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Sønderborg Produktionshøjskole hjælper Sønderborg Kommune med Aprilfestival

KUU Sønderborg har sat Aprilfestival på undervisningsskemaet og leverer frivillige hjælpere til eventen. Det 

hjælper teaterfestivalen og skaber relevant og praktisk undervisning. 

 

Det kræver mange hænder at gøre Aprilfestival til en succes. Teaterfestivalen, der 23. – 30. april 2017 fylder 

alle kroge af Sønderborg med professionelt børne- og ungdomsteater, er kommet på undervisningsskemaet 

på kultur-, turisme- & fritidslinjen på KUU Sønderborg (Den kombinerede Ungdomsuddannelse på 

Sønderborg Produktionshøjskole). 

 

Det sikrer ikke blot relevant og praktisk tilgang til uddannelsen – det tilføjer også festivalen noget af den 

frivillige arbejdskraft, der får et så stort arrangement til at lykkes. 

 

Opgaverne er varierede og talrige. De skal blandt andet udstyre og udsmykke festivalens hovedkvarter på 

Sønderborghus. De timer, de derudover lægger på festivalen, vil være meritgivende og tælle som 

undervisning på skolen. Elevernes underviser, Patricio Soto, sikrer opgavernes relevans, og at det matcher 

elevernes faglige og personlige evner. 

 

Faglig relevans 

- Aprilfestival passer fint til vores linjes faglige indhold. Eleverne får en oplevelse ved at arbejde praktisk med 

stoffet både i undervisningen og under selve festivalen. De mærker, at kultur er sjovt. Hertil kommer hele det 

sociale aspekt med at lære at samarbejde om store opgaver. Vi synes, at det er vigtigt, at de får ind under 

huden, hvor vigtigt det er at arbejde med frivilligt arbejde: både fordi det gavner det enkelte menneske socialt 

og fordi det styrker ens cv, siger Patricio Soto, underviser på KUU Sønderborgs kultur-, turisme- & fritidslinje. 

 

- Her ser vi et godt eksempel på, hvordan samarbejde om frivillig indsatser skaber værdi på mange niveauer. 

Det glæder det mig at se, hvordan KUU-eleverne arbejder med temaet og får gavn af projektet. Eleverne 

arbejder med noget relevant og nærværende. De føler sig vigtige, fordi opgaver kan stå og falde med, om de 

møder op, siger Sønderborg Kommunes kulturfrivillighedskoordinator, Ulla Hermann. 

 

- Eleverne skaber enorm værdi for festivalen. Aprilfestival bygger på samarbejde med utroligt mange 

forskellige, lokale instanser, udtaler Stephan Kleinschmidt, formand for Kulturel og Regional Udvikling, 

Sønderborg Kommune. 

 

”Aprilfestival – teater for små og store” er verdens største turnerende festival for professionelt børne- og 

ungdomsteater. Festivalen foregår 23. – 30. april 2017 i hele Sønderborg Kommune. Det er fortsat muligt at 

melde sig som frivillig på www.crewnet.dk. 

 

Læs mere og hent gratis billetter til teaterforestillingerne på www.aprilfestival.dk. 

 

Kontakt 

Ulla Hermann, kulturfrivillighedskoordinator Sønderborg Kommune 

ulhr@sonderborg.dk – tlf. 29 74 73 55 

 

Patricio Soto, underviser på KUU Sønderborgs kultur-, turisme- & fritidslinje 

ps@s-p-h.dk – tlf. 60 61 70 38 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige hænder må der til. Elever fra Den kombinerede ungdomsuddannelse i Sønderborg har Aprilfestival 

på undervisningsskemaet. Elever fra KUU har tidligere prøvet at arbejde med events i Sønderborg 

Kommune, som her til Danmarks Internationale Gadeteaterfestival i 2015. 

 

 


