik
60 min.
Fem børn leger i hulen i Skovbørnehaven, og legen
udvikler sig til et mareridt. Børnene er nu blevet ældre
og prøver at overleve skammen, for hvis skyld var det
egentlig? ”Vi var jo bare børn”.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

18:00

Teater O, Nørregaards Teater og Black Box Theatre

Krop amok / Body Amok
skuespil & dramatik
◆ 13-18

skuespil & dramatik
60 min.
En mand prøver at få brikkerne i sin familiehistorie til
at falde på plads. Hvem var hans oldefar? Hvorfor talte
familien aldrig om ham? Hvad skete der egentlig med
ham, da han forsvandt i Argentina?
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

Teater Baglandet

60 min.
En forestilling om alt det, der sker i teenageårene, når
kroppen eksploderer i et væld af nye tanker, følelser og
spørgsmål? Om at være usikker og forvirret og overleve
skiftet fra barn til voksen.
Cirkus Kæphøj, Hallen

SexForumTeater

Sex - Krop - Give it UP!
Sex - Body - Give it up!

◆

12-16
anden genre
90 min.
Interaktivt ungdomsteater om sex, krop og køn. Igennem forumteater og historiefortælling skaber vi vedkommende seksualundervisning ‘on-stage’. En alkoholfri
cocktail af humor, alvor og diversitet.
Stenhushallen, S3, Konferencesalen

Teater Tabu

TANGO
◆ 11+

19:00

Fortællekunsten & Levende Fortællinger

Alt det som Inger ser - dét får Inger
ondt af / What They Don’t Know...

8-12
skuespil & dramatik
40 min.
Det er så fint, når forældrene fortæller om familiens liv
til skolelæreren. Alle smiler, når naboerne kigger ind.
Mor og far siger at det er for sjov. Men Inger - hun ser
det - alt det som ingen ser.
Sidesporet / Rotationen, Rotationen

TABU - en interaktiv forestilling om
opvækst i hjem med alkoholmisbrug

19:15

◆

Under the Skin

Taboo - An Interactive Performance About Growing
Up in a Home with Alcohol Addiction

14+
skuespil & dramatik
65 min.
Vi følger Julie, hendes mor og morens kæreste, som
drikker. Virkelighed, fiktion, musik og drøm mødes i et
autentisk ‘setup’.
Grand, Salen

Dansk Rakkerpak • Tam vild / foto: søren kløft
Teater Refleksion • Romeo og Julie / foto: bo amstrup

MÆRKVÆRK & Teatret Møllen

under huden - en ungdomsforestilling om
døden, sorgen og savnet
◆

13+
skuespil & dramatik
60 min.
Døden, sorgen og savnet - et af de største tabuer i
Danmark. Vi ved ikke, hvordan vi skal handle over for
en ven, elev eller familiemedlem, der har døden inde på
livet, men det kan vi blive bedre til.
Gl. badmintonhal, Hallen

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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19:45

Syddjurs Egnsteater

Følg familien #sponsoreret

Askefis and the 7 Helpers

Zangenbergs Teater

Askefis og de 7 hjælpere

Follow the #sponsored Family

● 3+

◆
Randers Egnsteater • Drømmen om Amerika / foto: søren pagter

11+
skuespil & dramatik
60 min.
Forestillingen dykker ned i reklamens virkemidler og
bruger dem til at manipulere med det unge publikum i
en hæsblæsende forestilling, hvor grænserne mellem
virkelighed og fiktion flyder sammen.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

animation & dukketeater
40 min.
Hvordan kan en sulten stenspiser, en tørstig græsslikker, en langbenet himmelhopper og andre underfundige
følgesvende hjælpe Askefis med at få kongen til at
overholde sine løfter.
Bjergmarkskolen, Foreningshuset Bispehøjen

Teatergruppen Batida

Den store bog om at blive væk

20:00

Teater Tabu

TABU - en interaktiv forestilling om
opvækst i hjem med alkoholmisbrug

Taboo - An Interactive Performance About Growing
Up in a Home with Alcohol Addiction

◆

14+
skuespil & dramatik
65 min.
Vi følger Julie, hendes mor og morens kæreste, som
drikker. Virkelighed, fiktion, musik og drøm mødes i et
autentisk ‘setup’.
Grand, Salen

20:30

Musikteatret Saum

Martins oprør - oprørsk musikteater
Martin’s Rebellion

◆

13+
musikteater
45 min.
En aktion-fyldt eksistentiel monolog for en skuespiller,
en opera-sanger og en musiker - om skyld, tvivl, tilgivelse og kærlighed!
Sankt Nikolai Kirke, Kirkerummet

The Big Book about Getting Lost
● 5-9

skuespil & dramatik
45 min.
Hvis nogen andre, f.eks. ens søster bliver væk, er det
helt forfærdeligt. Men hvis man så også selv bliver væk,
mens man leder efter den, der først blev væk, er det
endnu værre. Eller eventyrligt?
10. klassecenter, Gymnastiksalen

Randers Egnsteater

Drømmen om Amerika
The Dream of America

◆

9-18
skuespil & dramatik
55 min.
I forestillingen fortæller vi med varme og humor historien om en lille familie, der tog den store beslutning at
emigrere til drømmens land, USA. En fortælling om håb
og frygt og et nyt sprog.
Holbæk Lilleskole, Hallen

Randers Egnsteater

En heldig kartoffel / A Lucky Potato
skuespil & dramatik
♥ 1½-5

35 min.
I drivhuset er der godt at være. Alle planter og grøntsager bliver flittigt vandet, og der er lunt og godt. En
musikalsk og humoristisk forestilling for det yngste
publikum.
Holbæk Bibliotek, Lille mødesal

Musikteatret Saum & ZeBU

SØNDAG 26.APRIL
10:00
Arthotel

1-2-3-nU - en musikalsk og interaktiv
forestilling / 1-2-3-noW
35 min.
♥ 0-3 skuespil & dramatik
Skyer der svæver over byer, en sommerfugl der ikke vil fanges, et æble man skal
hoppe højt for at nå. Vil du være med?
1-2-3-nU...
Æglageret, Salen
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Historien om V - en eventyrlig opera om
tab, savn og forsoning / The Story of V
Opera
55 min.
◆ 9+
En eventyrlig og musikalsk forestilling om en piges tab
og sorgen over hendes forsvundne far og et brændende
ønske om at gøre alt godt igen - uanset prisen.
Stenhushallen, Hallen

Det kommende teater & Thy Teater

Ikke et ord - om ytringsfrihed
Not a Word - About Free Speech

◆

8+
skuespil & dramatik / nonverbal
60 min.
Hvad må vi sige og udtrykke - og hvad sker der hvis vi
faktisk tier stille? En nonverbal fortælling om ord, uden

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

S Ø N DA G
et ord. 100%. En humoristisk og satirisk krops- og
mimeforestilling.
Grand, Salen

og om deres barn, som kom til at bære arven fra det
store salte hav og fra menneskenes verden.
Holbæk Kulturskole, Salen

Opgang2 Turnéteater

Ishøj Teater

50 min.
En glemt taske danner centrum i denne uforudsigelige
debatforestilling med fokus på ensomhed, identitet og
inklusion/eksklusion i ungdomsårene.
Holbæk Teater, Salen

● 3-9

Ingen / Nobody
skuespil & dramatik
◆ 13+

Så du lyden / Did You See the Sound?

skuespil & dramatik
45 min.
Forestillingen er en musisk gennemkomponeret forestilling med udgangspunkt i en fortælling om et barnebarns besøg hos sin bedstefar.
Gl. badmintonhal, Hallen

Passepartout Theatre Production

Teater O

▲ 6+

And So This Is Christmas

King Lear

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
Shakespeares blodige drama om den forfængelige og
grådige King Lear fortalt i en nonverbal, sprudlende,
hjertekildrende dukketeaterversion for hele familien.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

Teatret Aspendos

Lunas Farmor - da Luna opdager, at man
kan smile, mens man græder....
Luna’s Grandma
▲ 5-10

skuespil & dramatik
40 min.
Om de følelser og oplevelser man kan få, når man
mister en man elsker. En der altid har været der. Men
også om, at det er ok at livet går videre. Om at finde
lys i mørket, og om at smile, mens man græder.
Elværket, Salen

Teater Fantast

Mustafa’s kiosk
- en Strid teaterkoncert
▲ 4-10

musikteater
60 min.
Vi inviterer indenfor i kiosken, hvor digtene fra Jakob
Martin Strids moderne børnebogsklassiker gengives
som små historier fortalt med dukker, sang og musik.
NB! IKKE EGNET FOR BØRN UNDER 4 ÅR.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

Teatret Fyren og Flammen

Nattergalen / The Nightingale
● 3+

performance
40 min.
Det er historien, som du kender den, hvor hele det
kinesiske hof leder efter den lille fugl, men kun den lille
kokkepige ved, hvor den findes.
Stenhus Gymnasium, F7, Multisal

Teatret Kimbri

Sælkvinden - et sagn fra Nordens k olde
hav / The Seal Woman

SÅ ER DET ENDELIG HJUL
▲ 7-12

skuespil & dramatik
45 min.
En forestilling om at bære sine minder med sig og altid
at tro på det gode. En sjov, rørende og livsbekræftende
fortælling om en mand og hans ukuelige tro på sin far
og på julemanden.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

Glad Teater

Vivaldis - en poetisk klovneforestilling
Vivaldi’s - A Poetic Clown Performance
● 5+

anden genre / nonverbal
35 min.
Velkommen til VIVALDIS! Familierestauranten med
byens (måske) bedste service. Her narrer de kloge de
mindre kloge, men hvem får lagkagen i hovedet til
sidst?
Absalonskolen, Gymnastiksalen

10:15

Comedievognen

Alfons Åberg / Alfie Atkins
● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
”Selvfølgelig er der ikke spøgelser til”, siger Alfons. Og
heller ingen uhyrer eller marsmænd. Selvfølgelig ikke!
Kun i fjernsynet og på film og i eventyrbøgerne. Men
sommetider glemmer Alfons Åberg.
Holbæk Private Realskole, Gym 2

Teater Fantast • Mustafa’s kiosk
foto: natascha rydvald

Vidste du at…

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.
MYKA • Natten

MYKA

Natten / The Night
dans & ballet / nonverbal
♥ ½-1½

45 min.
En danseforestilling for babyer 6-18 måneder. De kan
bevæge sig frit og reagere impulsivt med alle kroppens
sanser blandt to lysende dansevæsener i et magisk,
sanseligt klangunivers.
Bjergmarkskolen, Blok F, F nord

