Pressemeddelelse – mandag den 23. april 2012

FESTIVAL 2012 – teater for børn & unge:
UNDERHOLDENDE AMOKLØB VED SØNDAGENS BILLETFESTER
Stor interesse for at få billetter til den 42. udgave af den årlige festival for
scenekunst for børn & unge, som nu er åbnet i Ringsted og Sorø.

 Mandag morgen: Sidste pulje billetter er nu frigivet
Efter søndagens to billetfester i begge værtsbyer er nu over 15.000 billetter allerede reserveret
eller udleveret til det teaterhungrende publikum. Festivalarrangørerne er meget tilfredse med
dette resultat og har nu frigivet resten af de i alt 30.000 billetter, som er trykt til det, som i
mange år har været verdens største festival af sin art. Der skulle dermed være gode chancer for
at alle, der har interesse for teater, kan få tilfredsstillet deres teatersult i løbet af festivalugen.

 Billetter – hvordan fungerer det?
Alle billetter er gratis. Bestilling af billetter kan ske på hjemmesiden frem til torsdag d. 26. april
eller telefonisk på 3530 4400 fra mandag 23. april til torsdag 26. april, alle dage kl. 10.00 –
18.00. Bestilte billetter skal afhentes senest 1 time før forestillingen starter.
Afhentning af billetter foregår i festivalens billetudlevering på Ringsted Bibliotek (Tværallé 1-3,
Ringsted) alle festivalens dage frem t.o.m. søndag den 29. april. 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…
Savner du flere oplysninger om festivalen, så kontakt Teatercentrum direkte – eller find
praktisk information og baggrundsviden om arrangementet på enten hjemmesiden, på
facebook eller på festivalens mobil-site.
Med venlig hilsen
Søren Kristoffer Kløft, konsulent
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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 samarbejde med Ringsted
og Sorø kommuner. Festivalens budget er på 4 mio. kr., og den finansieres af Ringsted og Sorø kommuner,
Kulturministeriet og Region Sjælland. Kunstrådets Scenekunstudvalg og Center for Kultur og Udvikling
(CKU) støtter festivalens internationale del. ASSITEJ Danmark og Teatrenes Interesseorganisation (TIO)
bidrager i planlægningen og med gennemførelsen af festivalen.

