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Teaterfestival: Hjælp os med at indsamle gamle skabe
Har du et træskab stående i garagen, på loftet eller i kælderen? Og skal du ikke længere bruge
det selv? Så er der nemlig andre, der kan bruge det. Skabene skal i så fald indgå i arbejdet med
at synliggøre en festival i Sønderborg Kommune.
I dagene 23.-30. april 2017 er Sønderborg vært for verdens største turnerende festival med
teater for børn & unge. Over 130 teatre kommer på besøg og viser i løbet af bare én uge over
200 forskellige teaterforestillinger for alle børn & unge og deres familier. Temaet for festivalen
er ’naboskab’.
Dette tema er blevet valgt, fordi vi befinder os i grænselandet med gode naboer mod syd, og
fordi vi i disse år får mange nye naboer fra mange forskellige lande. Derfor er det tid til at
dyrke og pleje naboskabet.
Festivalen kommer til at brede sig ud over hele kommunen, og der vil blive spillet teater på
bl.a. skoler og institutioner – altså steder, hvor man normalt ikke ville forvente at møde teater.
Derfor skal disse spillesteder markeres med en synlig markør. Og her kommer de gamle
træskabe ind i billedet.
Ved hvert spillested skal der stå et flot skab, malet i festivalens farver. Hvert skab skal fungere
som både vejviser og informationsstation, hvor publikum kan finde bl.a. festivalprogrammer,
postkort og diverse merchandise.
Værkstedsleder: Der skal bruges mange skabe
Arrangørerne af festivalen håber, at alle i Sønderborg Kommune vil vise, hvor gode naboer, de
er og dermed hjælpe festivalen på vej. Det er Sønderborg Produktionshøjskole, der skal stå for
at indsamle og gøre skabene festivalklar.
Værkstedsleder på Atelier, Karen Kristiansen-Stuart, der er tovholder på opgaven, fortæller:
”Vi mangler mange skabe. I forskellige størrelser og udformninger. Eneste krav er, at de skal
kunne males, og derfor skal de være af træ. Det er underordnet, om skabene har skader eller
defekter – vi sørger for, at de bliver sat i stand.”
Karen Kristiansen-Stuart lægger ikke skjul på, at hun synes, det er en sjov opgave, der ligger
foran hende:
”Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet, og vi ser også meget frem til at være en del af
Aprilfestivalen. Eleverne er så klar til at tage fat på opgaven.”
Karen Kristiansen-Stuart kan kontaktes direkte på mobil 2332 6858 eller via mail på kks@s-ph.dk, og så vil hun sørge for, at skabene bliver afhentet.
Yderligere information om processen med skabene eller om festivalen generelt:
Karen Kristiansen-Stuart, Sønderborg Produktionshøjskole / kks@s-p-h.dk / +45 2332 6858
Mia Lilliendahl Larsen, Sønderborg EVENT / mils@sonderborg.dk / +45 2423 3682
Søren Kristoffer Kløft, Teatercentrum i Danmark / sk@teatercentrum.dk / +45 4075 6902
www.aprilfestival.dk I www.sonderborgkommune.dk I www.alsion.dk I www.sonderborg.dk
Aprilfestival – teater for små & store er et samarbejde mellem Teatercentrum,
Sønderborg Kommune og Sønderborg Teaterforening.

