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FESTIVAL 2012 

 – teater for børn & unge 
 

Fotoudstilling om teaterfestival på biblioteket 
 

I marts og april kan besøgende på Sorø Bibliotek opleve fotoudstillingen ”40 
år og stadig ikke voksen” som optakt til den store teaterfestival for børn og 
unge, der afvikles i Sorø og Ringsted kommuner fra d. 22.-29. april.   
 
Udstillingen er en kulturhistorisk fotosafari gennem fire årtier, hvor de 
besøgende kan opleve, hvorledes dansk teater for børn og unge har udviklet 
sig fra at være noget, der lignede en græsrodsbevægelse i begyndelsen af 
1970’erne, til et super-professionelt teatermaskineri, der inden for de sidste 
10-15 år har slået igennem i det store udland. 
 
Udstillingens fotografier er taget af en lang række fotografer på 
Teatercentrums festival, som i år altså er nået til Sorø og Ringsted. 
 
Festivalen, der i mange år faktisk har været verdens største festival for 
scenekunst for børn og unge, startede i det små i Herning i 1971 med 15 
teatre og 32 opførelser. Året efter rykkede festivalen til Nykøbing Falster, 
hvor man fik hele 12.000 kroner som tilskud til leje af sportshallen. Siden er 
det gået stærkt, og festivalen er år for år blevet større og bedre. Og budgettet 
er nu vokset til 4 mio. kr. 
 
For en kommune fylder festivalen godt op, når de mange teaterbiler og deres 
indhold indtager byen. Det er i øvrigt også – økonomisk set – en god 
forretning for festivalområdet, når nær ved 500 teaterfolk og mange tusinde 
festivalgæster skal transporteres, indkvarteres og bespises. 
 
For de lokale børn og deres voksne er festivalen et overflødighedshorn, for de 
tilrejsende teaterarrangører fra skoler, biblioteker, institutioner, 
teaterforeninger er det en enestående mulighed for at orientere sig i det 
store udbud - og for børneteatrene selv er det et livsvigtigt udstillingsvindue 
med henblik på det efterfølgende salg af turnéforestillinger.  
 
Over 110 professionelle børne- og ungdomsteatre vil i løbet af festivalugen 
deltage med næsten 200 forskellige forestillinger og næsten 700 opførelser i 
alt. Der er gratis adgang for både store og små mennesker til alle 
forestillingerne. 
 

Yderligere oplysninger om festivalen… 
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Festival 2012 – teater for børn & unge arrangeres af Teatercentrum (et kompetencecenter 

under Kulturministeriet for udbredelse og formidling af scenekunst til børn og unge) i sam-

arbejde med Ringsted og Sorø kommuner. Festivalens budget er på 4 mio. kr., og den finan-

sieres af Ringsted og Sorø kommuner samt Kulturministeriet. Kunstrådets Scenekunst- 

udvalg støtter festivalens internationale del. ASSITEJ Danmark og Teatrenes Interesse-

Organisation (TIO) bidrager i planlægningen og med gennemførelsen af festivalen. 

 

� Festivalen på nettet… 
 

 

www.festival2012.dk - opdateres løbende og 
indeholder praktisk information og pressemateriale. 
 

www.teatercentrum.dk - læs mere om profes-
sionelt scenekunst for børn og unge i Danmark. 
Indeholder også information om Teatercentrums 
arbejde, links til børne- og ungdomsteatre samt 
teaterorganisationer. 
 

 

Find os på   - følg med i de hyppige 
opdateringer og knyt bånd til andre teater-fans. Søg 
på ”Festival – teater for børn og unge”. 

 

     
 

 

 

 