▲ 6-10

skuespil & dramatik
45 min.
Historien om Sælkvinden som mistede sit skind, om den
ensomme fanger, som stjal det og fik hende som kone

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

På havets bund - musikfortælling
At the Bottom of the Sea

Dracula
◆ 11+

Teater Vestvolden & De Røde Heste

Det Fortællende Teater

Små dyr med pels - grumt dukketeater
for teenagere! / Small Animals with Fur
animation & dukketeater
45 min.
◆ 12-18
To storby-drenge tager en pjækkedag, hvor de havner
på landet. Det fremmede sted afslører, at de hver især
bærer på spørgsmål og hemmeligheder. Små dyr med
pels er en grum og humoristisk forestilling.
Cirkus Kæphøj, Hallen

Teatret Lampe

Ønsk! - den standhaftige tinsoldat / 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: blyant, saks og papir
og ledsaget af stemningsfuld musik.
Absalonskolen, Tumlesalen

Teater Håndholdt • Skrivebordet / foto: søren meisner

10:30

Secret Hotel

Myrepostyr / Antzy
▲ 9-12

performance
60 min.
Gå med på en sanselig oplevelse, hvor videnskab tager
form gennem teater, leg og dans. Med næsen tæt ved
jorden vandrer, kæmper og danser vi os til et indblik i
myrernes forunderlige univers.
UDENDØRSFORESTILLING.
Mødested: Holbæk Lilleskole, 10. A

10:45

Teater Håndholdt

Skrivebordet - morfar og jeg
The Writing Desk
● 3-6

animation & dukketeater
35 min.
Alt fra skrivebordsskuffen tages i brug i historien om
morfar og mig. På skrivebordet kan alt blive levende, og
det gør det! Forestillingen er en hyldest til relationen
mellem børn og bedsteforældre.
Holbæk Lilleskole, Multirum

40

Teatret Thalias Tjenere

▲ 3-10

musikteater
50 min.
Murænen er så skræmmende, at ”Lillefisk” glemmer alt
og bare flygter planløst ud på det store ocean. En eventyrlig tur som lærer ham, hvad han kan gøre mod
Murænen.
Sidesporet / Rotationen, Rotationen, Scenen

Teater Vestvolden & De Røde Heste
Små dyr med pels / foto: rolf søborg hansen

11:00

skuespil & dramatik
60 min.
Gotisk stemning, gys og gribende drama får fuld skrue i
denne stærke og visuelle tolkning af Stokers melodramatiske mesterværk, der bestemt ikke er for pattebørn.
NB! Der er ingen læge tilstede!
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

Face it!
◆ 12+

skuespil & dramatik
90 min.
To fortællere og én pind. Hvad forstår maskiner sig på
kærlighed? Viola Ellehammer Dasseville og Jesper la
Cour i nærværende og intens teaterfortælling.
Holbæk Kystlivscenter, Hallen

AKUT360

Zenobia
◆ 8-12

performance
50 min.
En forestilling bygget på Morten Dürr og Lars Hornemans bog Zenobia - en smuk og gribende historie om
børn på flugt, og om liv og død i krigens skygge - i et
grænseløst rum med ord, billeder og musik.
Kulturkasernen, Teatersalen

11:15

Teatret Kriskat & Thy Teater

B-bumm - mærk hjertet
♥ ½-3 skuespil & dramatik / nonverbal

35 min.
Lige fra begyndelsen fylder en dejlig musikalsk rytme
rummet med hjertelyd. Når den holder op kommer nye
til. Det bliver rigtig sjovt, når lydene styrer personernes
bevægelser i de vildeste retninger.
Bjergmarkskolen, Blok B, B midt

Randers Egnsteater

En heldig kartoffel / A Lucky Potato
skuespil & dramatik
♥ 1½-5

35 min.
I drivhuset er der godt at være. Alle planter og grøntsager bliver flittigt vandet, og der er lunt og godt. En
musikalsk og humoristisk forestilling for det yngste
publikum.
Holbæk Bibliotek, Lille mødesal

Kalder på Venus & Sydhavn Teater

Generation Krop - om kvinders forhold til
deres krop, lavet på nøgne fortællinger
Generation Body

◆

12-98
performance
60 min.
Med personlige fortællinger ses frygten for omklædningsrummet, svømmehallen, prøverummet og bade-

♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+
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vægten i øjnene, når tre kvinder på scenen undersøger
kvindekroppen med hudløs ærlighed.
Gl. badmintonhal, Hallen

Olsens Teater

Lidt af hvert / This and That
animation & dukketeater
♥ 1½-4

30 min.
En hane, en gris, en hest. Fem æbler fra hanens træ.
Og hvad de tre kunne finde på med de fem, anede ikke
engang fåremor, der kom forbi med sine lystige lam.
Æglageret, Salen

Teater Hund & Co.

OpdagElse / Freewheeling Frida
skuespil & dramatik / nonverbal
♥ 2-5

35 min.
Else elsker at snige sig ind på ting, når hun går på
opdagelse i et musikalsk landskab af bevægelige former
og medspillende lyde. Hun får skabt en fantasiverden,
der måske ikke er ren fantasi.
Stenhus Gymnasium, F8

Teater Spektaklo & Teater Refleksion

Rejsen - en hjertegribende fortælling om
at finde sig selv / The Journey
▲ 8+

skuespil & dramatik
45 min.
Landsbyen er under angreb, og alt er kaos. Drengen
Birk løber rundt med sit sværd i hånden, hvad skal han
gøre? Med ét stopper han op, vender sig om og går! På
flugt fra det, der engang var hans hjem.
Elværket, Salen

11:30

Uppercut Danseteater

(H)JUL - nu det (h)jul igen!
Christmas Carousel
● 3-7

dans & ballet / nonverbal
30 min.
To seje drenge må finde den ægte juleglæde frem, så
hjulene igen kommer i gang og julen bliver reddet. En
finurlig danseforestilling, hvor (h)juleglæde, opfindsomhed og venskab kan overvinde alt.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

Syddjurs Egnsteater

Askefis og de 7 hjælpere
Askefis and the 7 Helpers
● 3+

animation & dukketeater
40 min.
Hvordan kan en sulten stenspiser, en tørstig græsslikker, en langbenet himmelhopper og andre underfundige
følgesvende hjælpe Askefis med at få kongen til at
overholde sine løfter.
Bjergmarkskolen, Foreningshuset Bispehøjen

Lusus Theatre Company

Coema - et brasiliansk eventyr

Coema - A Brazilian Fairytale

Teater Hund & Co. • OpdagElse
foto: per morten abrahamsen

▲ 6+

anden genre
45 min.
Hvor mange historier bor der inde i dig? En skuespiller
og en harmonikaspiller fortæller en historie om livets
mange valg. Den eneste vi med sikkerhed ved er, at der
ved hvert valg kommer tab. NB! SPILLES PÅ ENGELSK.
Sidesporet / Rotationen, Rotationen

Teater Baglandet & Himmerlands Teater

Faster Lizzies jul / Aunt Lizzie’s Christmas
● 3-8

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
I Faster Lizzies køkken står alt stille. Vejrudsigten melder om sne juleaften, men julehumøret vil ikke indfinde
sig, for Misser er væk. Langsomt sniger julen sig ind på
Faster Lizzie med magi og musik
Holbæk Museum, Foredragssal

Teater Blik

I virkeligheden... / Actually...
● 3-6

skuespil & dramatik
35 min.
Jeg ønsker mig en solskinsdag, en prikket kjole, at min
far kunne huske igen, en hoppebold, at jeg kunne flyve,
at kunne trække vejret under vandet, og at jeg havde
krøllet hår.
Bjergmarkskolen, Blok F, Fag syd

Passepartout Theatre Production

King Lear
▲ 6+

animation & dukketeater / nonverbal 40 min.
Shakespeares blodige drama om den forfængelige og
grådige King Lear fortalt i en nonverbal, sprudlende,
hjertekildrende dukketeaterversion for hele familien.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

Nørregaards Teater & AbstraXteater

Kongen og vandkanden

The King and the Watering Can
▲ 5-9

skuespil & dramatik
40 min.
Ane og Carl lever i en verden hvor Kongen bestemmer
alt. Men hvad sker der, når han ingenting vil beslutte og
hellere vil passe sin have? Et eventyr om at finde sin
egen konge, kærligheden og håbet.
Holbæk Kulturskole, Salen

Teater Patrasket

Søndag / Sunday
● 4-8

skuespil & dramatik
45 min.
Torstens mor skal have en ny baby. Hans ven ved hvorfor. Det er fordi Torstens mor og far ikke elsker ham så
meget mere. Han prøver finde ud af, hvad han kan gøre
for at få dem til at elske ham igen.
Holbæk Lilleskole, Hallen

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

41

S Ø N D AG
Teatret Fair Play og Holbæk Teater

H.C. Andersens arbejdsredskaber: blyant, saks og papir
og ledsaget af stemningsfuld musik.
Absalonskolen, Tumlesalen

Om en dreng og hans bedste ven kræften. William har
kræft, og mens han ligger derhjemme, får han selskab
af Knud. Knud er hans bedste ven, men også hans sygdom, så hvordan slipper man af med ham?
Holbæk Teater, Salen, Scenen

12:15

Ud med Knud - efter Jesper Wung Sungs
roman / Out with Knud
musikteater
75 min.
◆ 10+

Teater Apropos og Teaterhuset Filuren

Verden imellem os - mobning og grænseløse fællesskaber / The World Between Us
skuespil & dramatik
60 min.
◆ 13+
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.
Stenhushallen, Hallen

MishMash International Theatre Company • Næsen
foto: m zakrzewski
Arthotel • 1-2-3-nU

11:45

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.
Holbæk Private Realskole, Gym 2

Hils Din Mor og Folketeatret

Jeg er Silas / I am Silas
skuespil & dramatik
◆ 12+

65 min.
En coming of age-forestilling om kærlighed, køn, identitet, seksualitet, venskab og familie.
Slotshaven Gymnasium, Nordsal, afs.1

12:00

Trickster-P (Schweiz)
NB! Kl. 12:00-15:00 med løbende indlukning
Særskilt billetbestilling. Se aprilfestival.dk

Nettles
◆ 14+

performance
40-60 min.
En forestilling om barndommen og døden, hvor publikum udstyret med høretelefoner enkeltvis ledes igennem en sanselabyrint, hvor det er op til den enkelte at
tage stilling til og bearbejde det, de oplever.
Holbæk Private Realskole, Gym 1

Teatret Lampe

Ønsk! - den standhaftige tinsoldat
Wish!

● 3-8

skuespil & dramatik
35 min.
Hvad kan der ske, når man ønsker? En humoristisk og
poetisk kærlighedshistorie for de mindste, spillet med
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Teatret Fyren og Flammen

Nattergalen / The Nightingale
● 3+

performance
40 min.
Det er historien, som du kender den, hvor hele det
kinesiske hof leder efter den lille fugl, men kun den lille
kokkepige ved, hvor den findes.
Stenhus Gymnasium, F7, Multisal

Teater Håndholdt

Skrivebordet - morfar og jeg
The Writing Desk
● 3-6

animation & dukketeater
35 min.
Alt fra skrivebordsskuffen tages i brug i historien om
morfar og mig. På skrivebordet kan alt blive levende, og
det gør det! Forestillingen er en hyldest til relationen
mellem børn og bedsteforældre.
Holbæk Lilleskole, Multirum

Teater O

SÅ ER DET ENDELIG HJUL
And So This Is Christmas
▲ 7-12

skuespil & dramatik
45 min.
En forestilling om at bære sine minder med sig og altid
at tro på det gode. En sjov, rørende og livsbekræftende
fortælling om en mand og hans ukuelige tro på sin far
og på julemanden.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

12:30
Arthotel

1-2-3-nU - en musikalsk og interaktiv
forestilling / 1-2-3-noW
skuespil & dramatik
35 min.
♥ 0-3
Skyer der svæver over byer, en sommerfugl der ikke vil
fanges, et æble man skal hoppe højt for at nå. Vil du
være med? 1-2-3-nU...
Æglageret, Salen

Hr. Teater

CHICKS - to burhøns oplever friheden for
første gang
▲ 4+

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Søskendeparret Hilda og 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.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

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

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

skuespil & dramatik
40 min.
I en by hvor bamser var forbudt, blev drengen Lille T
født. Han blev drillet, fordi hans ører var enorme. Men
Lille T var ligeglad. Han sad bare og lyttede til verden
og en dag hørte han noget...
10. klassecenter, Gymnastiksalen

MishMash International Theatre Company

Næsen / The Nose
▲ 6-9

12:45

Teater Baglandet

Krop amok / Body Amok
skuespil & dramatik
◆ 13-18

Teatret Aspendos

Lunas Farmor - da Luna opdager, at man
kan smile, mens man græder....
Luna’s Grandma
▲ 5-10

skuespil & dramatik
40 min.
Om de følelser og oplevelser man kan få, når man
mister en man elsker. En der altid har været der. Men
også om at det er ok at livet går videre. Om at finde lys
i mørket, og om at smile, mens man græder.
Elværket, Salen

MYKA

Natten / The Night
dans & ballet / nonverbal
♥ ½-1½

45 min.
En danseforestilling for babyer 6-18 måneder. De kan
bevæge sig frit og reagere impulsivt med alle kroppens
sanser blandt to lysende dansevæsener i et magisk,
sanseligt klangunivers.
Bjergmarkskolen, Blok F, F nord

Gi en historie

På havets bund - musikfortælling
At the Bottom of the Sea

Sælkvinden - et sagn fra Nordens k olde
hav / The Seal Woman
▲ 6-10

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

13:00

Teatret Kriskat og Thy Teater

B-bumm - mærk hjertet
♥ ½-3 skuespil & dramatik / nonverbal

35 min.
Lige fra begyndelsen fylder en dejlig musikalsk rytme
rummet med hjertelyd. Når den holder op kommer nye
til. Det bliver rigtig sjovt, når lydene styrer personernes
bevægelser i de vildeste retninger.
Bjergmarkskolen, Blok B, B midt

Randers Egnsteater

Drømmen om Amerika
The Dream of America

◆

9-18
skuespil & dramatik
55 min.
I forestillingen fortæller vi med varme og humor historien om en lille familie, der tog den store beslutning at
emigrere til drømmens land, USA. En fortælling om håb
og frygt og et nyt sprog.
Holbæk Lilleskole, Hallen

Musikteatret Saum og ZeBU

Historien om V - en eventyrlig opera om
tab, savn og forsoning / The Story of V
Opera
55 min.
◆ 9+
En eventyrlig og musikalsk forestilling om en piges tab
og sorgen over hendes forsvundne far og et brændende
ønske om at gøre alt godt igen - uanset prisen.
Stenhushallen, Hallen

Det kommende teater og Thy Teater

Ikke et ord - om ytringsfrihed
Not a Word - About Free Speech

◆

8+
skuespil & dramatik / nonverbal
60 min.
Hvad må vi sige og udtrykke - og hvad sker der hvis vi
faktisk tier stille? En nonverbal fortælling om ord, uden
et ord. 100%. En humoristisk og satirisk krops- og
mimeforestilling.
Grand, Salen

Det kommende teater & Thy Teater • Ikke et ord - om ytringsfrihed / foto: frederik eberhardt

60 min.
En forestilling om alt det, der sker i teenageårene, når
kroppen eksploderer i et væld af nye tanker, følelser og
spørgsmål? Om at være usikker og forvirret og overleve
skiftet fra barn til voksen.
Gl. badmintonhal, Hallen

Teatret Kimbri

Teatret Kimbri • Sælkvinden

skuespil & dramatik
35 min.
En skør og sjov historie om den stolte general Kovalev
og hans næse, som en dag beslutter sig for at forlade
ham for at leve sit eget liv. Fortalt med musik, akrobatik og højt humør!
Absalonskolen, Boldsalen

tyrlig tur som lærer ham, hvad han kan gøre mod
Murænen.
Sidesporet / Rotationen, Rotationen, Scenen

