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Velkommen! Horsens Kommune er en kulturkom-

mune, hvor vi prioriterer at gøre kulturoplevelser og
-aktiviteter til en del af hverdagen. Det glæder mig
derfor meget, vi igen til september slår dørene op til
vores fantastiske teaterfestival – en festival, der gennem nu mere end 30 år har skabt et unikt fællesskab
omkring teateroplevelser i Horsens.

Åbningstale ved borgmester
Peter Sørensen
Teatertorvet, fredag kl. 18.00
efter talen byder Horsens
teaterfestival på et lille glas
på horsens ny teater

I år har seks unge fra Komediehuset i Horsens,
Holbæk Dramacollege og Randers Egnsteaters
Talent-linie været med til at udvælge to af forestillingerne og til at skabe oplevelser for os alle sammen. Jeg vil gerne sige et stort tak til både dem og
resten af holdet bag årets program. Samtidig skal
der lyde et stort tak til de mange frivillige, teatrene
og de lokale foreninger og spillesteder samt til publikum, der tilsammen hvert år sikrer os en spændende
og oplevelsesrig festival.
I programmet her kan du læse mere om, hvad du
kan opleve på Horsens Teaterfestival i 2019. Årets
program byder på alt fra danseforestillinger til dukketeater over de mere traditionelle forestillinger.
Jeg er sikker på, at vi igen i år kommer til at opleve
en enestående festival.
Rigtig god fornøjelse!

Peter Sørensen, Borgmester
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Foto: Horsens Kommune

Kulturstationen
Dramatisk croquis
Lørdag kl. 11.00-12.15 &
13.00-14.15

jazzmusik

I kulturgården kan du på udvalgte
tidspunkter opleve et menageri
af styltefigurer og eventyrlige og
karikaturiske dyrelignende væsner – fra Komediehusets indgang
kommer væsnerne på gårdtur og
forundrer festivalens gæster

Billedskolen Horsens & Komediehuset går sammen i dette culture
clash, hvor skuespil og tegning
mødes.

Unge jazzmusikere fra musikskolen vil i løbet af festivaldagene dukke op forskellige
steder på Kulturstationen.

Oplev et fortællende og underholdende croquis-show – vel og
mærke med påklædte skuespillere – og følg de mystiske projektioner på vægge og skuespillere.
Alle inviteres, uanset evner, til at
komme forbi og prøve kunsten:
At tegne levende objekter og
lade sig opsluge af den mystiske
stemning.

Der bliver også et par forrygende
og hæsblæsende koncerter i
musikskolens café.

Foto: xxxxxxxxxxxx

Komediehusets udendørs
Menageri
Lørdag kl. 10.00-11.00
Søndag kl. 13.00-14.00

Foto: jens jessen

kulturstationen i skolegade er
et kulturelt knudepunkt, der
Tirsdag d. 3. september kl. 19.00dannes af kulturskolerne i
21.00 kan du helt gratis få en
horsens
- komediehuset, musiktegneteknisk introduktion forud
for arrangementet.
skolen, billedskolen og balletskolen.

Foto: jens jessen
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Foto: Ole Olsen
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Create a Costume

Farvernes Teater

Fredag kl. 15.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-12.00 & 13.00-16.00
Søndag kl. 10.00-14.30
for alle aldre

For at markere at vi har fået en ny visuel identitet, og at vi har flyttet billetudleveringen til
bagsiden af Horsens Ny Teater, har vi inviteret
en 3. og en 4. klasse til at udsmykke baggården, når I kommer fra Søndergade.

Workshop i KUBEN

huskunstnerprojekt

Kom forbi KUBEN under festivalen og vær
med til at skabe dine egne kostumer af
genbrugs-materialer.

I samarbejde med scenograf Eva Wendelboe
Kuczynski vil eleverne arbejde med festivalens farver og grafiske elementer, og de vil
sammen undersøge hvor lidt, der skal til, før
de kan animere et rum og fortælle historier.
Afsæt gerne lidt ekstra tid, når du skal hente
dine billetter, så der er tid til at gå på opdagelse i udsmykningen.

Her kan du lave prangende fjer.
Et mærkeligt næb.
Alt for store hænder.
Hatte, skuldre eller en fisk, der kan bugtale.
Vi har klargjort en masse genbrugsmaterialer,
så det eneste, du skal gøre, er at møde op og
være med!

Farvernes Teater er et huskunstnerprojekt, der
er støttet af Statens Kunstfond.
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Foto: : Eva Wendelboe Kuczynski

Foto: xxxxxxxxxxxx
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*Ved dårligt vejr, indendørs spillested i parentes.

15.00 Create a Costume - Workshop		

Alle 		

KUBEN

		

5

16.00 Teatret Lampe | Den Grimme Ælling 		

2-5 år

35 min.

Ceres Centret (Rådhuset)

11

17.00 Dansk Rakkerpak | Lus i Skindpelsen 		

6+

60 min.

Teatertorvet (bytorvHORSENS)

22

18.00 Festivalåbning 				Alle 		Teatertorvet

lørdag

10.00 Create a Costume - Workshop 		

Alle 		

KUBEN 			

11.00 Dansk Rakkerpak | Lus i Skindpelsen 		

6+

60 min.

Teatertorvet (bytorvHORSENS)

22

13.00 Teatret Lampe | Den Grimme Ælling 		

2-5 år

35 min.

Ceres Centret (Rådhuset)

11

13.00 Create a Costume - Workshop 		

Alle 		

KUBEN 			

5

14.30 Passepartout Theatre Production | Othello

fra 6 år

35 min

Teatertorvet (Biblioteket)

23

15.15 Hr. Teater | Chicks 			

4-10 år

35 min

bytorvHORSENS 		

18

16.00 Passepartout Theatre Production | Othello*

fra 6 år

35 min

Teatertorvet (Biblioteket)

23

søndag

5

Alle 		

KUBEN 			

10.30 Hr. Teater | Chicks 			

4-10 år

35 min

Teatertorvet (Horsens Byskole)

18

11.30 Passepartout Theatre Production | Othello

fra 6 år

35 min

Ceres Centret (HOAT) 		

23

10.30 Hr. Teater | Chicks 			

4-10 år

35 min

Teatertorvet (Horsens Byskole)

18

12.00 Hr. Teater | Chicks			

4-10 år

35 min

Teatertorvet (Horsens Byskole)
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Foto: xxxxxxxxxxxx

10.00 Create a Costume - Workshop

6

5

llet
k op!

MYKA

Natten

arentes.
5
11
22

5
22
11
5

MYKA inviterer babyer og voksne ind i et magisk
nat-univers med dansende månelys og glitrende
stjerner til lyden af natten, månesus og stjernemelodier. Natten er både en danseforestilling og
installation i ét, der vækker alle sanser med duft,
dans, lys og musik.
Publikum er velkomne til at bevæge sig frit og
udforske rummet eller lægge sig ned og nyde
oplevelsen.

23

MYKA er et dansekompagni, som ledes af koreograf My Grönholdt, som producerer nytænkende
forestillinger og installationer for et ungt publikum.
MYKA formidler samfundsaktuelle temaer, som
kan berøre alle mennesker, formidlet gennem
sanselige og magiske universer. MYKA's vision
er, at åbne øjnene for den verden vi lever i i dag,
på en ny måde med kant.
Turné i sæson 19/20 og 20/21
myka.dk

18
23
5
18
18
18

ceres centret
Fredag kl. 15.00 & 17.15
Lørdag kl. 09.30
Alder: 4-18 måneder
Varighed: 45 min.
30 min. forestilling + 15 min. fri leg i kulissen
7

Foto: xxxxxxxxxxxx
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Foto: Morten Arnfred

Arthotel

sTORT & Småt

En fugl bliver tegnet og farvet orange...

B-bum

Den kunstneriske ledelse i Arthotel består af
scenekunstner Dorthe Eggertsen og musiker/
tekniker Rasmus Kajhøj.

Fuglen begynder at bevæge vingerne og flyver
op mellem skyerne. Et træ får blade, og et blæsevejr får dem til at hvirvle rundt i luften. Et par
flotte røde sko begynder at danse, og vi danser
med. En sød lille figur tegner pludselig sig selv,
og den vil have en blå ballon ...

Arthotel er et teater, der lægger særlig vægt på
nyskabelse, aktualitet og interaktion. De arbejder
eksperimenterende i formidlingen på både det
visuelle, det musikalske og det digitale plan,
og prioriterer emner og temaer, der relaterer til
publikum og samtid.

Stort og småt er en interaktiv forestilling fuld af
overraskelser, livemusik og bevægelse.

Turné i sæson 19/20 og 20/21
arthotel.dk
8

Foto: Søren Dø

Foto: xxxxxxxxxxxx

Teatre

komediehuset, chaplin-salen
Fredag kl. 16.00
Lørdag kl. 09.30 & 13.30
Alder: 0-3 år
Varighed: 35 min.

Bibliotektet
søndag kl. 10.00 & 12.00
Alder: ½-3 år
Varighed: 35 min.

Teatret Kriskat

lin-salen
g kl. 16.00
30 & 13.30
er: 0-3 år
ed: 35 min.

B-bumm

I hjerterummet høres lyden af en rolig puls. Et
landskab af hæklede blomster i gyldne, rødlige
farver.
Her arbejder Katharina og Heidi med rør: lange,
frække, forsigtige, tynde, tossede rør - fantastiske forbindelser bliver skabt.
Teatret KrisKat arbejder altid med en direkte,
intim kontakt til publikum. Resultaterne af et
under-søgende, ofte anarkistisk prøveforløb
bliver til en hjertevarm oplevelse med et glimt
i øjet, hvor krop, sind og sjæl får ny næring.

gt på
bejder
det
n,
er til

Foto: Søren Dø

g 20/21
otel.dk
99

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 19/20 og 20/21
kriskat.dk

Foto: Merete Byrial

B-bumm er skabt i samarbejde med Thy Teater.

af
er/

Teatret

Randers Egnsteater

Den gr

Kærlighed

udend
Det hele begynder med, at Frø har
det lidt underligt.
Det kribler i maven, og hjertet siger
bump-bump.
Er han mon blevet forkølet?
Har han fået influenza?
Nej! Han er blevet forelsket.
I en smuk hvid and.

