 Tyvstart på YouTube

– se den festlige ’LIP
DUB’-video lavet af de unge selv som optakt til festivalen.

Pressemeddelelse – tirsdag den 17. april 2012

FESTIVAL 2012 – teater for børn & unge:
OVER 30.000 GRATIS BILLETTER TIL SCENEKUNST I NÆSTE UGE

Se videoen: http://www.youtube.com/watch?v=XA1I3Cw5YPI

Om fem dage åbner teaterfesten i Ringsted og Sorø kommuner. Over 30.000
gratis billetter er blevet trykt, og fra og med torsdag d. 19. april kan alle
teaterinteresserede bestille dem online via festivalens hjemmeside.
Festivalen er verdens største af sin art, og publikum inviteres til at opleve et
forskelligartet program bestående af næsten 190 forskellige forestillinger,
der tilsammen opføres næsten 600 gange. Festivalen henvender sig primært
til børn og unge, men voksne kan også kigge med. God scenekunst for børn
og unge kan nemlig lige så godt opleves af voksne. Hvad skal du se? Og
hvem skal du have med?

 Noget for enhver teater-fan – uanset alder, smag eller temperament
På festivalen kan publikum opleve forestillinger, som er stort anlagte opsætninger med masser
af deltagende skuespillere, finurlige kulisser, der kan bevæge sig rundt på scenen og lys-, lydog videoeffekter, der – når de fungerer bedst – kan tage pusten fra publikum. Andre
forestillinger har et helt anderledes udtryk, hvor historien fortælles af en enkelt skuespiller med
få rekvisitter – her er ordet i centrum.
Der er både ordrige og ordløse forestillinger. Der er musicals, danseforestillinger, poetisk
dukketeater og spændende internationale gæstespil. Festivalen præsenterer også grandiose
helte-eposser, hvor de store følelser stilles til skue; krigsdramaer, hvor menneskelige tragedier
oprulles for publikum; spændende nyfortolkninger af de gamle folkekære eventyr; knugende
socialrealisme og medrivende skildringer af historiske begivenheder. Der er sågar operaer
skrevet til og sunget specielt for børn og unge. Fælles for dem alle er, at de gerne vil fortælle en
vedkommende historie til deres publikum.
God scenekunst for børn og unge kan sagtens opleves af andre aldersgrupper. Således kan
voksne teatergængere også sagtens få en god oplevelse ud af en tur i teatermørket i løbet af
børneteaterugen. Derfor opfordrer arrangørerne til, at hele familien tager i teatret og får en
masse oplevelser med hjem.

 Billetfester søndag d. 22. april. Sangerinderne Elisabeth Gjerluff Nielsen
og Stine Michel står for underholdningen
Festivalen skydes i gang allerede søndag d. 22. april, hvor de over 30.000 gratis billetter kan
afhentes på både biblioteket i Sorø og i Ringsted, hvor der afholdes billetfester med musik og
underholdning for hele familien. I Ringsted kan de fremmødte således opleve sangerinden
Elisabeth Gjerluff Nielsen lave sit ”Elisabedst”-show, mens Stine Michel underholder ved Sorøfesten med sin ”Trolderose og Trommelise”.
Sorø-festen foregår i tidsrummet kl. 10.30-12.30, mens billetfesten i Ringsted løber af stablen
mellem kl. 13.00 og 17.00. Underholdningsindslagene åbner festerne hvert sted. Resten af
ugen foregår billetudleveringen udelukkende fra Ringsted Bibliotek – mens det er muligt at
bestille billetter både på telefon 3530 4400 samt online på www.festival2012.dk – se under
’program’.

 Mere information: Få overblikket på bl.a. festivalens nye mobil-site
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: http://m.festival2012.dk
Med venlig hilsen
Søren Kristoffer Kløft, konsulent
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 Festivalen på nettet og på Facebook
www.festival2012.dk - opdateres løbende og
indeholder al praktisk information om festivalen.
www.teatercentrum.dk - læs mere om professionel scenekunst for børn og unge i Danmark.
Find os på
- følg med i de hyppige
opdateringer og knyt bånd til andre teaterfans.
Søg på ”Festival – teater for børn og unge”.

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.

