Til pressen

Tirsdag den 18. april 2017

Festivalen - dag for dag, time for time, minut for minut...
Hvornår?

Søndag, 23. april
Kl. 13.00 – 17.00

Mandag, 24. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 17.00 – 20.00

Kl. 19.30 – 21.00

Hvad og hvem?

Hvor?

Reportagemuligheder:

Fotomuligheder:

Biblioteket
Sønderborg

X

X

X

X

ÅBNINGSFEST
Borgmester Erik Lauritzen og formand for udvalget for
kulturel og regional udvikling Stephan Kleinschmidt åbner
Aprilfestival 2017. Derefter er der underholdning ved bl.a.
Chapper og Sebastian Klein. Kl 14.00 åbner
Aprilfestivalens billetkontor og uddeler billetter til alle
festivalens forestillinger. Se hele programmet for
åbningsfesten her:
http://www.aprilfestival.dk/aabningsfest.asp

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 8 i det
officielle festivalprogram).

På udvalgte
spillesteder i
kommunen

X

ÅBNINGSRECEPTION
Den officielle velkomst for teatrene og hyldest til de
mange frivillige, der er med til at løfte aprilfestivalen.
Kl. 19.45-20.30: Lokale performance-grupper opfører en
forestilling over temaet ‘Naboskab’
Kl. 20.30-21.00: Aprilfestival-kaffe-kagebord

På Alsion,
Alsion 2

X

X

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

X

X

Officielle velkomsttaler ved Sønderborgs borgmester –
Erik Lauritzen • Formand for udvalget for kulturel &
regional udvikling – Stephan Kleinschmidt • Festivalleder
& leder af teatercentrum i Danmark – Henrik Køhler •
TIO’s formand Dorthe Skøtt Bebe

Tirsdag, 25. april
Kl. 09.00 – 15.00

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

Fortsætter på næste side…

Kl. 17.00 – 20.00

Kl. 17.00

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 8-9 i
det officielle festivalprogram).

På udvalgte
spillesteder i
kommunerne

X

Internationalt gæstespil fra Frankrig
Cie. Arcosm – ’Bounce’
Aldersgruppe: 7+ / Spilletid: 60 min
Denne forestilling giver sig begejstret i kast med fiaskoen.
Fiaskoen som en universel oplevelse og en uventet
begyndelse for en ny måde at leve på. Fiaskoen kan f.eks.
være starten på et nyt eventyr, man er spændt og usikker
på – spring ud i det!
NB! Spilles også onsdag d. 26. april kl 10:00

Sønderborg Teater,
teatersalen

X

Onsdag, 26. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 19.00

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

X

X

Internationalt gæstespil fra Belgien
Cie. Gare Centrale – ’Ressacs’
Aldersgruppe: 14+ / Spilletid: 70 min
Sprog: Spilles på engelsk
’Ressacs’ er en poetisk gennemgang af den krise, som
tabet af hus, ejendele og identitet kan være. Vi møder et
fortabt par, der er alene på havet, og de kastes rundt i
fortvivlelse. Det er en humoristisk fremstilling af vores
hang til at leve det ”rigtige” liv.
NB! Spilles også torsdag d. 27. april kl 10:00

Kl. 17.00 – 20.00

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 8-9 i
det officielle festivalprogram).

Aktivitetshuset,
Sønderborg

På udvalgte
spillesteder i
kommunerne

X

X

Torsdag, 27. april
Kl. 09.00 – 15.00

Kl. 11.00 & 16.00

Teaterforestillinger på skoler og institutioner for børn
og unge (kun for skoleelever og institutionsbørn). Kontakt
Søren K. Kløft på sk@teatercentrum.dk, hvis du vil besøge
skoler og/eller institutioner, hvor der spilles teater.

X

X

Sønderborg Teater,
teatersalen

X

X

Alsion,
Alsion 1

X

X

Internationalt gæstespil fra Kina
China Nat. Theatre for Children– ‘Three Monks’
Aldersgruppe: 4+ / Spilletid: 80 min
China National Theatre for Children præsenterer et
klassisk kinesisk eventyr i en flot iscenesættelse.
Omdrejningspunktet for forestillingen er et gammelt
kinesisk ordsprog, som i sin grundform lyder således: En
munk henter to spande vand, to munke henter én spand
vand, tre munke har intet vand!

Kl. 09.00 – 17.00

På alle deltagende
institutioner og
skoler i festivalen

KONFERENCE: "Mød din digitale nabo"
Konferencen laves af Teatercentrum i samarbejde med
Matthew Reason, York St John University, ASSITEJ
Danmark, AKTØR, hvid støj sceneproduktion og UC Syd.
Temaet for Aprilfestivalens konference er digital dannelse.
Konferencen henvender sig bredt til alle, der er
interesserede i digital formidling i forbindelse med
ungekultur og/eller teater med børn og unge som
målgruppe. Konferencen udbydes også til festivalens
udenlandske gæster, da størstedelen af konferencen
foregår på engelsk. Yderligere information hos Pernille W.

Fortsætter på næste side…

Sørensen (Teatercentrum) på tlf. 4075 6904 eller på mail:
ps@teatercentrum.dk

Kl. 14.00 – 18.00

Kl. 19.00 – ca. 20.15
(dørene åbnes kl.
18.30)

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre (se oversigt på s. 8-9 i
det officielle festivalprogram).

På udvalgte
spillesteder i
kommunerne

X

Det store FESTIVALSHOW
Publikum vil blive præsenteret for musik og dans, sang og
eventyrlige optrin i en skøn forening med dramatiske og
spændende historier. Oplev også små smagsprøver på
teaterforestillinger, der i mange år har kendetegnet dansk
teater for børn og unge både her og i udlandet. Showet er
produceret for Aprilfestivalen af Teatret Møllen i et tæt
samarbejde med lokale dansere og musikere.

Alsion

X

X

På 13 spillesteder
i Sønderborg

X

X

På 13 spillesteder
i Sønderborg

X

X

På 13 spillesteder
i Sønderborg

X

X

Alsion 2

Iscenesættelse og instruktion: Ole Sørensen. Musik: Pete
Livingstone. Produktion: Lars Rødbroe. Se mere her:
http://www.aprilfestival.dk/festivalshow---d-27-april.asp

Fredag, 28. april
Kl. 11.00 – 21.30

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre. Gratis specialbusser
bliver indsat mellem spillestederne. Se mere her:
http://www.aprilfestival.dk/festivalens_forestillinger.asp

Lørdag, 29. april
Kl. 09.30 – 21.30

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre. Gratis specialbusser
bliver indsat mellem spillestederne.

Søndag, 30. april
Kl. 10.00 – 17.30

Teaterforestillinger på udvalgte spillesteder for alle;
børn & unge samt deres forældre. Gratis specialbusser
bliver indsat mellem spillestederne.

Og (noget af) ALT det andet…
Ud over de aktiviteter, der er nævnt i det ovenstående skema, foregår der også følgende i løbet af festivalugen:
•

Historiehuset: Nørregaards Teater spiller en forestilling i et stort træhus på Biblioteket Sønderborg (Drivhuset). Se spilletider i
programmet. Men HISTORIEHUSET modtager også gerne besøg, når det ikke fortæller historier. Du kan komme forbi på følgende
dage:
o

Tirsdag d. 25. april, kl. 14 – 17 / Onsdag d. 26. april, kl. 12 – 14 / Torsdag d. 27. april, kl. 10 - 13

o Historieføreren Hans Nørregaard vil være til stede i disse tidsrum.
•

Oplevelsesskulptur: ’Senses of Cities’ – har du mærket dine sanser i dag? Dette er en sanseoplevelse for børn og voksne. En
opdagelsesrejse ind i vores sanser. De besøgende kan bl.a. opleve en indbygget interaktiv udstilling, hvor store som små får
mulighed for at udfordre og afprøve sanserne ved at smage, lugte, føle, se og høre.
Aldersgruppe: 3+
Sted: Gårdspladsen ved Sønderborg Asylcenter (Gerlachsgade 2)
Produktion: hvid støj sceneproduktion

•

30 farvestrålende maskotter sørger for støj i gaden før og under Aprilfestival 2017. EUC Syd har skræddersyet dragterne, som
elever fra Efterskolen Epos, Als Performance Academy og Ungdomsskolens dramalinje optræder i.
Oplev aprilmaskotterne her:
1. Torsdag 20. april kl. 15:30-17:30: Den gamle Deichmann-butik, Perlegade/Sønderborg (NB! Altså FØR festivalen)
2. Søndag 23. april kl. 13:00-15:00: Biblioteket, Sønderborg og Perlegade/Sønderborg
3. Tirsdag 25. april kl. 16:00-18:00: Gråsten Slotskirke og indre by/Gråsten
4. Onsdag 26. april kl. 16:00-18:00: Nordborghus og indre by/Nordborg
5. Fredag 28. april kl. 16:00-18:00: En del af "Skør Fredag" i Sønderborg City på "Verdens længste Catwalk"

________________________________________________________________________
PRESSEKONTAKT
Mangler du oplysninger og/eller kontakt til f.eks. teatre?
Festivalens pressekontakt:
Søren Kristoffer Kløft, +45 4075 6902, kl. 09.00 – 21.00 på alle festivalens dage
eller skriv på mail: sk@teatercentrum.dk
Pressekontakt – Sønderborg Kommune:
Stine Dudda / Sønderborg EVENT / indu@sonderbrog.dk / +45 2790 5474