Den Grimm

I reden er d
ællinger... o
ælling mød
blive en fly
skøn musik

Med afsæt i den poetiske børnebog KÆRLIGHED af Max Velthuijs
præsenteres det yngste publikum
for en humoristisk, rørende og vis
fortælling om, at kærligheden ingen
grænser kender.

Teatret Lam
poetiske og
en effektiv
billedkunst

Udover nyf
også for ta
med nogle

bibliotektet
Lørdag kl. 10.15 & 12.00
Alder: 2-5 år
Varighed: 35 min.
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Foto: Martin Gundesen

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 19/20 og 20/21
randersegnsteater.dk

ceres centret
Fredag kl. 16.00
Lørdag kl. 13.00
Alder: 2-5 år
Varighed: 35 min

Teatret Lampe

Den grimme ælling
udendørs forestilling

NB! - ved dårligt vejr spiller
forestillingen på rådhuset

Frø har

et siger

Den Grimme Ælling - musikalsk dukkemagi for de allermindste.

?

I reden er der tre æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule
ællinger... og en stor grå. Vi ser den kluntede og nysgerrige
ælling møde verden, overvinde livets forhindringer og til sidst
blive en flyvedygtig svane. Med fantastiske scenetæpper og
skøn musik.

ørnelthuijs
blikum
og vis
en ingen

Teatret Lampe har specialiseret sig i at lave humoristiske,
poetiske og aktuelle forestillinger for det yngste publikum med
en effektiv blanding af skuespil, animation, levende musik og
billedkunst.
Udover nyfortolkninger af klassiske eventyr står Teatret Lampe
også for tankevækkende moderne dansk dramatik i samarbejde
med nogle af vore bedste dramatikere og instruktører.

0 og 20/21
steater.dk

11
11

foto: Sven Erik Sokkelund

Foto: xxxxxxxxxxxx

Foto: Martin Gundesen

Turné i sæson 19/20 og 20/21
teatret-lampe.dk

Teater MY

horsens ny teater, kviumsalen
søndag kl. 11.00 & 13.15
Alder: 2-5 år
Varighed: 30 min.

JEG KAN HUSKE ALTING

GRO er e
velse om

Det er aften, og tid til at sove. Fra sengekanten kigger vi ud på
verden. På månen og på himlen fuld af stjerner.
Det er sengetid, men umuligt at falde i søvn, for huset er fuld af
lyde og hovedet fyldt med tanker. Tanker på dagen, der er gået.

I GRO zo
kring os,
og kærlig
Gennem
visuelle f
univers m

Lige her begynder magien..
Vi får lov til at kigge ind og kigge med på alt det, som er sket i
dag. Vi får lov til at opleve dagen igen..

Hvor kom
Kan man
Kan noge

“Mette Rosleff har en helt eminent evne til at kravle helt ind i
barnet og fortælle om hverdagslivet derfra” / TEATERAVISEN
“Sublimt børneteater for de allermindste” / CPH CULTURE
“Aldeles uimodståeligt” / INFORMATION
Det prisbelønnede og Reumertvindende Teater MY skaber
forestil-linger for det yngste publikum i et genkendeligt og
stemningsfyldt univers. Kredsende omkring livet i små børns
øjenhøjde fortælles enkle og vedkommende historier.

Foto: André Andersen

12
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Foto: Christoffer Brekne

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 18/19 og 19/20
teatermy.dk

umsalen
0 & 13.15
r: 2-5 år
: 30 min.

Teaterværkstedet Madam Bach

GRO

GRO er en visuel og interaktiv teateroplevelse om altings foranderlighed.

ceres centret
Fredag kl. 16.15
Lørdag kl. 10.45 & 12.30
Alder: 2-5 år
Varighed: 30 min.

I GRO zoomer vi ind og ud på alt det omkring os, som vokser og gror; fra ukrudt
og kærlighed til musik og stjernestøv.
Gennem spirende lydlandskaber og korte
visuelle fortællinger skaber vi et legende
univers med plads til undren.
Hvor kommer alting fra?
Kan man høre græsset gro?
Kan noget vokse ud af ingenting?

1313

Foto: xxxxxxxxxxxx

Foto: Christoffer Brekne

Foto: André Andersen

Turné i sæson 19/20 & 20/21
madambach.dk

kulturst
Fredag k
lørdag k
Alder: 3Varighed

Faster Cool

Mirakolinas Fodbad
Mirakolina tager fodbad - ikke bare een gang om dagen,
men det meste af tiden, og det er der en ganske særlig
grund til ...
En dag kommer Jacques forbi hendes hus og lejer et
værelse. Mon Mirakolina springer ud?
"Mirakolinas Fodbad" er en sjov, sanselig og forunderlig
forestilling med filmanimation, musik vand og magi.
(...) en velkomponeret forestilling, som balancerer godt
mellem ord og fysik og fremkalder både grin og skarpe
betragtninger blandt det publikum, som den fastholder
fra start til slut" - Betina Rex, Teateravisen.
På scenen ses: Camille í Dali og Christian Adelhorst
Rossil.

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 19/29 & 20/21
fastercool.dk

komediehuset, vagn ry-salen
Fredag kl. 15.00 & 17.00
Alder: 3-8 år
Varighed: 35 min.
14

Foto: Ditte Valente

kulturstationen, d-gym
Fredag kl. 16.30 & 18.30
lørdag kl. 09.30
Alder: 3-6 år
Varighed: 35 min.

Teater Refleksion og Andy Manley

I nattens lys

En magisk oplevelse af lyset i mørket.
Mens solsorten synger, gør alle sig klar til natten. Hr. Nat begynder sin vågerunde.
Alle sover – undtagen én. “Jeg kan ikke sove," siger pigen. Sammen med Hr. Nat
udforsker de nattens varme og levende univers af lys og lyde. Lige indtil solsorten
igen synger, og en ny dag begynder.
‘I nattens lys’ åbner op for sanselig drømmeverden fyldt af finurlige hændelser og
lun magi, der sætter gang i fantasien. En mild og funklende sanseoplevelse for de
3-6 årige og deres familier.
“… en fantastisk opspunden drømmeverden… et overflødighedshorn” / Edinburgh
Guide
Co-produceret med Red Bridge Arts med støtte fra den skotske regerings Edinburgh Festivals Expo Fund, Statens Kunstfond og Aarhus Kommune.

Ditte Valente
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Foto: bo amstrup

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 19/20 og 20/21
refleksion.dk

komediehuset, chaplin-salen
søndag kl. 09.30 & 12.30
Alder: 3-6 år
Varighed: 35 min.

Teater Håndholdt

Skrivebordet

horsens n
søndag kl
Alder: 3-7
Varighed:

I Skrivebordet hyldes den fine relation mellem børn
og deres bedsteforældre på trods af, eller måske
netop fordi, at den ene står ved livets indgang og den
anden ved livets udgang. Der eksisterer et ganske
særligt og magisk rum, dér hvor børn og bedsteforældre mødes.
Alt fra skrivebordsskuffen tages i brug, når historien
om morfar og jeg fortælles med stempler, klipsemaskiner, papir og saks mm., og det er lige før, man
endda kan dufte piberøgen. På morfars skrivebord
kan alt blive levende lige for øjnene af én – og det
gør det.
Teater Håndholdt skaber teater med dukker og
objekter – hovedsageligt for det yngste publikum og
deres voksne. Her er der fokus på nærværet, én-tilén- stunder og på magien i de små oplevelser.

Er det beds
Og hvornå
Hvad nu hv
plads til én

Idé, historie, på scenen: Sif Jessen Hymøller
Instruktion, historie: Jacques S. atthiessen
Scenografi: Annika Nilsson

“Stor størr
klovnefore
dag får sto

En klovnef
Inspireret a
Madsen".
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Foto: Søren Meisner

Foto: xxxxxxxxxxxx

Foto: Bo Amstrup

Turné i sæson 19/20 og 20/21
teaterhaandholdt.com

Badut

horsens ny teater, store sal
søndag kl. 09.30 & 11.15
Alder: 3-7 år
Varighed: 45 min.

Stor Større Størst

Er det bedst at være stor - eller lille?
Og hvornår er man stor nok?
Hvad nu hvis man bliver så stor, at der slet ikke er
plads til én i verden?

"Meningsfulde klovnerier - I 'Stor større størst'
forenes klassisk klovneri med små
dramaer til komik med substans." - Teateravisen
Badut er et lille turneteater, som har specialiseret sig
i klovn og fysisk teater. Kvinden på scenen og
bag teatret hedder Karina Krægpøth Hagge.

“Stor større størst” er en poetisk og humoristisk
klovneforestilling om Frk. Lange, der pludselig en
dag får storhedsvanvid!

Turné i sæson 19/20 og 20/21
badut.nu

Foto: Søren Meisner

En klovneforestilling om at se STORT på at være lille.
Inspireret af Halfdan Rasmussens "Lange Peter
Madsen".
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Foto: xxxxxxxxxxxx

lin-salen
30 & 12.30
er: 3-6 år
d: 35 min.

Foto: thomas hagge

Meridi

Chicks

Anima

udendørs forestilling

Bytorv Horsens
lørdag kl. 15.15
teatertorvet
søndag kl. 10.30 & 12.00
Alder: 4-10 år
Varighed: 35 min.
NB! - ved dårligt vejr spiller
forestillingen på horsens byskole
i multisalen
De to burhøns, storesøster Hilda og lillesøster Gump,
lever side om side sammenklemt i et bur, indtil de en
dag opdager verdenen uden for buret. Hilda er rap og
kvik - Gump er lidt tung, men også modig.