▲ 3-10

musikteater
50 min.
Murænen er så skræmmende, at ”Lillefisk” glemmer alt
og bare flygter planløst ud på det store ocean. En even-

▲ For de lidt større / The Wonderers 6 år/year+ ◆ For de største / The Tweens & Teens 10 år/year+
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S Ø N DA G
Olsens Teater • Lidt af hvert

13:15

Comedievognen

Alfons Åberg / Alfie Atkins
● 3-8

skuespil & dramatik
45 min.
“Selvfølgelig er der ikke spøgelser til”, siger Alfons. Og
heller ingen uhyrer eller marsmænd. Selvfølgelig ikke!
Kun i fjernsynet og på film og i eventyrbøgerne. Men
sommetider glemmer Alfons Åberg.
Holbæk Private Realskole, Gym 2

Teatret Thalias Tjenere

Dracula
◆ 11+

skuespil & dramatik
60 min.
Gotisk stemning, gys og gribende drama får fuld skrue i
denne stærke og visuelle tolkning af Stokers melodramatiske mesterværk, der bestemt ikke er for pattebørn.
NB! Der er ingen læge tilstede!
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen, Salen

Teater Spektaklo & Teater Refleksion • Rejsen

Himmerlands Teater

Grevens fejde - Sigurt Skallesmækker på
nye eventyr / The Count’s Feud
▲ 8-13

skuespil & dramatik
40 min.
En gal historietime! Sigurt Skallesmækker og Jakob
Brødløs fortæller historien om Grevens Fejde. Det går
stærkt. Det er sjovt. Det er farligt. Det er musikalsk og måske lidt forvirrende.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

Opgang2 Turnéteater

Ingen / Nobody
skuespil & dramatik
◆ 13+

50 min.
En glemt taske danner centrum i denne uforudsigelige
debatforestilling med fokus på ensomhed, identitet og
inklusion/eksklusion i ungdomsårene.
Holbæk Teater, Salen

13:30

Uppercut Danseteater

(H)JUL - Nu det (h)jul igen!
Christmas Carousel
● 3-7

dans & ballet / nonverbal
30 min.
To seje drenge må finde den ægte juleglæde frem, så
hjulene igen kommer i gang og julen bliver reddet. En
finurlig danseforestilling, hvor (h)juleglæde, opfindsomhed og venskab kan overvinde alt.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

Secret Hotel

Myrepostyr / Antzy
▲ 9-12

performance
60 min.
Gå med på en sanselig oplevelse, hvor videnskab tager
form gennem teater, leg og dans. Med næsen tæt ved
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jorden vandrer, kæmper og danser vi os til et indblik i
myrernes forunderlige univers.
UDENDØRSFORESTILLING
Mødested: Holbæk Lilleskole, 10. A

Teater Hund & Co.

OpdagElse / Freewheeling Frida
skuespil & dramatik / nonverbal
♥ 2-5

35 min.
Else elsker at snige sig ind på ting, når hun går på
opdagelse i et musikalsk landskab af bevægelige former
og medspillende lyde. Hun får skabt en fantasiverden,
der måske ikke er ren fantasi.
Stenhus Gymnasium, F8

AKUT360

Zenobia
◆ 8-12

performance
50 min.
En forestilling bygget på Morten Dürr og Lars Hornemans bog Zenobia - en smuk og gribende historie om
børn på flugt, og om liv og død i krigens skygge - i et
grænseløst rum med ord, billeder og musik.
Kulturkasernen, Teatersalen

13:45

Glad Teater

Vivaldis - en poetisk klovneforestilling
Vivaldi’s - A Poetic Clown Performance
● 5+

anden genre / nonverbal
35 min.
Velkommen til VIVALDIS! Familierestauranten med
byens (måske) bedste service. Her narrer de kloge de
mindre kloge, men hvem får lagkagen i hovedet til
sidst?
Absalonskolen, Gymnastiksalen

14:00

Olsens Teater

Lidt af hvert / This and That
animation & dukketeater
♥ 1½-4

30 min.
En hane, en gris, en hest. Fem æbler fra hanens træ.
Og hvad de tre kunne finde på med de fem, anede ikke
engang fåremor, der kom forbi med sine lystige lam.
Æglageret, Salen

Flyvende Prinsesse

Metamorfose - historien om et æg
Metamorphosis
● 3-8

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

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

SØN DAG
Rejsen - en hjertegribende fortælling om
at finde sig selv / The Journey
▲ 8+

skuespil & dramatik
45 min.
Landsbyen er under angreb, og alt er kaos. Drengen
Birk løber rundt med sit sværd i hånden, hvad skal han
gøre? Med ét stopper han op, vender sig om og går! På
flugt fra det, der engang var hans hjem.
Elværket, Salen

Teatergruppen Batida

14:30

Hr. Teater

CHICKS - to burhøns oplever friheden for
første gang
▲ 4+

skuespil & dramatik / nonverbal
35 min.
Søskendeparret Hilda og 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.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

To i et hus - og en mus

Teater Blik

♥

● 3-6

Two in a House - and a Mouse

2-6
musikteater
40 min.
Mabel og Benny er de allerbedste venner. Mabel har
styr på det hele. Benny derimod kan ikke huske fra
næse til mund. Det giver husspektakler på alle etager,
men musen opfinder noget.
10. klassecenter, Gymnastiksalen

