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Det er mig en stor fornøjelse at kunne
byde velkommen til amatørteatre og
teateraktive fra hele landet til LandsTeaterFestival 2016 her i Svendborg. Vi
ser frem til en weekend med fantastiske
teateroplevelser, livlige debatter og et
stærkt fællesskab for alle deltagere.
Amatør er afledt af amare, der betyder
at elske. En amatør betegner således et
menneske med en lidenskabelig eller
kærlighedsfuld tilgang til et område i livet, der mest udfoldes i fritiden, og derfor er en hobby.
Jeg er sikker på, at alle deltagere ved festivalen har den lidenskab og
kærlighed til teatret i sig. Og teatret kan noget særligt. Teatret kan underholde os, udfordre os og udvikle os. Teatret kan skabe fantastiske
fornemmelser.
Årets vært B&U Teatret kan noget ganske særligt og har i år gennem
20 år sat scenen for et stærkt fællesskab for børn og unge, hvor alle
kan være med - hvor alle spiller en rolle.
Værtsskabet for årets teaterfestival er en flot markering af B&U Teatrets 20 års jubilæum. Jeg vil derfor benytte lejligheden til endnu en
gang at ønske B&U Teatret tillykke med jubilæet og anerkende den
kæmpe indsats, der ydes af alle omkring teatret, samt den rolle teatret
spiller i Svendborgs kulturliv.
Jeg håber, at alle deltagende teaterfolk vil få OG skabe fantastiske fornemmelser for os alle ved LandsTeaterFestival 2016.
Rigtig god fornøjelse!
Henrik Nielsen
Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget
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B&U Teatret

DATS
Det er med stor glæde og fyldt
af forventning at B&U Teatret, i
forbindelse med deres 20 års jubilæum, i samarbejde med DATS og
økonomisk støtte fra Svendborg
kommune, kan byde velkommen
til Landsteaterfestival 2016.
Tak til Fonden for Fynske Bank og
Sydbank Fonden for uundværlige
bidrag.

Der vil i løbet af festivalen blive rig
mulighed for at se, diskutere og dele viden om teater og få ny inspiration. 9 forestillinger, festivaloptog, gadeteater, teatersamtaler, improvisationer og meget, meget mere vil præge weekendens program.
Et sandt bombardement af teater- og sanseindtryk, som løbende vil
blive evalueret og snakket om i den dertil etablerede lounge ”Den
Gyldne Reje”.
Teater er en dannelsesproces. Du lærer noget om dig selv og andre i
arbejdet med teater. Teater har som værktøj et kæmpe udviklingspotentiale, der i en tid med X-factor og lange skoledage bliver udfordret
på sin eksistens. Men teater har det hele: god motion, motorik, leg,
udvikling, sjov, historie, viden - ja, jeg kunne blive ved.
Vi er mange hvis hjerteblod og ildsjæle banker for teater, og det er
denne energi, som skal give kommende generationer muligheden for
at kunne dyrke denne unikke fritidsinteresse. Det vil vi helt sikkert få
at se på denne festival. Uanset om man er aktør, instruktør, tekniker,
bestyrelse, frivillig eller noget helt sjette, så bidrager du på den ene
eller anden måde til at festivalen kommer i hus. Så her fra skal der lyde
en kæmpe tak til jer alle sammen med ønske om en teaterfestival, der
vil blive husket fremover.

Så er det festivaltid igen!
I år rykker vi til det smukke Svendborg i et samarbejde med B&U
Teatret.
Vi skal opleve 9 forestillinger, og
som altid repræsenterer de den
mangfoldighed og spændvidde,
som er i DATS. Fra Jylland, Fyn og
Sjælland, med unge og ikke helt
så unge, HC Andersens eventyr og
ny dramatik - vi får det hele i løbet
af weekenden.
Det er ikke det hele - vi får hyggeligt samvær og masser af teatersnak ,
så når weekenden er omme, tager vi forhåbentlig hjem igen fyldt med
gode ideer og inspiration. For at udveksle ideer, se hvordan andre laver teater, er en vigtig del af at udvikle teatret - og os selv.
Men inden vi hygger, snakker og først og fremmest ser teater, skal vi
huske alle dem, både på B&U Teatret og i DATS, som gør det muligt for
os at være her - 1000 tak til dem alle.
God fornøjelse!
Pia Bredow
Formand, DATS

Preben Birkeholm
Leder af B&U Teatret og medlem af HB i DATS
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FREDAG d. 20. maj
17.00-19.00