CHICKS er en ordløs klovneforestilling, der behandler
universelle temaer som frihed og fangenskab, frygten
for det ukendte og kærlighed og konflikt i de nære
relationer.

Sammen oplever de nu et eventyr med op- og nedture
i flyvekunstens udfordringer og forbløffelse og
stolthed over deres, nu, fritgående æg. Har de to høns
mon stadig brug for hinanden på den anden
side af buret?

Hr. Teater laver humoristisk non-verbalt teater, fortalt
gennem kropssprog, gavmild mimik og finurlige gags,
så alle kan grine med på tværs af alder og sprog.

Foto: xxxxxxxxxxxx

o: Thomas Hagge

Hr. Teater

18

Turné i sæson 19/20 og 20/21
hrteater.dk

Foto: Sofie Rønje

Politikens
grænseløs
at man bli
tone: At væ
tabte.

Det er stor
fra en lille
børneteate

eater, fortalt
nurlige gags,
g sprog.

9/20 og 20/21
hrteater.dk

Anima

Meridiano-klassikeren om Anna, der mister sin
elskede hund og begiver sig ud på en magisk rejse
for at finde svar på, hvad der sker med sjælen, når
man er død.
Med sit fantasifulde billedunivers og sin smukke
historie om at miste har ANIMA glædet og berørt alle
slags mennesker på tværs af alder og kultur i både
ind- og udland.

Politikens Monna Dithmer siger om ANIMA: ”Den
grænseløse barnesnusfornuft smitter, samtidig med
at man bliver rørt over forestillingens triste undertone: At være alene tilbage og gå på jagt efter det
tabte.
Det er stort at kunne tale om eksistentielle sager ud
fra en lille dukke, der går rundt og undrer sig. Det er
børneteater, når det er bedst – om man så er 100 år.”
Turné i sæson 19/20 og 20/21
meridiano.dk

1919

Foto: Thomas Petri

o: Sofie Rønje

horsens ny teater, store sal
Fredag kl. 15.00
Lørdag kl. 09.30 & 12.15
Alder: 4+
Varighed: 45 min.

Foto: xxxxxxxxxxxx

er behandler
kab, frygten
de nære

Meridiano Teatret

håndværkerforeningen, rød salon
Fredag kl. 16.30 & 18.15
alder: 4-12 år
Varighed: 45 min.

Live Art Danmark

50 Farlige Ting
(alle børn bør prøve)

Perform

Mimbo

Har du nogensinde slikket på et 9 volts batteri?
Løftet låget på popcornene, når de popper?
Aldrig nogensinde?
Så er denne forestilling for dig!
Forestillingen undersøger alt det, voksne
normalt advarer deres børn imod!

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 19/20 og 20/21
liveart.dk
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Foto: Ellen Friis

Foto: Malle Madsen

en Friis

hoat
Fredag kl. 15.00 & 19.30
Alder: 4-9 år
Varighed: 45 min.

Performanceteatret LIMINAL

Mimbo Jimbo laver kunst

I dag skal Mimbo Jimbo lave kunst. Han ruller et
lærred ud. Og åbner en spand med gul maling…
hælder det ud. Så. Nu blev det helt gult. Så tager
han en tube med blå maling og kommer ud midt i
det gule. …og tramper i det. Men det er ikke nok….
Jakob Martin Strids børnebog iscenesat som
performancekunst for børn.
Et stort maleri skabes live i hver performance, og
alle tænkelige strategier tages i brug. Det bliver et
frygteligt og meget underholdende rod.
Forestilling præsenteres af Performanceteatret
LIMINAL, skabt i tæt samarbejde mellem instruktør
Adelaide Bentzon og de medvirkende, med scenografi af Lisbeth Burian og musik af Rumpistol (Jens
Berents Christiansen).
Den er støttet af Statens Kunstfond og baseret på
historie af Jakob Martin Strid, udgivet af Gyldendal,
produceret i samarbejde med Gyldendal Group
Agency.
Turné i sæson 19/20 og 20/21
liminal.dk

Foto: Malle Madsen
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Foto: xxxxxxxxxxxx

ød salon
30 & 18.15
r: 4-12 år
d: 45 min.

Dansk Rakkerpak

teatertorvet
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 11.00
Alder: 6+
Varighed: 60 min

Lus i Skindpelsen
udendørs forestilling

Passep

Othel

uden

NB! - ved dårligt vejr spiller
forestillingen i bytorv horsens

To venner mødes på en bænk. En tredje mand
kommer til. Må han være med? Nej, det må
han absolut ikke! De to venner har nok i sig
selv.
Den tredje mand giver ikke op og vender
tilbage med forskellige tilbud og i diverse
forklædninger.
Han indser, at han ikke kan blive en del af
fælles-skabet -og beslutter sig derfor til at
sætte splid mellem vennerne.

Forestillingen er en nyfortolkning af een af
Dansk Rakkerpaks største succeser, der i
starten af årtusindet turnerede Danmark tyndt
og som har spillet på internationale festivaler
i Tyskland, Sverige, Tyrkiet, Iran og Burkina
Faso.
"Lus i skindpelsen" er uden handlingsbærende dialog - og fyldt med komik, slapstick, poesi og stof til eftertanke.

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 19/20 og 20/21
danskrakkerpak.dk
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Foto: tomas bertelsen

En frisk, b
terversion
neskets m
andres fø
nogensin
En lystig
familien!

Producer
Theatre P

Passepar
turnéteat
arbejdsfe
sen, som
sit store a
for børn.

in

Passepartout Theatre Production

Othello

udendørs forestilling

r spiller
v horsens

NB! - ved dårligt vejr spiller
forestillingen lørdag på biblioteket
og søndag på hoat

En frisk, billedmættet og anderledes dukketeaterversion af Shakespeares drama, hvor menneskets magtbegærlighed og kyniske leg med
andres følelser bringer os derhen, hvor ingen
nogensinde kan vinde.
En lystig tragedie i magtens korridorer – for hele
familien!
Produceret af HamletScenen/Passepartout
Theatre Production.
Passepartout Theatre Production/PTP er et
turnéteater med et mangfoldigt og internationalt
arbejdsfelt. Teatret ledes af Jacques Matthiessen, som er velkendt i dansk børneteater og for
sit store arbejde med interkulturel scenekunst
for børn.
Turné i sæson 19/20 og 20/21
passepartout-theatre.com
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Foto: kristian granquist

omas bertelsen

teatertorvet
lørdag kl. 14.30 & 16.00
ceres centret
søndag kl. 11.30
Alder: 6+
Varighed: 35 min.

Foto: xxxxxxxxxxxx

t
0
0

Teaterg

Fælles

Aaben dans

ai!-ai!-ai!

Ai-Ai-Ai! er en humoristisk forestilling om krop og
teknologi

I »Fælless
træder bø
tyrligt uni
kan plukk
luft.

“Danseforestillingen ’Ai-Ai-Ai!’ er en begavet kommentar til vores afhængighed af skærmens kunstige
figurer. Med Ole Birger Hansen som uovertruffen
cyborg.” Anne Middelboe Christensen, Teateravisen
Teknologien er over os, i os og mellem os. Vi elsker
at spille, tjekke snapchats, sende sms´er, se Youtube og gå på nettet – på hver vores skærm. Vi er i
kontakt med hele verden – men måske slet ikke med
ham eller hende, der står ved siden af. Eller os selv.
Hvad gør man, når man gerne vil lege med en, der
hellere vil blive ved sin skærm? Hvornår er man
egentlig sådan rigtig sammen med nogen? Og
hvad hvis den, man er sammen med, faktisk er en
maskine?

Et univers
fortælles f
dere til an
deres stem
videre.

Et univers
fortælling
vokser ud

Aaben Dans er egnsteater i Roskilde og skaber
forestillinger for alle aldre.
Turné i sæson 19/20 og 20/21
abendans.dk
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håndværkerforeningen, salen
Lørdag kl. 16.00
Søndag kl. 10.00 & 12.15
Alder: 6+
Varighed: 45 min.
Foto: Ditte Valentin

Teatergrad
der bringe
andre sted
Turné i

ceres centret
søndag kl. 10.00 & 12.00
Alder: 6-9 år
Varighed: 60 min.

Fællesskab - i børnehøjde

I »Fællesskab – i børnehøjde«
træder børnene ind i et eventyrligt univers, hvor historier
kan plukkes ud af den usynlige
luft.
Et univers hvor historier
fortælles for at blive givet videre til andre, der igen med
deres stemmer kan give dem
videre.

På & bag scenen:
Medvirkende: Sandra Yi Sencindiver og Jacob Teglgaard
Instruktør: Rolf Hansen
Dramaturg: Sosha Teperowska
Producent: Christine Worre
Kann
Idé & koncept: Teatergrad
Forestillingen er udviklet og
præsenteres i samarbejde med
Røde Kors.

Et univers hvor den store
fortælling om fællesskab
vokser ud af de små.
Teatergrad er byrumsteater,
der bringer teateroplevelsen
andre steder hen.
Turné i sæson 19/20 og 20/21
teatergrad.dk
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Foto: xxxxxxxxxxxx

oto: Ditte Valentin

Teatergrad

Foto: Per Morten Abrahamsen

Teatret Værk

Fyrtøjet - frit efter

En nonverbal nyfortolkning af H. C. Andersens
kendte eventyr om den fattige soldat, som ved
hjælp af mod og frækhed ender med prinsessen
og det halve kongerige.
Iscenesat som finurligt, sort poetisk og stærkt
visuelt dukketeater.
Af og med: Bjarne Kalhøj
Iscenesætter: Annemarie Jeppesen
Dukker, scenografi, lys og lyd: Bjarne Kalhøj
Konsulent: Claus Mandøe

Teatret Værk udforsker animationsteatret,
og hvad denne særlige kunstart formår og
bestræber sig på at skabe originale forestillinger
af høj kunstnerisk kvalitet i krydsfeltet mellem
dukketeater, performance og installation.
Værk er inspireret af musik, billedkunst og poesi.
Historien er vigtig - det kan være en historie med
eller uden ord.

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 19/29 & 20/21
vaerk.eu

håndværkerforeningen, rød salon
Lørdag kl. 11.30 & 13.45
Alder: 6-10 år
Varighed: 40 min.
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Foto: Jesper Hasseltoft

De Røde Heste

horsens ny teater, sal 3
lørdag kl. 15.30
søndag kl. 10.00 & 12.00
Alder: 6+
Varighed: 45 min.

Cirkus inHabitus
festivalpremiere
En mand kommer ind på en scene. Der er bare
ham. Men fra hans lommer vågner forskellige karakterer til live, der alle kræver hans opmærksomhed. Og da den lille danserinde, som han troede
var løbet væk, overaskende viser sig, er hans
hjerte tabt.
Hende vil han gerne være sammen med.
Men det viser sig at være sværere, end han lige
havde regnet med. For hvordan nærmer man sig
noget så smukt - og skrøbeligt? - som en linedanserinde?
Den store verden og de største følelser - i en
simpel habit!
Med: Claus Mandøe
Af: Kai Büchner og Claus Mandøe
Scenograf: Rolf Søborg Hansen
Teknik og kuffertlys: Jon Gelting
Lyddesign: Andreas Sandborg
Skrædder: Pille Behrend

rød salon
30 & 13.45
r: 6-10 år
d: 40 min.

Jesper Hasseltoft
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Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 19/20 og 20/21
deroedeheste.dk

Foto: Rolf Søborg Hansen

hoat
lørdag kl. 12.00 & 14.30
Alder: 8+
Varighed: 40 min.

Teater Refleksion og Andy Manley

Romeo og Julie

festivalpremiere

Teatre

Tænk,

Shakespeare i børnehøjde
En strid mellem to familier har varet i
årtier, og had er gået i arv. Men hvad vejer
tungest – kærlighed eller tradition?
Teater Refleksion tager fat i en af verdens
mest ikoniske kærlighedshistorier – og
med action, slapstick, humor og dødsens
alvor fortælles historien om Romeo og Julie, hvis kærlighed ikke ville bukke under
for frygt, fordomme og magt.

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 20/21
refleksion.dk

28
28

kultur
Lørdag
Alder:
Varigh
Foto: Bo Amstrup

Teatret Gruppe 38, Teatret Møllen, teater2tusind & Carte Blanche

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon

En historie om Viola, der kigger ned og mest
passer sig selv og taler ganske lavt for ikke at
forstyrre nogen.
Men hun drømmer. I al hemmelighed, naturligvis.
Hun drømmer, og hun længes efter noget.
Hun ved bare ikke, hvad det er.

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon
er produceret i et samarbejde mellem Teatret
Gruppe 38 – lille storbyteater i Aahus, Teatret
Møllen – egnsteater i Haderslev, Carte Blanche
– egnsteater i Viborg og teater2tusind fra
Svendborg.
Den er instrueret af Hans Rønne, og på
scenen er Bodil Alling, Connie Tronbjerg og
Peter Seligmann.

”Måske fås det ikke meget bedre i dansk
teater lige nu. Det her er bare teater - mageløst
teater. ” - Jyllands-Posten

kulturstationen, p-gym
Lørdag kl. 10.00 & 11.15
Alder: 8+
Varighed: 40 min.
Foto: Bo Amstrup

Turné i sæson 19/20 & 20/21
gruppe38.dk,teatretmoellen.dk,
teater2tusind.wpengine.com,
cblanche.dk
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Foto: Søren Hasselgaard Skaanning

Foto: xxxxxxxxxxxx

hoat
.00 & 14.30
Alder: 8+
ed: 40 min.

Freestyle Phanatix

Teate

3rd

Rejs

Forestillingen 3rd afslutter Freestyle Phanatix’
trilogi om menneskets evolution, identitet og
fremtid.

Hvilken effekt har vores handlinger som individer, samfund og kultur på globalt plan?
Vil vi blive indhentet af vores forfædres valg
og mangel på samme?
Vil vi få resultaterne af vores måde at leve og
behandle vores planet på at mærke i vores
levetid?

Med udgangspunkt i Newtons tredje lov, der
beskriver sammenhængen mellem aktion
og reaktion, har 3rd fokus på menneskets
handlinger og konsekvenserne heraf.

Selvom forbindelsen til hinanden, vores miljø
og planet ikke altid er umiddelbar eller synlig,
er vi som fællesskab og organisme tæt forbundne og viklet ind i hinandens verdener.

Hvad sker der, når vi kolliderer?
Hvad sker der, når vores private sfærer
mødes?

Turné i sæson 19/20 & 20/21
freestylephanatix.net

Han kan
løber sk
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komme
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sig selv.
krigen, h
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musikke
andet i l

Foto: xxxxxxxxxxxx

Det er en
danske
nem Eur
møde m
deres ku

kulturstationen, p-gym
lørdag kl. 15.00 & 16.45
Alder: 8+
Varighed: 40 min.

Foto: Freestyle Phanatix
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Teater Spektaklo

Rejsen

Han kan ikke være der mere. Han
løber skrigende rundt med et sværd
i hånden og råber, at røverne skal
komme frem. Så begynder han at gå.
Andre fra landsbyen gør det samme.
De går fra det, der engang var deres
hjem. Sydpå, ned hvor de har hørt, at
der er varme og mad.
Vi følger drengen Birk, der efter at
have mistet alt, prøver at genfinde
sig selv. I sin søgen møder han
krigen, han lærer at kæmpe og bliver
slave i Rom. Han møder en pige,
musikken og opdager, at der også er
andet i livet end bare at overleve.

horsens ny teater, store sal
Fredag kl. 17.00 & 19.30
Lørdag kl. 10.45
Alder: 8-12 år
Teater Spektaklo er et turnerende
Varighed: 45 min.

teater, der producerer teater for alle
aldre. De skaber rum, hvor det mest
uvirkelige bliver virkeligt, og hvor
virkeligheden syner hen og bliver
ganske uvirkelig. Her kan alt lade sig
gøre, så fantasien og tankerne kan
få frit spil.

Turné i sæson 19/20 og 20/21
spektaklo.dk
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Foto: xxxxxxxxxxxx

Det er en fortælling om, hvordan de
danske kimbrer tog rejsen ned gennem Europa 117 f.Kf. og om deres
møde med andre mennesker og
deres kulturer.

Foto: Hartmann-Schmidt

Teater Patrasket

NIE The

rådhuset
søndag kl. 10.30 & 13.00
Alder: 8-12 år
Varighed: 60 min.

Pinocchio

Hvordan bliver man menneske?
Hvad er forskellen på rigtigt og forkert?
Og hvad betyder kærlighed?

we co

Teater Patrasket laver teater for børn – men mest
af alt for mennesker.
Med afsæt i børnepublikummet vil vi lave teater,
der er enkelt i sin form og universel menneskeligt i sit indhold – og som derfor også godt kan
ses af voksne.

Teater Patrasket har taget fat om Carlo Collodis fantastiske klassiker og leverer den i ny
version for de 8-12 årige: Om dukken, der skal
lære at blive menneske og hans farefulde færd i
en verden fuld af sære skikkelser, forunderlige
hændelser, fristelser og bedrag.

Turné i sæson 19/20 & 20/21
patrasket.dk

Foto: xxxxxxxxxxxx

We Com
om flyg
vindend
HEDDA
Europa

Foresti
en er de

En vild, visuel og musikalsk opsætning af
instruktøren Alex Byrne - med dukkemagi, fysisk
ensemblespil og grum og gakket humor.

32 32

Inde i te
mindre
Han ha
dig de t
fortælle
fortælle
fortælle

Foto: Søren Meisner

Foto: NIE

we come from far, far away

Horsens ny teater, kviumsalen
fredag kl. 16.30 & 19.30
lørdag kl. 10.30 & 13.00
Alder: 10-99
Varighed: 70 min.
Sprog: Norsk

Inde i teltet er der et mindre telt, og inde i det
mindre telt er der en dreng. Han har rejst langt.
Han har mest rejst på egen hånd. Han kan vise
dig de ting, han har bragt med sig, han kan
fortælle dig om årsagerne til sin rejse, han kan
fortælle om ruten, han har taget, han kan ikke
fortælle dig, hvor historien slutter ...
We Come from Far, Far Away er en forestilling
om flygtninge og tilflugtssteder af det prisvindende teater NIE. Forestillingen blev tildelt
HEDDA prisen i 2017 og har siden turneret i hele
Europa.
Forestillingen varer 55 minutter. Efter forestillingen er der 15 minutters eftersnak med publikum.
nie-theatre.com

Foto: NIE
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Foto: xxxxxxxxxxxx

to: Søren Meisner

NIE Theatre (N/cz/UK)

André Andersen SOLO

Teate
Black

komediehuset, vagn ry-salen
lørdag kl. 11.00 & 15.00
søndag kl. 11.00
Alder: 10+
Varighed: 45 min.

Abehånden

Tang

En man
historie
Hvem v
Hvorfor
Og hvad
han fors

Ryk tæt sammen i frydefuld gru og mærk
gyset, når "manden" finder en abehånd foran
døren. Hvordan er den havnet dér?
Og hvad er det, der kravler rundt på trappen
midt om natten, imens manden prøver at
sove? Og hvorfor er der altid frikvarter, når
Mogens når det til mest spændende?

Foto: xxxxxxxxxxxx

Idé, manuskript, medvirkende:
André Andersen
Instruktion: Martin Ammundsen

Tango e
rydder o
familien
hvorfor
Det er h
følge si

"Heldigvis skal vi ikke langt ind i ’Abehånden’
– måske blot et par minutter – før vi læner
os tilbage i sædet og lader André Andersen
styre showet. Den sjællandske frækhed og
den stenstøttestærke selvsikkerhed, som
han udtrykker på gulvet, gør os fuldstændigt
trygge ved blot at lytte og opleve. Eller måske
er udtrykket ’at læne sig tilbage’ ikke det
rette. For vi sidder næsten konstant igennem
forestillingens 45 minutter på kanten af stolen
af rædsel og spænding (..) Skræmmende og
opslugende." - Morten Hede, Teateravisen

Turné i sæson 19/20 og 20/21
andreandersen.dk
3434

En mus
sig selv
tangogu
en olde
af. Hvis

Foto: Torben Sørensen

... det bankede på døren..." André tager publikum med tilbage til sin skoletid , dengang
klasselærer Mogens slukkede lyset og fortalte,
så alle sad helt stille med grufuldt opspærrede
øjne og lyttede.

Teater O , Nørregaards Teater og
Black Box Theatre

alen
0

Tango

rådhuset
fredag kl. 16.00 & 19.00
Alder: 10+
Varighed: 55 min.

En mand prøver at få brikkerne i sin familiehistorie til at falde på plads.
Hvem var hans oldefar?
Hvorfor talte familien aldrig om ham?
Og hvad skete der egentlig med ham, da
han forsvandt i Argentina?
Tango er historien om en mand, der da, han
rydder op på sin farmors loft, finder frem til
familiens dybeste hemmelighed og ud af,
hvorfor man aldrig danser i hans familie.
Det er historien om at vælge sig selv og
følge sin passion.
En musikalsk fortælling om at turde være
sig selv, fortalt af en argentinsk
tangoguitarist og en dansk skuespiller, om
en oldefar, som man nok kunne lære noget
af. Hvis man tør!
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Foto: Sophia Juliane Lydolph

Foto: xxxxxxxxxxxx

Foto: Torben Sørensen

Turné i sæson 19/20 & 20/21
teatero.dk, nrt.dk &
black-box-theatre-and-dance.dk

Cantabile 2

På Mørkets Bund

Forestillingen er inspireret af mystiske
fortællinger om at drage ind i mørket og møde
det ansigt til ansigt for derefter at vende styrket
tilbage. Vi sætter krop, sind og sanser i spil og
udforsker mørket som et fælles rum, der forbinder os og åbner nye døre. Udstyret med lygter og
legende nysgerrighed drager vi sammen ind i
mørket og ser og lytter til, hvad der gemmer sig
både i mørket omkring os og mørket indeni os
selv hver især.

Børnene er aktive deltagere og bevæger sig
rundt i rummet med de to performere i et
forestillings-ritual, hvor vi dykker ned til mørkets
bund, oplever mørkets særlige poesi og kraft og
vender fornyede tilbage.
Forestillingen er skabt af Sanseværk, inddragende scenekunst for børn, afdeling for børne- og
ungeaktiviteter under Cantabile 2, Egnsteater i
Vordingborg Kommune.

Foto: xxxxxxxxxxxx

Turné i sæson 19/20 og 20/21
cantablie2.dk

håndværkerforeningen, salen
Fredag kl. 15.00 & 19.15
lørdag kl. 09.30
Alder: 10-14 år
Varighed: 75 min.
36

Foto: Per Rasmussen

ørkets
aft og

ragen- og
ter i

ussen

kulturstationen, d-gym
lørdag kl. 16.00
søndag kl. 10.30 & 12.30
Alder: 11+
Varighed: 40 min.

NO SEX - en verden af køn

Til skue i et klinisk hvidt rum er 4 kroppe
- 4 væsner - 4 mennesker.

"NO SEX - en verden af køn" er anbefalet
af Horsens Teaterfestivals ungedramaturgiat.

Herfra tager de publikum med på en rejse igennem en rækker scenarier, hvor de vil overdrive,
udstille, acceptere og kæmpe imod vante og
uvante forestillinger om køn og seksualitet.
Med ironi og oprigtighed, præcision og kaos,
udfordrer danseforestillingen de mange ideer
og normer om køn og seksualitet, der fører til
unøjagtige antagelser i forholdet mellem mennesker eller "fashionable" idéer, der kan være
skadelige og fjendtlige.
Black Box Dance Company er Danmarks tredjestørste og eneste professionelle dansekompagni med base uden for Københavns-området
i Holstebro.
Turné i sæson 19/20 & 20/21
black-box-theatre-and-dance.dk
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"’NO SEX – en verden af køn’ er en intens
og udtryksfuld danseforestilling, som
lægger op til et opgør med kropsidealer
og køn. Her brydes tabuer og der er ingen
hæmninger eller grænser i Black Box’
univers. Danserne er energiske, sexede
og utroligt dygtige, og selvom de fremstår
’perfekte’, formår de, at vi som publikum
går fra forestillingen med ny energi og
mod på at være, præcis som vi er – uden
at skulle forklare os selv."
Ungedramaturgiatet afholder artist talk
efter forestillingen lørdag kl. 13.30.
Varighed ca. 30 min.

Foto: Jonas Soegaard
Foto: xxxxxxxxxxxx

g

Black Box Dance Company

kulturstationen, d-gym,
omklædningsrummet
Fredag kl. 19.15
Lørdag kl. 11.00 & 14.00
Alder: 12+
Varighed: 65 min.

KALDER PÅ VENUS

GENERATION KROP

I en sammensmeltning af bevægelse, lyd og ord
konfronteres skønhedsidealerne og de negative
tankestrømme, der dagligt kører rundt i vores
hoveder. For hvad tænker du om din krop?
Og hvad tænker din krop om dig?

kulturs
søndag
Alder: 1
Varighe

Med personlige fortællinger ses frygten for
omklædningsrummet, svømmehallen, prøverummet og badevægten i øjnene, når tre kvinder på
scenen undersøger kvindekroppen med hudløs
ærlighed.

At være
bertete
i sig se

Foto: xxxxxxxxxxxx

En KALDER PÅ VENUS produktion i samarbejde
med Sydhavn Teater.
GENERATION KROP gennemføres med støtte
fra Knud Højgaards fond og Dansk Skuespillerforbunds produktionsstøttemidler.

KALDER PÅ VENUS er en tværkulturel
performancegruppe bestående af fire aktører;
en musiker, skuespiller, danser og instruktør.
Gruppen opstod ud fra en fælles nysgerrighed
om at forene de tre kunstformer.
		
Turné i sæson 19/20 og 20/21
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Foto: Hilmar Guðjónsson

Når ens
seksue
efter at
pilatest
ligt udf

Arvid m
meget
klæber
nog-et
en rigti
ham, so

r Guðjónsson

HiLS DiN MOR
og Folketeatret

kulturstationen, p-gym
søndag kl. 10.30 & 12.45
Alder: 12+
Varighed: 70 min.

Når ens far samtidig springer ud som homoseksuel på den første campingferie i Norge, lige
efter at mor skred med den lidt for personlige
pilatestræner, kan det hele godt føles uoverskueligt udfordrende.
Arvid møder den lidt yngre Indiane, som er
meget mere i puberteten end ham selv. Hun
klæber sig til ham, selvom han ikke vil have
nog-et med hende at gøre. Hendes far er bøsse,
en rigtig handyman, og så er det ovenikøbet
ham, som Arvids far flirter med.

Arvid og Indiane lægger planer for at forhindre,
at deres fædre skal blive forelskede.
HiLS DiN MOR er en teaterforening uden faste
lokaler der laver forestillinger på projektbasis. Teatret har eksisteret siden 2010, og dets
vigtigste budskab er at fremme forståelsen for
og accepten af LGBT+-personer på lige fod med
majoriteten.
HiLS DiN MOR laver teater, der kan opleves
af mennesker på tværs af seksualitet, sociale
tilhørsforhold og køn.
Turné i sæson 19/20 og 20/21
hilsdinmor.dk
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Foto: xxxxxxxxxxxx

At være en 13-årig skilsmissedreng, lige når puberteten går i gang, kan være en stor udfordring
i sig selv.

Den sommer far
blev homo

Gunilla Lind Danseteater

VANITY OF MODERN PANIC - V.O.M.P.
Slankere, smukkere, strammere, stærkere og allerhelst
nu, nu, NU!

horsens byskole, multisalen
Fredag kl. 17.00
Lørdag kl. 12.30 & 14.45
Alder: 12+
Varighed: 50 min.

Man

u

VANITY OF MODERN PANIC – V.O.M.P. holder et spejl
op mod skønhedsdyrkelsens Botox-stivnede ansigt.
Hvor langt vil du gå for at holde din krop yngre end
din dåbsattest? Gør dig klar til en silikonepumpet
danseforestilling om jagten på den perfekte krop. En
grotesk hilsen til barokkens pudrede parykker og sarte
sæbebobler i et unikt miks af moderne dans og fysisk
teater.

Hvorda
Er den
Og give
om én m

Koreograf Gunilla Lind modtog i 2018 en Reumert
Talentpris for V.O.M.P.

To mæn
med de
fortælle
drenge
kønspo
i hinand
de som
konflikt

ZeBU h
interag
mand",

Med fokus på identitet og identitetsprojekter bruger
Gunilla Lind usædvanlige kostumer, der forvrænger
dansernes kroppe for at udfordre måden, vi opfatter
os selv og andre på.
Støttet af Statens Kunstfond, Beckett Fonden, Spar
Nord Fonden, Louis-Hansen Fonden, Knud Højgaards
Fond.

Oplev e
af glimt
barndo
billeder

Turné i sæson 19/20 og 20/21
gunillalinddanseteater.dk
Foto: xxxxxxxxxxxx

ZeBU

40
40
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5

: Kasper Nybo

ZeBU

Mand til mand
urpremiere
Hvordan står det til med mandens rolle i dag?
Er den i opløsning eller styrket?
Og giver det overhovedet mening at snakke
om én manderolle?
ZeBU har stor erfaring med forestillinger, der
interagerer med publikum. Det gør "Mand til
mand", og den er god som oplæg til en debat.
To mænd, begge fædre, bliver konfronteret
med deres syn på kønsroller, da deres døtre
fortæller, at de er blevet generet af nogle
drenge. De to mænd bliver udfordret på tidens
kønspolitiske tendenser og møder modstand
i hinandens opfattelse af køn og identitet, når
de som fædre må tage stilling til de unges
konflikt.

kulturstationen, p-gym
Fredag kl. 16.45 & 19.15
Alder: 13+
Varighed: 60 min.

