FEM DAGES FEJRING AF
SCENEKUNSTENS MANGFOLDIGHED
Den 1. – 5. maj fyldes KU.BE på Frederiksberg med teater fra gulv til loft. For
første gang afholdes Glad Teaterfestival med udelukkende inkluderende
scenekunst på programmet. Der er noget for alle, store og små, fra morgen til
aften. Det meste er ganske gratis og kræver ingen billetbestilling - bare kom!
Glad Teaterfestival er en fejring af det skæve, det sanselige, det inkluderende og det
mangfoldige i scenekunsten. Et sandt overflødighedshorn af gode, sjove og tankevækkende
scenekunstneriske oplevelser: Forestillinger, workshops, historiefortælling, lydinstallationer,
film, leg, fællesspisning og fest.
INVITATION TIL ÅBNINGSFORESTILLING
Kom med når Glad Teaterfestival åbner med gadeteater for hele familien. Efter
åbningsceremonien med underholdning spiller forestillingen VIVALDIS - en poetisk
klovneforestilling helt uden ord, og med Vivaldis De Fire Årstider som kraftfuldt
akkompagnement.
Program for åbningen den 1. maj:
Kl. 15.30: Festivalen åbner
Kl. 16.00: Åbningsceremoni med underholdning
Kl. 16.30: VIVALDIS – ca. 40 min. Spiller udendørs
VI FEJRER SCENEKUNSTENS MANGFOLDIGHED
”Glad Teaterfestival er den første af sin slags i Danmark med udelukkende inkluderende
scenekunst på programmet. Alle aktiviteter på Glad Teaterfestival har vores skuespillere
med funktionsnedsættelse som udøvende kunstnere. Det gælder både forestillinger, film og
workshops. De er Glad Teaters DNA og derfor også festivalens. Og ligeså meget som
festivalen præsenterer Glad Teaters mangfoldige repertoire for publikum, så fejrer vi også
vores skuespillere og den mangfoldighed, de står for. Med denne festival sætter vi dem helt i
front, så helt almindelige teatergængere, børn og voksne, får øjnene op for de unikke og
særlige oplevelser, vores skuespillere tilbyder dem,” fortæller Glad Teaters kunstneriske
leder Lars Werner Thomsen.

Glad Teaterfestival er scenekunst for alle aldre! Formiddagene er tilrettelagt, så skoler og
institutioner får tid til både forestillinger, workshops og madpakker. Eftermiddagsprogrammet passer til afhentningen, så bedsteforældre og børnefamilier kan være med, og
aftenprogrammet er henvendt til det unge og voksne teaterpublikum. