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FESTIVAL 2012 – teater for børn & unge:
TAK FOR I ÅR - EN INTENS TEATERUGE ER NU SLUT
”Jeg tror, jeg lærer mere af at se teater end at gå en uge i skole” - Alfred, 8 år.

Den 42. udgave af Teatercentrums festival blev i år afviklet i Ringsted og Sorø kommuner. Det
var en stor lokal kulturbegivenhed, men arrangørerne oplevede også, hvordan
teaterinteresserede fra resten af landet strømmede til Midtsjælland for at sikre sig billetter –
festivalens online billetbestillingssystem registrerede sågar bookinger fra Sverige, Norge og
Tyskland. Arrangørerne tøver derfor ikke med at kalde Festival 2012 en stor succes.

 Festivalen – lidt tal og fakta…
På festivalen kunne publikum opleve 186 forskellige teaterforestillinger produceret og
præsenteret af i alt 116 professionelle teatre. De mange forskellige forestillinger
opførtes i alt 575 gange i løbet af ugen. Der var over 30.000 fortrykte gratisbilletter, som
kommunens borgere og tilrejsende teaterinteresserede måtte deles om. 24.904 billetter endte
med at blive delt ud – det er ny rekord. Belægningsprocenten til de enkelte forestillinger var
også meget tilfredsstillende, og ude på de enkelte weekend-spillesteder kunne man konstatere,
at mange familier havde valgt at gå i teatret sammen.
I alt deltog omkring 450 teaterfolk i festivalen, men hertil kommer en lille hær på 118 frivillige
hjælpere fra både teatermiljøet og lokale organisationer. Alle disse mennesker fyldte godt op i
byen og på de øvrige lokale overnatningssteder, på caféer og på restauranter i begge
værtsbyer. Festivalen blev besøgt af i alt 74 udenlandske gæster fra i alt 23 forskellige lande.
Det var både teaterfolk (skuespillere, instruktører og teknikere) men også festivalarrangører,
der kom for at se, hvorledes tingene gøres på Teatercentrums festival. Festivalen havde
desuden besøg af tre gæstespil af høj kunstnerisk kvalitet fra hhv. Belgien, Polen og Schweiz.

 Næste stop: Morsø Kommune
I 2013 flytter festivalen til Morsø Kommune i dagene 14. – 21. april (uge 16), hvor det lokale
publikum får lejlighed til at opleve den 43. version af festivalen. Forberedelserne til denne
festival er allerede langt fremme – de første møder er afholdt, og første udkast til en
markedsføringsplan ligger klar.

 Og bag kulisserne…
Festival 2012 – teater for børn & unge var arrangeret af Teatercentrum i samarbejde med
Ringsted og Sorø kommuner. Festivalens budget var på 4 mio. kr., og den blev finansieret af
Ringsted og Sorø kommuner, Kulturministeriet og Region Sjælland. Kunstrådets
Scenekunstudvalg og Center for Kultur og Udvikling (CKU) støttede festivalens internationale
del. ASSITEJ Danmark og Teatrenes Interesseorganisation (TIO) bidrog med planlægning og
gennemførelse af festivalen.

 Mere information…
Savner du flere oplysninger om dansk scenekunst for børn & unge - kontakt da Teatercentrum,
som er et kompetencecenter under Kulturministeriet for udbredelse og formidling af
scenekunst til børn og unge.
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