Oplev en fortælling, hvor virkeligheden brydes
af glimt fra fortiden, når to mænds historie fra
barndom til faderrolle blandes med sanselige
billeder, fakta og musik.
Turné i sæson 19/20 & 20/21
zebu.nu

Foto: xxxxxxxxxxxx
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Teater O

#FREMTIDEN

#FREMTIDEN er en hæsblæsende og
tankevækkende tur i tidsmaskinen. – Hvad
er fremtiden for en størrelse, og hvad mon
den bringer med sig? Er der en fremtid,
eller er det bare noget vi forestiller os.

#FREMTIDEN er anbefalet af Horsens Teaterfestivals ungedramaturgiat.
"Teater O tager fat i et emne, der fylder
meget i vi unges hoveder, nemlig fremtiden.
Med nærvær og humor behandler de et
vigtigt og aktuelt emne helt uden at tale ned
til os, og hvor der er plads til refleksioner
over fremtiden og det at være menneske. Vi
bliver inviteret ind i et rum, hvor vi sammen
udforsker vores frygt, bekymringer og håb
for fremtiden, og der er masser af stof til
eftertanke, lang tid efter forestillingen er
slut."

Hvorfor er vi mennesker så optagede af
at tænke på fremtiden, få styr på den og
planlægge den.
Hvorfor vækker den store følelser som lyst,
håb, angst og forventninger i os?
Er fremtiden et problem, en gave, en udfordring, en dårlig undskyldning?

Ungedramaturgiatet afholder artist talk efter
forestillingen lørdag kl. 13.30.
Varighed ca. 30 min.

De unge er fremtiden, men ved de det?
Ved de, at fremtiden vil ændre deres liv.
Turné i sæson 19/20 & 20/21
www.teatero.dk
Foto: xxxxxxxxxxxx

Foto: Rafael Solholm
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rådhuset
lørdag kl. 11.00 & 13.30
Alder: 13+
Varighed: 70 min.

MTIDEN

t
0 & 13.30
+
min.

workshop

Ungedramaturgiat

unge som programlæggere

Som noget nyt har Horsens Teaterfestival nedsat et ungedramaturgiat, som har set ti forestillinger og anbefalet to af dem til programmet. Målet med ungedramaturgiatet har været
at inddrage unge i kurateringsarbejdet samt at
få et bedre indblik i målgruppen.

Vi starter med at se forestillingen ”V.O.M.P.”
og med udgangspunkt i den, vil vi undersøge,
hvordan en forestilling kan vurderes ud fra
dens egne præmisser og starte en dialog om,
hvordan unge kan planlægge en fed teateroplevelse for andre unge.

Vi takker mange gange for ungedramaturgiatets arbejde og gode og inspirerende samtaler.
Der vil være mulighed for at møde ungedramaturgiatet, når de holder artist talk efter de to
udvalgte forestillinger; #Fremtiden, lørdag kl
13.30 og NO SEX – en verden af køn lørdag kl.
16.00 Begge umiddelbart efter forestillingerne.
Varighed ca. 30 min.

Workshoppen er en del af EU-projektet
T.E.E.N. (Theatre Engagement European
Network), der har fokus på at undersøge
unges engagement i teateroplevelser og
inkludere unge (13-19) i programlægning af
teaterfestivaler, på teatre, skoler og/eller andre
kulturinstitutioner.
Workshoppen er for unge og interesserede
fagfolk og afholdes i samarbejde med Teatercentrum.

Ungedramaturgiatet består i 2019 af Jessica
Hellesnes Thomsen og Rebecca Fjord Jørgensen, Komediehuset Horsens. Bertil Kann
Sørensen og Esther Dorothy Ackermann,
Holbæk Dramacollege. Katja Holst Jensen
og Camilla Kaastrup, Randers Egnsteaters
Talentlinie.

Fredag kl. 17.00-20.00
Byskolen, Multisalen
OBS. Husk at bestille billet til både
forestilling og workshop
43
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eater O

fagligt forum

Bliv

den glemte krop
På årets Faglige Forum ønsker vi at dykke
længere ned i kroppens sprog og undersøge,
hvordan vi kan bidrage til, at børn og unge i
højere grad lærer at lytte til kroppens signaler.
Hjernen arbejder på højtryk det meste af vores
tid, men vi bruger den primært til rationelle
og verbale opgaver og knap så meget på de
følelsesmæssige og kropslige.
Det betyder, at vi har glemt at lytte til kroppens
signaler, og vores mentale sundhed smerter. I
løbet af dagen vil vi blive klogere på, hvordan
kunsten kan bruges som en aktiv medspiller til
at få mere kontakt med vores kroppe og hjælpe
os til at træffe bedre beslutninger.
Dagen henvender sig til alle, der er interesseret
i at finde nye muligheder i at arbejde mere med
kroppen; lærere, pædagoger, læger, ergoterapeuter, kulturformidlere, teaterfolk m.fl.

Program for dagen:
• Oplæg ved Peter Thybo, sundhedsinnovator,
Ikast-Brande Kommune
• Oplæg ved Hanne Kusk, Lektor, Professionshøjskolen UCN
• Samtaler med Thomas Burø, ph.d-stipendiat,
CBS
• Sensorisk workshop med Charlotte Olling,
leder af undervisningsafdelingen, Limfjordsteatret
• Kropslige refleksionsøvelser med Jeppe Lajer,
AKTØR
Se det opdaterede program på horsensteaterfestival.dk
Fagligt Forum er arrangeret i samarbejde med
Teatercentrum og støttet af Region Midtjylland.

Foto: xxxxxxxxxxxx

Pris: 475 kr, som inkluderer morgenbrød,
frokost samt kaffe og te.

Håndværkerforeningen
Fredag kl. 9.00-15.00
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Du skal
løbet af
evaluer
mulighe
linger.

Klik dig
mere og
samme

fredag d. 16 september fra 20.00 til 22.00
Sted: Komediehuset, Skolegade 7

Vil du være en del af et unikt fællesskab, der
summer af glade og engagerede frivillige – og
har du lyst til at bruge en weekend sammen med
80 andre frivillige, som elsker teater?

Komediehuset har ofte teatersportsaftner, hvor
stedets teaterskoleelever boltrer sig i den ædle
kunst at Improvisere uden sikkerhedsnet og
styrthjelm!

Som frivillig på Horsens Teaterfestival kommer
du til at opleve et socialt fællesskab med højt
humør. Du og de andre frivillige er de centrale
brikker i vores store festival-puslespil. Uden jer
ville festivalen ganske enkelt ikke kunne lade sig
gøre.

Nu inviterer vi hermed alle teaterfestivalens
frivillige til to timers hæsblæsende teatersport på
vores hyggelige cafescene.
Vi glæder os til at se jer!

De frivilliges opgaver er hovedsageligt placeret
ude på spillestederne, hvor du skal være med til
at sikre, at både teatre og publikum får en god
oplevelse.
Du skal regne med ca. 12-15 timers arbejde i
løbet af de tre dage, inkl. formøde fredag og
evalueringsmøde søndag. Resten af tiden har du
mulighed for at se en masse gode teaterforestillinger.

Aftenens værter: Andreas Nielsen, Sabrina Koch
og Thomas Nielsen

Klik dig ind på vores hjemmeside for at læse
mere og registrer dig som frivillig med det
samme. Vi glæder os til at møde dig!
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improaften på komediehuset
for frivillige

Bliv frivillig

prisuddelinger og festaften

Horsens Ny Teater
Lørdag kl. 19.30

Lunc

Horsens
Børneteaterpris

Danske Dramatikeres
Manuskriptpris

Horsens Kommune uddeler hvert år en pris på
25.000 kr til en person, et teater eller en gruppe
personer, der har gjort sig bemærket ved en
særlig indsats for at fremme dansk børne- og
ungdoms-teater. Prisen kan tildeles både aktive
teaterfolk og arrangører, og alle kan indstille
kandidater til prisen.

Danske Dramatikere vil med denne nye
manuskriptpris sætte fokus på det gode
manuskript som et af de uundværlige elementer
i den gode forestilling for børn og unge.

Café GR
Lørdag

Prisen er på 15.000 kr. og skabt i samarbejde
med Dramatiker Væksthus og Horsens Teaterfestival. Prisen gives for det fremragende tekstlige grundlag til en af sæsonens forestillinger
(18/19). Prisen gives til en tekst, hvor dramatikerens stemme klinger originalt og blander sig
selvstændigt i scenekunstens udtryk.

Juryen vælger mellem alle de indstillede kandidater og kan ikke selv indstille eller indstilles til
prisen. Indstillinger sendes til teaterfestival@
horsens.dk senest d. 27. august.

I anledningen af Genforeningen 2020 tilbydes
vinderen af Danske Dramatikeres Manuskriptpris 2019 en studietur til Tyskland, hvor
vinderen får mulighed for at møde det tyske
publikum og præsentere sit værk på en udvalgt
festival i 2020. Studieturen arrangeres af Teatercentrum og er støttet af IKP.

Festaften
Festmiddag, musik og overrækkelse af Horsens
Børneteaterpris og Danske Dramatikeres
Manuskriptpris.
Arrangementet er for teater-fagfolk, kulturformidlere, frivillige og andre festivalgæster.
Tilmelding er nødvendig.