Ankomst og indkvartering

19.30-20.15

Åbningsreception

PROGRAM for TEATERFESTIVALEN

20.30-21.30
21.30-21.45
21.45 - 01.00

PROGRAM for TEATERFESTIVALEN
Kulturhus Svendborg - Borgerforeningen/foyer

Glostrup Amatør Scene

Til sidste fjer

Teatersalen

Teatersamtale

(Til sidste fjer)

Teatersalen

Festivalclub - ”Den Gyldne Reje”

B&U Teatrets festivalcafé

LØRDAG d. 21. maj
08.00-09.00

MORGENMAD

09.15-10.15
10.15-10.30
10.30-11.15
11.30-12.30
12.30-13.30

Ørkildskolen/Danhostel
Inkognito

Disintegration

Teatersamtale

(Disintegration)

Guldsalen

Hele Festivalen

Festivaloptog

gennem byen

Kerteminde Amatør Teater

Hamlet

FROKOST

13.30-15.00
15.15-15.45

Guldsalen

Torvet
Forskellige steder i byen

Teaterkatten

Peter og Elgen

Guldsalen

Teatersamtaler

(Hamlet, Peter og Elgen)

Spejlsalen

16.00-16.45

7-kanten

17.00-18.15

Teaterrødderne

Eventyr for fulde gardiner

Guldsalen

Teatersamtaler

(Rejsen til…, Eventyr for…)

Spejlsalen

18.30-19.00
19.45-21.15

FESTIVALMIDDAG

21.15-22.45
22.45- 01.00

Rejsen til de grønne skygger

Teatersalen

Guldsalen
Teater And og Måge

Krøniker fra havet

Festivalclub - ”Den Gyldne Reje”

Guldsalen
B&U Teatrets festivalcafé

SØNDAG d. 22. maj
08.00-09.00

MORGENMAD

09.15-09.50

Ørkildskolen/Danhostel
Drakomir

09.50-10.15
10.30-11.40
11.40-11.55

Mod slagtevægt

Teatersalen

Teatersamtaler

(Krøniker…, Mod slagte…)

Teatersalen

Teatergruppen Mars

Flygtninge spytter vi på?

Guldsalen

(Flygtninge spytter…)

Guldsalen

Teatersamtale

11.55-12.05

Energizer ved studerende fra DFL

Udenfor Borgerforeningen

12.05-12.10

Officiel afslutning

Guldsalen

12.15-13.00

FROKOST

Ørkildskolen

Fredag

Forestilling: Til sidste fjer

En pige tænker tilbage på sin tid i en pigebande. Det var både
den bedste og den værste tid i hendes liv, og den har mærket
hende for altid

Forfatter: Jesper Wamsler
Forlag: DRAMA
Instruktør: Jens Damsager Hansen
Skuespillere: Pernille Kragh Larsen, Katrine Aagaard
Bag scenen: Anne Helth, Rune Bolhøj
Aldersgruppe: fra 15 år
Spillested/tid: Teatersalen kl. 20.30-21.30
Om: Glostrup Amatør Scene er en gammel
amatør scene, der lige har haft 50 års jubilæum. Vi spiller 3
forestillinger om året og går efter hele tiden at have et meget
bredt repertoire, hvor vi hele tiden udvikler os og bliver
dygtigere til det vi gør.
www.glostrupamatoerscene.dk
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Lørdag

Forestilling: Disintegration

Stykket omhandler vores to hovedpersoner Mina og Dion,
som begge kæmper med at være fanget i egen krop. I den
enes stræben efter det androgyne og den andens efter det
aseksuelle, mander de sig sammen op og forsøger at starte livet
på en ny måde. Men kan de det?

Forfatter: Ea Melissa og Casper Mohr
Skuespillere: Ea Melissa og Casper Mohr
Bag scenen: Cecilie Ellebjerg Hansen, Agnethe Vendel,
Marc Harpsøe, August Birk
Aldersgruppe: fra 15 år
Spillested/tid: Guldsalen kl. 9.15-10.15
Om: Inkognito
Vi har sammen skrevet og koreograferet Disintegration. Vores
samarbejde begyndte i 2014 og herfra har vi udviklet vores
ideer og forestillinger om Mina og Dion til det stykke vi har i
dag.
www.inkognitoteater.dk
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Lørdag

Lørdag

Forestilling: Hamlet

Shakespeares ”Hamlet” i en crazy, humoristisk og tempofyldt
turboudgave, gendigtet i Line Knutzons sædvanlige stil. Magt,
hævn, kærlighed og tragedier udspilles i en ramme, der sættes
af teaterdirektør Hekkenfeldt…

Forfatter: Line Knutzon
Forlag: DRAMA
Instruktør: Tina Nygaard
Skuespillere: Chastine Helle, Mette Lyrh Bengtzen, Lars
Kristian Madsen, Niels Aage Madsen, Anne Boisen Christensen
og Helle Hassing
Aldersgruppe: fra 5 år
Spillested/tid: Torvet kl. 11.30-12.30
Om: KAT – Kerteminde Amatør Teater, er en

forening for børn, unge og voksne, der kan lide at arbejde
med teater, ikke bare på scenen, men med alt hvad der til
teatret hører – manuskripter, kulisser, kostumer, lys, lyd og
meget andet. I hver sæson opfører teatret forestillinger i
meget forskellige genrer – børneteater, klassikere, nyere
dramatiske værker, revy, kabaret, mv.
www.kertemindeamatoerteater.dk
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Forestilling: Peter og Elgen

Peter, lektor i litteraturvidenskab, holder nytårsaften i en hytte
i Sverige med sin datter Astrid, sin bedste ven Niels og sin
ekskone Camilla. Peter planlægger at vinde Camilla tilbage og
har planlagt aftenen ned til mindste detalje. Aftenen skal dog
vise sig at gå som alt andet end planlagt, da en ukendt gæst
bogstavelig talt vælter ind af døren.

Forfatter: Thomas Levin
Forlag: DRAMA
Instruktør: Niels-Ulrik Kofoed
Skuespillere: Sarah Puukka, Lise Mouritsen Green, Caroline
Vera Wium-Andersen, Jon David Nielsen og Mikkel Holm Nielsen
Aldersgruppe: fra 12 år
Spillested/tid: Guldsalen kl. 13.30-15.00
Om: Teaterkatten er Københavns ældste eksisterende amatørteaterscene (grundlagt 1950) og holder til i egen
teaterkælder midt i København. I kælderen, der har plads til 36
tilskuere, spilles et bredt repertoire spændende fra klassikere,
revyer/cabareter og moderne dramatik. Som udgangspunkt spiller Teaterkatten 4 stykker om året.
www.teaterkatten.dk
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Lørdag

Lørdag

Forestilling: Rejsen til de grønne skygger

Monolog om en kvindes liv fra fødsel til død

Forfatter:
Instruktør:
Skuespillere:
Bag scenen:
Aldersgruppe:
Spillested/tid:
Om:

Finn Methling
Willy Yndgaard
Karen Schroll
Aage Ølgaard
fra 15 år
Guldsalen kl. 16.00-16.45

7-kanten. - Den vestjydske amatørscene:
• startede i 1970
• laver teater for alle aldersgrupper
• er Danmarks største amatørteater
• producerer et stort udendørs Sommerspil hvert år siden
1978.

www.7-kanten.dk
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Forestilling: Eventyr for fulde gardiner

Eventyr hvor der bliver vendt op og ned på det hele. Impro over
”Prinsessen på ærten” og ”Klods Hassan”.

Forfatter: HC Andersen og Manu Sareen
Instruktør: Bente Eskesen
Skuespillere: Kirsten Egholm, Kim Gustav Hansen, Brian

Nielsen, Freddy Harthimmer, Kirsten Harthimmer, Grethe Kofoed, Hanne Flesborg, Karen Henriksen, Mette Pontoppidan, Hanne Munk, Bente Bødker, Jesper Klarskov.

Aldersgruppe: fra 10 år
Spillested/tid: Guldsalen kl. 17.00-18.15
Om: Teaterrødderne i Holbæk er en gruppe

som har eksisteret siden1988. Er eksperimenterende og improviserer for det meste deres egne stykker frem. Belønningen er
glæden ved, efter et langt og hårdt slid med hver produktion, at
mærke suset når det lykkes, ”Yes, vi gjorde det”. Arbejder altid
med professionelle instruktører, samt professionel lyd og lys.
www.teaterroedderne.dk
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Lørdag

Forestilling: Krøniker fra havet

En fortælle-, musik-, komik-, gøgleri- og til dels animationsforestilling. Via den gamle fortælletradition, der her revitaliseres,
for-søger vi at puste ny vind i de gamle sejl på den maritime arv
som Danmark har.

