
 

 

 

 

Pressemeddelelse  –  torsdag den 7. marts 2013 
 

FESTIVAL 2013 – teater for børn & unge: 

TEATERFOLK  FRA  BL.A.  JAPAN, USA  OG  KINA  HAR  MELDT  

DERES  ANKOMST  TIL  MORSØ,  SKIVE  OG  THISTED  KOMMUNER 
 

Festival 2013 – teater for børn & unge har gennem mange år været det sted, hvor ikke bare 

danske teaterfolk men også mange fagfolk fra det internationale teatermiljø samles om deres 

interesse. Foreløbig har allerede over 100 personer fra over 30 lande tilmeldt sig som deltagere 

på festivalen i dagene 14.-21. april, hvor de udover et sandt festfyrværkeri af over 170 danske 

forestillinger også kan opleve inspirerende internationale gæstespil fra Belgien og Sverige. 
 

���� Og navnene er: Kalashnikova, González, Miyauchi, McGormick… m.fl. 
De mange internationale gæster, der ventes at strømme til festivalen, er en varieret og farverig 

forsamling af teaterfolk, skuespillere, instruktører, festivalproducenter og talentspejdere, som 

alle kommer for at se nyt og banebrydende teater på dette område; dansk scenekunst for børn 

og unge har nemlig ry for at være af meget høj kvalitet. De mange internationale teaterfolk 

kommer også for at deltage i debatter og måske købe forestillinger til deres egne festivaler rundt 

omkring i verden. I år får festivalen besøg fra 30 forskellige lande, bl.a. Japan, USA, Kina, 

Australien, Cameroun, Uganda, Canada, Mexico, Rusland, Korea, Spanien og Brasilien. 
 

���� Svensk danseteater af høj kvalitet indtager Thisted 

Carrasco Dance Company & Riksteaterns ”Bartolomeo” er et kraftfuldt bevægelsesstudie i fire 

kvinders indre frustrationer omkring deres rolle og plads i samfundet. Det udtrykkes i form af 

fagter og kropsperkussion, der kulminerer i en fysisk crescendo af massive bevægelser og 

frigørelse. Forskellige musik- og danseformer mødes i et fælles udtryk. Det er humoristisk, 

uforudsigeligt og udfordrende. 
 

Aldersgruppe: 13-19 år - Varighed: 40 min - Sted: Thisted (præcist spillested offentliggøres senere) - Torsdag d. 18. april kl. 17.00 & d. 19. 

april kl. 11.00 
 

���� To anmelderroste belgiske teatre spiller i hhv. Nykøbing Mors og Skive 
I Kopergietery & Het Kips ”Chicks for Money and Nothing for Free” fortæller fem drenge deres 

historie ved febrilsk at smide deres egne kroppe ind i kampen imod og for hinanden – lige til den 

bitre ende. Det er en forestilling om drengedrømme og det virkelige liv. Kald det danseteater, 

bevægelsesteater eller fysisk teater – under alle omstændigheder er det en grænsesøgende og 

udmattende kamp. Det er 3. gang, at Kopergietery gæster festivalen. 
 

Aldersgruppe: 15 år og op - varighed: 65 min. - sted: Kulturcenter Limfjord i Skive - onsdag d. 17. april kl. 13.00 & 19.00. 

 

The Poetry Squatters of the Compagnie Gare Centrale fortæller i forestillingen ”Fragile” tre 

forskellige historier om det uomtvistelige ønske til at leve, skønheden i det uvisse, den 

manglende overensstemmelse og fantasiens kraft og styrke, der kan få alt til at ske. 
 

Aldersgruppe: 8 år og op - varighed: 60 min. – sted: Limfjordsteatret i Nykøbing Mors – onsdag d. 17. april kl. 17.00 & torsdag d. 18. 

april kl. 11.00. 

 

���� Det komplette program offentliggøres fredag d. 8. marts 
Programmet med spilletider og –steder for alle festivalens i alt 174 forestillinger ligger fra i 

morgen klar og kan efterfølgende studeres på festivalens hjemmeside på www.aprilfestival.dk  

eller på mobil-sitet m.aprilfestival.dk 
 

Savner du flere oplysninger om festivalens internationale del, så kontakt Teatercentrum, hvor 

Peter Manscher - pm@teatercentrum.dk - og Sophie Villsen - sv@teatercentrum.dk - koordinerer 

dette arbejde. Op til festivalen vil Teatercentrum sende flere pressemeddelelser ud med praktisk 

information og baggrundsviden om arrangementet. 
 

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 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

Festival 2013 – teater for børn & unge arrangeres af Teatercentrum (et kompetencecenter under Kulturministeriet for udbredelse 

og formidling af scenekunst til børn og unge) og Morsø Kommune i samarbejde med Thisted og Skive kommuner. Festivalens 

budget er på 4,2 mio. kr., og den finansieres af værtskommunerne og Kulturministeriet. Kunstrådets Scenekunstudvalg og Center 

for Kultur og Udvikling (CKU) støtter festivalens internationale del. ASSITEJ Danmark bidrager i planlægningen og med 

gennemførelsen af festivalen. 
 

  

 

 
 

 
  

 