Manuskripter indsendes til manuskript@
dramatiker.dk med deadline 3. juli 2019. En jury
vil derefter stå for udvælgelsen af årets bedste
manuskript.
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Lunch 'n Launch

Formidlercafé
for formidlere og teatre

Café GRAN, 1. sal
Lørdag kl. 13.00-14.00

Komediehuset, Skolegade 7
Fredag kl. 15.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-16.00
Søndag kl. 10.30-15.00

Festivalens dramaturgiat inviterer teatre til at
tale om deres kommende projekter. Mens du
nyder din frokost, får du mulighed for at komme
med ind i det kunstneriske værksted og bagom
forestillingerne, inden de bliver til.

Komediehuset er vært for pausecaféen, som er
et uformelt mødested for formidlere og teatre.
Her er kaffe på kanden og andre kollegaer at
dele sine teateroplevelser med. Man kan også
bare lade sig synke ned i lænestolen med
dagens avis.

Arrangementet er for alle interesserede, og du
behøver ikke spise med. Frokostbuffet skal
bestilles på forhånd.

Festivalplakater

Café Kulturstationen

Horsens Rådhus
Fredag kl. 15.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-16.00
Søndag kl. 10.00-15.00

Musikskolen, 1. sal
Fredag kl. 15.00-17.30,
Lørdag kl. 9.00-17.00
Søndag kl. 10.00-15.00

Vi sælger de flotte forestillings- og festivalplakater fra årets program. Derudover er der
mulighed for at erhverve sig en af vores t-shirts
eller nøglesnore med vores gamle motiv.
Der kan betales med Mobilepay.

Musikskolens Café på 1. sal bliver hele weekenden bemandet af 6. klasse fra Byskolen, afd.
Kildegade, som sælger kolde og varme drikke
samt lidt let til ganen. I løbet af weekenden er
der også musikalske indslag fra Musikskolen.
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Hanne Nielsen

Gå heller ikke glip af...

programoversigt 2019
					freDAG

* Ingen b

10.00
15.00

FAGLIGT FORUM						
MYKA | Natten				
4-18 mdr. 45 min.

Håndværkerforeningen
Ceres Centret

44
7

19.00

15.00

Faster Cool | Mirakolinas Fodbad 			

3-8 år

35 min.

Komediehuset

14

19.15

15.00

Performanceteatret Liminal | Mimbo Jimbo laver kunst

4-9 år

45 min.

HOAT		

21

15.00

Meridiano Teatrer | Anima			

4+

45 min.

Horsens Ny Teater

19

19.15
19.15

15.00

Cantabile 2 | På Mørkets Bund 			

10-14 år

75 min.

Håndværkerforeningen

15.00

Create a Costume - Workshop			

Alle

16.00

Arthotel | sTORT og Småt			

0-3 år

16.00

Teatret Lampe | Den Grimme Ælling *		

2-5 år

16.00

Teater O, Nørregaards Teater & Black Box Dance Theatre						
Tango					
10+
55 min.
Rådhuset

35

09.30

16.15

Teaterværkstedet Madam Bach | Gro		

2-5 år

30 min.

Ceres Centret

13

09.30

16.30

Teater Refleksion og Andy Manley | I Nattens Lys

3-6 år

35 min.

Kulturstationen

15

09.30

16.30

Live Art Danmark | 50 Farlige Ting (alle børn bør prøve)

4-12 år

45 min.

Håndværkerforeningen

20

09.30

16.30

NIE Theatre | We Come From Far, Far Away		

10+

70 min.

Horsens Ny Teater

33

09.30

16.45

ZeBU | Mand til mand 				

13+

60 min.

Kulturstationen

41

10.00

17.00

Faster Cool | Mirakolinas Fodbad 		

3-8 år

35 min.

Komediehuset

14

10.00

17.00

Dansk Rakkerpak | Lus i Skindpelsen *		

6+

60 min.

Teatertorvet (bytorvHORSENS)22

17.00

Teater Spektaklo | Rejsen			

8-13 år

45 min.

Horsens Ny Teater

17.00

Gunilla Lind Danseteater | V.O.M.P.

50 min.

Horsens Byskole

17.15

MYKA | Natten				

4-18 mdr. 45 min.

Ceres Centret

7

10.45

18.00

Festivalåbning 				

Alle

Teatertorvet

6

10.45

18.15
18.30

Live Art Danmark | 50 Farlige Ting (alle børn bør prøve)
Teater Refleksion og Andy Manley | I Nattens Lys

4-12 år
3-6 år

20
15

11.00

12+

48

36

19.30

KUBEN

5

19.30

35 min.

Komediehuset

8

19.30

35 min.

Ceres Centret (Rådhuset) 11

45 min.
35 min.

31

40

Håndværkerforeningen
Kulturstationen

					

10.15
10.30

11.00

ngen

ngen

* Ingen billetbestilling – ved dårligt vejr, indendørs spillested i parentes
44
7

19.00

Teater O, Nørregaards Teater & Black Box Dance Theatre						
Tango					
10+
55min.
Rådhuset		

35

14

19.15

Cantabile 2 | På Mørkets Bund 			

0-14 år

75 min.

Håndværkerforeningen

36

21
19

19.15
19.15

ZeBU | Mand til mand 				
KALDER PÅ VENUS | GENERATION KROP		

13+
12+

60 min.
65 min.

Kulturstationen
Kulturstationen

41
38

36

19.30

Performanceteatret Liminal | Mimbo Jimbo laver kunst

4-9 år

45 min.

HOAT		

21

5

19.30

Teater Spektaklo | Rejsen			

8-13 år

45 min.

Horsens Ny Teater

31

8

19.30

NIE Theatre | We Come From Far, Far Away		

10+

70 min.

Horsens Ny Teater

33

dhuset) 11

						

ngen

					LØRDAG

35

09.30

MYKA | Natten				

4-18 mdr. 45 min.

Ceres Centret

13

09.30

Arthotel | sTORT oG Småt			

0-3 år

35 min.

Komediehuset

8

15

09.30

Teater Refleksion og Andy Manley | I Nattens Lys

3-6 år

35 min.

Kulturstationen

15

20

09.30

Meridiano Teatret | Anima			

4+

45 min.

Horsens Ny Teater

19

33

09.30

Cantabile 2 | På Mørkets Bund			

10-14 år

75 min.

Håndværkerforeningen

36

41

10.00

Create a Costume - Workshop			

Alle		

14

10.00

Teatret Gruppe 38, Teatret Møllen, teater2tusind & Carte Blanche					
Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon		
8+
40 min.
Kulturstationen

29

10.15

Randers Egnsteater | KÆRLIGHED		

2-5 år

35 min.

Biblioteket		

10

10.30

NIE Theatre | We Come From Far, Far Away		

10+

70 min.

Horsens Ny Teater

32

7

10.45

Teaterværkstedet Madam Bach | Gro		

2-5 år

30 min.

Ceres Centret

13

6

10.45

Teater Spektaklo | Rejsen			

8-13 år

45 min.

Horsens Ny Teater

31

20
15

11.00

KALDER PÅ VENUS | GENERATION KROP		

12+

65 min.

Kulturstationen

38

11.00

Dansk Rakkerpak | Lus i Skindpelsen *		

6+

60 min.

Teatertorvet (bytorvHORSENS)22

ORSENS)22

ngen

7

31

49

KUBEN		

5
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11.00

André Andersen SOLO | Abehånden		

10+

45 min.

Komediehuset

34

15.15

11.00

Teater O | #FREMTIDEN			

13+

70 min.

Rådhuset

42

15.30

11.15

Teatret Gruppe 38, Teatret Møllen, teater2tusind & Carte Blanche					
Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon		
8+
40 min.
Kulturstationen

29

16.00

11.30

Teatret Værk | Fyrtøjet - frit efter...			

6-10 år

40 min

Håndværkerforeningen

26

16.00

12.00

Randers Egnsteater | KÆRLIGHED		

2-5 år

35 min

Biblioteket		

10

16.45

12.00

Teater Refleksion og Andy Manley | Romeo og Julie

fra 8 år

40 min

HOAT		

28

12.15

Meridiano Teatret | Anima			

fra 4 år

45 min

Horsens Ny Teater

19

12.30

Teaterværkstedet Madam Bach | Gro		

2-5 år

30 min

Ceres Centret

13

09.30

12.30

Gunilla Lind Danseteater | V.O.M.P.		

fra 12 år

50 min

Horsens Byskole

40

09.30

13.00

Lunch 'n Launch					

60 min

Café Gran		

47

10.00

13.00

NIE Theatre | We Come From Far, Far Away		

10+

70 min

Horsens Ny Teater

33

10.00

13.00

Teatret Lampe | Den Grimme Ælling*		

2-5 år

35 min

Ceres Centret (Rådhuset) 11

10.00

13.00

Create a Costume - Workshop			

Alle		

KUBEN		

5

10.00

13.30

Arthotel | sTORT og Småt			

0-3 år

35 min

Komediehuset

8

10.00

13.30

Teater O | #FREMTIDEN			

fra 13 år

70 min

Rådhuset		

42

10.30

13.45

Teatret Værk | Fyrtøjet - frit efter…			

6-10 år

40 min

Håndværkerforeningen

26

10.30

14.00

KALDER PÅ VENUS | GENERATION KROP		

12+

65 min.