14:15

Lusus Theatre Company

Coema - et brasiliansk eventyr
Coema - A Brazilian Fairytale
▲ 6+

anden genre
45 min.
Hvor mange historier bor der inde i dig? En skuespiller
og en harmonikaspiller fortæller en historie om livets
mange valg. Den eneste vi med sikkerhed ved er, at der
ved hvert valg kommer tab. NB! SPILLES PÅ ENGELSK.
Sidesporet / Rotationen, Rotationen

Nørregaards Teater og AbstraXteater

Kongen og vandkanden

The King and the Watering Can
▲ 5-9

skuespil & dramatik
40 min.
Ane og Carl lever i en verden hvor Kongen bestemmer
alt. Men hvad sker der, når han ingenting vil beslutte og
hellere vil passe sin have? Et eventyr om at finde sin
egen konge, kærligheden og håbet.
Holbæk Kulturskole, Salen

Ishøj Teater

Så du lyden / Did You See the Sound?
● 3-9

skuespil & dramatik
45 min.
Forestillingen er en musisk gennemkomponeret forestilling med udgangspunkt i en fortælling, om et barnebarns besøg hos sin bedstefar.
Gl. badmintonhal, Hallen

Vidste du at…

Lusus Theatre Company • Coema

Teater Spektaklo og Teater Refleksion

I virkeligheden... / Actually...

skuespil & dramatik
35 min.
Jeg ønsker mig en solskinsdag, en prikket kjole, at min
far kunne huske igen, en hoppebold, at jeg kunne flyve,
at kunne trække vejret under vandet, og at jeg havde
krøllet hår.
Bjergmarkskolen, Blok F, Fag syd

Lighthouse Teaterproduktion

Kærlig hilsen Etty - en forestilling i
ord, toner og billeder skrevet over Etty
Hillesums dagbøger fra 2. Verdenskrig

With Love, Etty

◆

13+
skuespil & dramatik
60 min.
En gribende beretning om kærlighed, tab og forfølgelse
under 2. Verdenskrig, og om hvordan et passioneret
møde med en lærer giver styrke til at se mening i at
tilgive.
Sankt Nikolai Kirke, Kirkerummet

Teater Vestvolden og De Røde Heste

Små dyr med pels - grumt dukketeater
for teenagere! / Small Animals with Fur
animation & dukketeater
45 min.
◆ 12-18
To storby-drenge tager en pjækkedag, hvor de havner
på landet. Det fremmede sted afslører, at de hver især
bærer på spørgsmål og hemmeligheder. Små dyr med
pels er en grum og humoristisk forestilling.
Cirkus Kæphøj, Hallen

Teater Patrasket

Søndag / Sunday
● 4-8

skuespil & dramatik
45 min.
Torstens mor skal have en ny baby. Hans ven ved hvorfor. Det er fordi Torstens mor og far ikke elsker ham så
meget mere. Han prøver finde ud af, hvad han kan gøre
for at få dem til at elske ham igen.
Holbæk Lilleskole, Hallen

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+
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S Ø N D AG
Teatret Gruppe 38, Teater2Tusind,
Teatret Møllen og Carte Blanche

15:00

Suppose You Had a Portable Gramophone

▲ 8-13

Tænk, hvis man havde en
rejsegrammofon
▲ 8+

skuespil & dramatik
45 min.
En historie om Viola, der kigger ned og mest passer sig
selv og taler ganske lavt for ikke at forstyrre nogen.
Men hun drømmer. Hun drømmer, og hun længes efter
noget. Hun ved bare ikke, hvad det er.
Bjergmarkskolen, Bjergmarkshallen

Kalder på Venus & Sydhavn Teater • Generation krop
Himmerlands Teater • Grevens fejde / foto: emilia therese

Himmerlands Teater

Grevens fejde - Sigurt Skallesmækker på
nye eventyr / The Count’s Feud

skuespil & dramatik
40 min.
En gal historietime! Sigurt Skallesmækker og Jakob
Brødløs fortæller historien om Grevens Fejde. Det går
stærkt. Det er sjovt. Det er farligt. Det er musikalsk og måske lidt forvirrende.
Sankt Nikolai Kirke, Sognehuset

Teater Apropos og Teaterhuset Filuren

15:30

The World Between Us

Generation krop - om kvinders forhold til
deres krop, lavet på nøgne fortællinger /

Verden imellem os - mobning og grænseløse fællesskaber

Kalder på Venus og Sydhavn Teater

◆

Generation Body

14:45

Flyvende Prinsesse

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.
Stenhushallen, Hallen

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.
Holbæk Private Realskole, Gym 2

Hils Din Mor og Folketeatret

Jeg er Silas / I am Silas
skuespil & dramatik
◆ 12+

65 min.
En coming of age-forestilling om kærlighed, køn, identitet, seksualitet, venskab og familie.
Slotshaven Gymnasium, Nordsal, afs.1

Teatret Fair Play og Holbæk Teater

Ud med Knud - efter Jesper Wung Sungs
roman / Out with Knud
musikteater
75 min.
◆ 10+
Om en dreng og hans bedste ven kræften. William har
kræft, og mens han ligger derhjemme, får han selskab
af Knud. Knud er hans bedste ven, men også hans sygdom, så hvordan slipper man af med ham?
Holbæk Teater, Salen, Scenen

