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FESTIVAL 2012 – teater for børn & unge: 

BILLETPANIK VED TEATERFESTIVAL AFVÆRGET  
 

Nyindført online-billetbestilling er en uventet stor succes. Festival 2012’s 

billetbestilling har kun været åben i to dage, og næsten 10.000 billetter er allerede 

blevet bestilt via festivalens online-service på festivalens hjemmeside. 

Arrangørerne er glade for den store forhåndsinteresse for arrangementet og 

oplyser, at der frigives flere billetter både søndag og mandag, når festivalen åbner 

officielt i Ringsted og Sorø. I alt er der over 30.000 billetter til de mange 

teateroplevelser i løbet af ugen og i weekenden 27.-29. april, hvor festivalen 

kulminerer. Hvad skal du se? 
 

���� 10.000 online-billetter revet væk – der frigives flere mandag d. 23. april 
Der har været usædvanlig travlhed i festivalens billetbestilling de seneste to dage, hvor der via 

det nyindførte online billetsystem er modtaget over 400 bestillinger i timen. Den første pulje 

billetter er allerede væk nu, men der frigives flere billetter på mandag, hvor festivalen for alvor 

går i gang. Der er i alt over 30.000 billetter til rådighed for publikum. 

 

���� Flere billetter uddeles til billetfesterne på søndag d. 22. april 
Festivalen skydes i gang på søndag, hvor publikum har mulighed for at hente flere billetter på 

både biblioteket i Sorø og i Ringsted, hvor der afholdes billetfester med musik og 

underholdning for hele familien.  
 

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… 
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  –  KOMMUNIKATION  –  PR & MARKETING 
 

Teatercentrum  i  Danmark  |  Farvergade 10, 5. sal  |  1463 København K 
Tlf: +45 3530 4400 (hoved-nr.)   |  mobil: +45 4075 6902 (direkte)  |  sk@teatercentrum.dk 
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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.  

� Festivalen på nettet og telefonen 
 

 

 

www.festival2012.dk - opdateres løbende og 

indeholder al praktisk information om festivalen. 
 

www.teatercentrum.dk - læs mere om profes-sionel 

scenekunst for børn og unge i Danmark. 
 

m.festival2012.dk – festivalens mobilsite; se 

programmet og anden info på din smartphone 
 

 

Find os på   - følg med i de hyppige 

opdateringer og knyt bånd til andre teaterfans. Søg 

på ”Festival – teater for børn og unge”. 

 

   

 

 
 

 

   
 

 