Kulturstationen

38

10.30

14.30

Passepartout Theatre Production | Othello*		

fra 6 år

35 min

Teatertorvet (Biblioteket) 23

10.30

14.30

Teater Refleksion og Andy Manley | Romeo og Julie

fra 8 år

40 min

HOAT		

28

14.45

Gunilla Lind Danseteater | V.O.M.P.		

fra 12 år

50 min

Horsens Byskole

40

11.00

15.00

Freestyle Phantatics | 3rd			

fra 8 år

40 min

Kulturstationen

30

11.00

15.00

André Andersen SOLO | Abehånden		

fra 10 år

45 min

Komediehuset

34

11.15

5050

16.00

					

* Ingen billetbestilling – ved dårligt vejr, indendørs spillested i parentes
34

15.15

Hr. Teater | Chicks*				

4-10 år

35 min

bytorvHORSENS

18

42

15.30

De Røde Heste | Cirkus InHabitus			

Fra 6 år

45 min

Horsens Ny Teater

27
23

					

ngen

r

16.00

Passepartout Theatre Production | Othello*		

fra 6 år

35 min

Teatertorvet (Biblioteket)

29

16.00

Aaben Dans | Ai-Ai-Ai!				

fra 6 år

45 min

Håndværkerforeningen

24

26

16.00

Black Box Dance Company | NO SEX - en verden af køn fra 11 år

40 min

Kulturstationen

37

10

16.45

Freestyle Phantatics | 3rd			

40 min

Kulturstationen

30

28
19

fra 8 år

					sønDAG

					

13

09.30

Teater Håndholdt | Skrivebordet			

3-6 år

35 min

Komediehuset

16

40

09.30

Badut | Stor Større Størst			

3-7 år

45 min

Horsens Ny Teater

17

47

10.00

Teatret Kriskat | B-bumm			

½-3 år

35 min

Biblioteket		

33

10.00

De Røde Heste | Cirkus InHabitus			

Fra 6 år

45 min

Horsens Ny Teater

27

dhuset) 11

10.00

Aaben Dans | Ai-Ai-Ai!				

fra 6 år

45 min

Håndværkerforeningen

24

5

10.00

Teatergrad | Fællesskab - i børnehøjde		

6-9 år

60 min

Ceres Centret

25

8

10.00

Create a Costume - Workshop			

Alle		

KUBEN		

42

10.30

Hr. Teater | Chicks*				

4-10 år

35 min

Teatertorvet(Horsens Byskole) 18

26

10.30

Teater Patrasket | Pinocchio			

8-12 år

60 min

Rådhuset		

32

38

10.30

Black Box Dance Company | NO SEX - en verden af køn fra 11 år

40 min

Kulturstationen

37

oteket) 23

10.30

HiLS DiN MOR og Folketeatret 								
Den sommer far blev homo			
fra 12 år 70 min
Kulturstationen
39

40

11.00

Teater My | JEG KAN HUSKE ALTING		

2-5 år

30 min

Horsens Ny Teater

12

30

11.00

André Andersen SOLO | Abehånden		

fra 10 år

45 min

Komediehuset

34

34

11.15

Badut | Stor Større Størst			

3-7 år

45 min

Horsens Ny Teater

17

r

ngen

28

51

9

5

* Ingen billetbestilling – ved dårligt vejr, indendørs spillested i parentes
11.30

Passepartout Theatre Production | Othello*		

fra 6 år

35 min

Ceres Centret (HOAT)

12.00

Kriskat | B-bumm				

½-3 år

35 min

Biblioteket		

12.00

Hr. Teater | Chicks*				

4-10 år

35 min

Teatertorvet(Horsens Byskole) 18

12.00

Teatergrad | Fællesskab - i børnehøjde		

6-9 år

60 min

Ceres Centret

25

12.00

De Røde Heste | Cirkus InHabitus			

Fra 6 år

45 min

Horsens Ny Teater

27

12.15

Aaben Dans | Ai-Ai-Ai!				

fra 6 år

45 min

Håndværkerforeningen

24

12.30

Teater Håndholdt | Skrivebordet			

3-6 år

35 min

Komediehuset

16

12.30

Black Box Dance Company | NO SEX - en verden af køn fra 11 år

40 min

Kulturstationen

37

12.45

HiLS DiN MOR og Folketeatret 								
Den sommer far blev homo			
fra 12 år 70 min
Kulturstationen
39

13.00

Teater Patrasket | Pinocchio			

8-12 år

60 min

Rådhuset		

32

13.15

Teater My | JEG KAN HUSKE ALTING		

2-5 år

30 min

Horsens Ny Teater

12

Følg os og del dine festivaloplevelser
med os #horsensteaterfestival
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)

Billetbestilling

billetter er gratis til alle forestillinger
23
9

yskole) 18

en

25
27
24
16
37

								
39
32
12

Kulturformidlere - fra d. 17. juni

Afbestilling

Formidlere er blandt andet teaterkontaktlærere, bibliotekarer, kulturkonsulenter,
repræsentanter fra teaterforeninger og kulturhuse og andre, der køber forestillinger eller
arrangerer kulturbegiv-enheder.

Aldersgrænser

Privatpersoner - fra d. 19. august

Ingen billet til udendørs forestillinger

Bliver du forhindret i at bruge dine reserverede
billetter, så husk at afbestille dem via din
brugerprofil. Efter d. 8. september sendes en
mail til teaterbillet@horsens.dk.

Reserver dine gratis billetter fra d. 17. juni – 8.
september, efter du har oprettet din brugerprofil via vores hjemmeside. Du kan maks. bestille
2 billetter per forestilling.

Du skal være opmærksom på at overholde de
angivne aldersgrænser for hver enkelt forestilling. Vi forbeholder os ret til at afvise børn
ved døren, hvis de ikke er gamle nok.

Reserver dine gratis billetter fra d. 19. august –
8. september, efter du har oprettet din brugerprofil via vores hjemmeside. Du kan maks.
bestille til 3 forestillinger og maks. 4 billetter
per forestilling.
Både børn og voksne skal have billetter.

Du skal ikke bruge billetter for at opleve vores
udendørs forestillinger – bare duk op.

Sådan afhenter du dine billetter

Du kan afhente dine bestilte billetter i billetudleveringen på Horsens Ny Teater fra d. 19.
september. Din bestilling skal være afhentet
senest en time før den første forestilling i din
bestilling. Hvis billetterne ikke er afhentet,
annullerer vi hele din bestilling. Vi frigiver løbende uafhentede billetter.

Billetudleveringen på Horsens Ny Teater
har åbent

Torsdag d. 19. september kl. 14.00-18.00
Fredag d. 20. september kl. 9.00-18.00
Lørdag d. 21. september kl. 8.30-17.00
Søndag d. 22. september kl. 8.30-14.00

Foto: Hanne Nielsen
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bag programmet

Horsens T

Kommune
Festivalen
Bag programmet ligger der massevis af frivillige
arbejdstimer fra festivalens dramaturgiat, som
hver sæson samlet ser mellem 70-100 børne- og
ungdomsforestillinger. Disse danner grundlag for
festivalprogrammet, som hvert år præsenterer nogle
af de bedste danske forestillinger, der turnerer i
indeværende sæson.

Tak til dramaturgiatet for det store arbejde med at
få programmet for 2019 på plads. Dramaturgiatet
består af Connie Tronbjerg (Teatret Møllen), Gitta
Malling (Limfjordsteatret), Jane Rasch (Dramatiker
Væksthus) og Kenneth Gall (Teater Hund & Co.).

Billedskole
Centret, D
Dramaturg
Bibliotek,
Ny Teater,
Musikskol

En stor tak til Jane Rasch, som udtræder efter at
have siddet i dramaturgiatet siden 2013 og et stort
velkommen til Trine Wisbech (Det Lille Teater), som
overtager pladsen efter Jane.

I programlægningen lægges der vægt på genre- og
aldersspredning samt en stor alsidighed i de kunstneriske udtryk publikum kan møde.

HORSENS T
Horsens K
Rådhustor
8700 Horse
teaterfes
76 29 23 08

En stor tak til alle de mange dygtige og dedikerede
teatre rundt om i landet, som hver dag skaber
magiske, udfordrende og vedkommende scenekunstneriske oplevelser for børn og unge.

Festivalse

Festivalkoo
Billetansva
Kommunika
Presseansv
Frivilligko

Foto: Hanne Nielsen

Foto: Hanne Nielsen
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Horsens Teaterfestival arrangeres af Horsens

Kommune og co-finansieres af Kulturministeriet.
Festivalen arrangeres i samarbejde med:

e med at
urgiatet
n), Gitta
ramatiker
& Co.).

Billedskolen, bytorvHORSENS, Café Gran, Ceres
Centret, Danske Dramatikere, Dramatiker Væksthus,
Dramaturgiatet, Horsens Amatør Teater, Horsens
Bibliotek, Horsens Byskole afd. Kildegade, Horsens
Ny Teater, Håndværkerforeningen, Komediehuset,
Musikskolen, Teatercentrum og Ungedramaturgiatet.

efter at
og et stort
eater), som

Redaktionen er afsluttet maj 2019.
Der tages forbehold for trykfejl, aflysninger
og programændringer.
Se det altid opdaterede program på

HORSENS TEATERFESTIVAL
Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
teaterfestival@horsens.dk
76 29 23 08

www.horsensteaterfestival.dk
Tak til:

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Scenekunst, Region Midtjylland, Mærk Byen
og alle de mange frivillige.

Festivalsekretariat

Foto: Hanne Nielsen
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Foto: xxxxxxxxxxxx

Festivalkoordinator: Maria Suh
Billetansvarlig: Ulla Wessel
Kommunikationsansvarlig: Anne Katrine Dalsgaard
Presseansvarlig: Trine Obbekær
Frivilligkoordinator: Nicolas Aasberg
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horsens teaterfestival
spillesteder
7 8
6

4
3

5

1
11

10

2

Foto: xxxxxxxxxxxx

1 Horsens Ny Teater & Teatertorvet,
2
3
4
5

6 Biblioteket, Tobaksgården 12

NIE
NGS GADE7
Billetudlevering & sekretariat,
Teatertovet
LS G
Y LDI 1
Rådhuset, Rådhustorvet 4
8
Kulturstationen, Komediehuset, Skolegade 7
Kulturstationen, P-gym & D-gym,
9
adgang via. Skolegade7
10
Horsens Byskole, Kildegade 25
11

Håndværkerforeningen, Allégade 16
Horsens Amatør Teater (HOAT),
Allégade 16B indgang fra gården
Ceres Centret, Nørretorv 1
Bytorv Horsens, Søndergade/Løvenørnsgade
KUBEN, Søndergade