◆

12-98
performance
60 min.
Med personlige fortællinger ses frygten for omklædningsrummet, svømmehallen, prøverummet og badevægten i øjnene, når tre kvinder på scenen undersøger
kvindekroppen med hudløs ærlighed.
Gl. badmintonhal, Hallen

Metamorfose - historien om et æg
Metamorphosis
● 3-8

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

Teater Fantast

Mustafa’s kiosk - en Strid teaterkoncert
▲ 4-10

musikteater
60 min.
Vi inviterer indenfor i kiosken, hvor digtene fra Jakob
Martin Strids moderne børnebogsklassiker gengives
som små historier fortalt med dukker, sang og musik.
NB! IKKE EGNET FOR BØRN UNDER 4 ÅR.
Stenhus Gymnasium, Idrætshal

Vidste du at…

Festivalprogrammet med bl.a. angivelse af de
præcise spilletider og -steder kan
ses på: www.aprilfestival.dk og
på festivalens egen app?
APRILFESTIVAL
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♥ For de allermindste / The Toddlers ½ år/year+ ● For de små / The Tumblers 4 år/year+

FESTIVALKRONOLOGI

1997 Svendborg
68 teatre / 96 forestillinger

2013 Morsø, Skive
& Thisted
112 teatre / 176 forestillinger

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

1998 Roskilde
66 teatre / 96 forestillinger

70’ERNE

1984 Bornholm
56 teatre / 90 forestillinger

1999 Odsherred (forkortet)
76 teatre / 106 forestillinger

1985 Helsingør
74 teatre / 134 forestillinger

00’ERNE

2015 Frederikssund
i samarb. m. Halsnæs
126 teatre / 197 forestillinger

1986 Tårnby
67 teatre / 108 forestillinger

2000 Ringsted & Haslev
76 teatre / 113 forestillinger

2016 Frederiksberg
130 teatre / 198 forestillinger

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

2001 Herning, Holstebro,
Struer & Ikast
95 teatre / 134 forestillinger

2017 Sønderborg
100 teatre / 169 forestillinger

1988 Århus
69 teatre / 109 forestillinger

2002 Lyngby
89 teatre / 142 forestillinger

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

2003 Kolding
99 teatre / 146 forestillinger

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
1975 Ribe, Skærbæk &
Tønder
34 teatre / 55 forestillinger
1976 København
(Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj)
30 teatre / 50 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
1982 Hjørring & Hirtshals
47 teatre / 80 forestillinger
1983 Esbjerg
55 teatre / 100 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
1996 Hvidovre
70 teatre / 98 forestillinger

2004 Silkeborg, Gjern,
Hammel, Ry & Them
104 teatre / 157 forestillinger
2005 Ringsted & Haslev
86 teatre / 149 forestillinger
2006 Nykøbing Falster /
Guldborgsund
99 teatre / 155 forestillinger
2007 Viborg
100 teatre / 158 forestillinger
2008 Næstved
101 teatre / 166 forestillinger

2014 Holstebro
120 teatre / 186 forestillinger

2018 Syddjurs
105 teatre / 164 forestillinger
2019 Hjørring
105 teatre / 155 forestillinger
2020 Holbæk
116 teatre / 170 forestillinger

APRIL

Festival

Teater
for
sma. &
store

Esbjerg

18.-25.

april

2021

2009 Ballerup
109 teatre / 177 forestillinger

10’ERNE
2010 Esbjerg
108 teatre / 165 forestillinger
2011 Randers
110 teatre / 182 forestillinger
2012 Ringsted & Sorø
116 teatre / 192 forestillinger

Vi ses igen
den 18.-25. april 2021
i Esbjerg
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Billetter – hvordan fungerer det?
ALLE BILLETTER ER GRATIS
Online bestilling

…af billetter kan ske på
www.aprilfestival.dk fra tirsdag
d. 14. april kl. 10 til søndag d. 26. april.

Billet- & informationscenter

Billetter kan også bestilles og afhentes ved
personligt fremmøde i festivalens billetudlevering på Holbæk Bibliotek (Nygade 9-13).
Her kan du også få råd og vejledning af
festivalens personale.

Åbningstider

Søndag (19. april) . . . . . . .  14:00-16:00
Mandag-torsdag . . . . . . . . . 10:00-18:00
Fredag  . . . . . . . . . . . . . . .  10:00-20:00
Lørdag  . . . . . . . . . . . . . . .  8:30-20:00
Søndag . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00-15:00

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 19.-26. april.

HUSK! Dørene lukker til tiden

Dørene lukker præcis. Der er ganske kort tid
mellem hver forestilling i weekenden d. 24.-26.
april, og derfor er det vigtigt, at programmet
overholdes, så publikum kan komme rettidigt
videre til deres næste teateroplevelse.

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

FØLG OS PÅ

Slik og 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 ‘flyfunktion’, da dette kan forstyrre den tekniske
afvikling af nogle forestillinger.

Ændringer og aflysninger

Ingen festival uden programændringer
– desværre. Eventuelle ændringer og/eller
aflysninger vil blive slået op i festivalens billet
udlevering – og vist på www.aprilfestival.dk

Vi forholder os til Coronavirus

Festivalarrangørerne følger løbende Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til Coronavirus. Vi tager alle festivaldeltageres helbred og
sikkerhed alvorligt.
Se mere på www.aprilfestival.dk