Forfatter: Martin K. A. Rasmussen
Instruktør: Charlotte og Martin K.A. Rasmussen
Skuespillere/ Martin K.A. Rasmussen, Casper H. Bradsted,
Musikere: Jeppe B. N. Olsen
Aldersgruppe: fra 7 år
Spillested/tid: Guldsalen kl. 21.15-22.45
Om: Teater And og Måge laver fortælle-, dukkeog musik teater. Gruppen stammer fra den københavnske vestegn, og medlemmerne kender hinanden fra tidligere samarbejde. Teaterets ”direktør”, Martin, hyrer skuespillere fra
projekt til projekt. Således har Krøniker fra havet også været
igennem forskellige udgaver med forskellige medvirkende.
www.facebook.com/kronikerfrahavet/
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Søndag

Forestilling: Mod slagtevægt

To mænd er på flugt fra sig selv og det tåbelige mord, de begik
da den ene for langsomt fik serveret en bagt kartoffel. De sidder
nu på dødsgangen med alle deres daglige rutiner og aktiviteter
og filosoferer over tilværelsen i almindelighed og deres egen i
særdeleshed.

Forfatter: Geir Magne Pedersen
Instruktør: Thomas Hauger
Skuespillere: Peter Brun og Claus Rudolf
Musikere og Poul Kristensen, Hans Gath oG
teknik: Thomas Hauger
Aldersgruppe: fra 12 år
Spillested/tid: Teatersalen kl. 9.15-9.50
Om: Teatret DRAKOMIR har nu eksisteret i 35
år. Vi laver børneteater, ungdomsteater og voksenteater – altid
med et kunstnerisk ambitiøst sigte. Meget moderne teater, men
også Ibsen og Tjekov. Der er i år 4 børnegrupper, 1 ungegruppe,
1 ungdomsgruppe og 2 voksengrupper.
www.drakomir.dk
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Søndag

Praktisk info
Festival sekretariat: Kulturhus Svendborg –

Borgerforeningen
Første sal – kulturtorvet

”Den Gyldne Reje” Kulturhus Svendborg –
Forestilling: Flygtninge spytter vi på?

Samfundsdebatterende og nyskrevet dramatik, der undersøger den
aktuelle flygtningedebat og menneskene, der er involveret i den.
Hvad er rigtigt og forkert? Hvorfor mener og gør vi, som vi gør?
Hvad får en mand til at spytte på en gruppe mennesker på flugt –
uvidenhed, angst, arrighed, desperation eller noget helt andet?

Forfatter: Mathias Toft Nilsson
Instruktør: Mathias Toft Nilsson
Skuespillere: Andreas Dissing Hyttel, Søren Andersen,

Liva Wagner Hinnerfeldt

Bag scenen: Dramaturg: Jens Peter Wigh-Poulsen.
Producenter: Mads Aastrup og Rasmus Sommer. Kostumer:
Benjamin Rask. Scenografi: Rasmus Sommer og Benjamin Rask.
Musik: Sejer. Teknik: Tobias Taastrøm.
Aldersgruppe: fra 15 år
Spillested/tid: Guldsalen kl. 10.30-11.40
Om: Teater Mars er en vækstlagsgruppe baseret
i Aarhus, der producerer forskellige slags forestillinger. Senest
har gruppen været medproducent på Teaterkoncerten Time,
som også blev lavet i samarbejde med Teatergruppen Muzak.
Teatergruppen Muzak er en independentgruppe under VAT
(Vildbjerg Amatør Teater). www.vispytter.dk
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Borgerforeningen
Første sal – B&U backstage
Festivalclub´en lukker kl. 01.00

Overnatning: Ørkildskolen afd. Byen
Skolegade 2

OBS der er ryge- og alkoholforbud på hele
skolens område, ude som inde.

DanHostel Svendborg
Vestergade 45

Spillesteder: Guldsalen i Kulturhus Svendborg –
Borgerforeningen

Teatersalen i Kulturhus Svendborg –
Borgerforeningen
Torvet i Svendborg

Festival telefoner: DATS: 28 19 73 06

Jens (teknik): 21 21 13 89
Ulla (formand B&U): 41 40 27 16
Preben (leder B&U): 40 16 64 02

Nyttige telefoner: Lægevagt/skadestuen: 118
Politi: 114
Alarm: 112
Taxa: 70 10 21 22
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Svendborg - Bykort
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1. Kulturhus Svendborg - Borgerforeningen
2. Danhostel Svendborg
3. Ørkildskolen
4. Torvet
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5. Gratis parkering
6. Carlos Kitchen, Møllergade 29
7. King of Kebab, Gåsestræde 2 og Boulangeriet, Gåsestrædet
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