Pressemeddelelse – tirsdag den 3. april 2012

FESTIVAL 2012 – teater for børn & unge:
ÅRETS TEATERBEGIVENHED D. 22.-29. APRIL
I RINGSTED OG SORØ ER SVÆR AT OVERSE
Programmet for den største enkeltstående kulturbegivenhed i
Ringsted og Sorø kommuner ligger nu klar på festivalens website.
I ugen inden festivalen, som afvikles i dagene 22.-29. april, omdeles
en trykt version af det farverige katalog i 25.000 eksemplarer til bl.a.
skoler, institutioner og biblioteker i de to midtsjællandske
kommuner. Programmet står bl.a. på scenekunst fra både ind- og
udland og et spektakulært Festivalshow, hvor Chapper – kendt fra
DR Ramasjang – er vært. Alle billetter til herlighederne er gratis og kan
bookes online via festivalens website. Kom og vær med... i Sorø og Ringsted.

 500 timers teater: Alle, der har lyst, kan se teater under festivalen
Når de skolesøgende børn i hhv. Ringsted og Sorø kommuner møder op til undervisning i uge
17, er chancerne for, at mindst én time af undervisningen kommer til at foregå i teatermørke,
meget store. Det er nemlig blevet festivaltid, og Festival 2012 indtager begge kommuner.
Således kan børn og unge på i alt 26 skoler og hele 57 institutioner opleve teater i skoletiden i
løbet af festivalugen.
Om eftermiddagene kan resten af familien også være med, når der spilles forestillinger for alle
på 19 udvalgte steder i kommunerne. Næsten 200 teaterforestillinger afvikles bare i løbet af
festivalens første fire dage (23.-26. april). I weekenden 27.-29. april kulminerer det hele i et
veritabelt tæppebombardement af oplevelser, når næsten 400 forestillinger spilles på 16
specielt udvalgte steder i Ringsted og Benløse.
Dette betyder, at der totalt set spilles teater i næsten 500 timer, mens festivalen står på – hvis
alle forestillingerne blev opført lige i forlængelse af hinanden, giver det faktisk 21 dages nonstop scenekunstoplevelser for hele familien. Og det betyder, at alle, der har lyst, kan få mindst
én oplevelse med scenekunst i løbet af den uge, hvor festivalen strømmer ud i alle dele af de to
værtskommuner.

 DR-kendis og prisvindende instruktør skaber magi i kongrescentret
Festivalarrangørerne inviterer desuden til et stort anlagt festivalshow i Ringsted Kongrescenter
torsdag d. 26. april, hvor publikum bl.a. kan opleve festivalens største forestilling i form af en
unik kavalkade, sammensat af en lang række af de forestillinger, som kan opleves på festivalen.
Showet præsenteres af Chapper, der er kendt fra DR Ramasjang, hvor han gang på gang har
bevist, at han er uovertruffen, når det gælder om at underholde børn og unge på en både sjov
og indholdsrig måde. Det er 2. gang, at Chapper står i spidsen for dette imponerende show, der
har over 70 medvirkende, og som iscenesættes af den Reumert-pris-vindende franske
instruktør Catherine Poher. Der bliver både noget for øjet, ørerne og lattermusklerne denne
aften i Ringsted Kongrescenter.

 Se hele programmet og book gratis billetter på www.festival2012.dk

 FESTIVALOPTAKT – se den festlige
’LIP DUB’ - video lavet af de unge selv

Scenekunst kan være ren magi, hvis det er udført godt – og derfor kan det også virke helt
magisk, at billetterne til alle disse scenekunstoplevelser er helt gratis. Billetbestillingen starter
torsdag d. 19. april og foregår både online på festivalens website (se under ’program’) og på
telefon 3530 4400. I dagene 22.-29. april kan bestilte billetter afhentes i festivalens
billetudlevering, som holder til på Ringsted Bibliotek – se åbningstider på festivalens website.

 Mere information?
Savner du flere oplysninger om festivalen, så kontakt Teatercentrum. Op til festivalen vil
Teatercentrum sende flere pressemeddelelser ud med praktisk information og baggrundsviden om arrangementet.
Med venlig hilsen
Søren Kristoffer Kløft, konsulent
Se videoen: http://www.youtube.com/watch?v=XA1I3Cw5YPI

 Festivalen på nettet…
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”.
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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.

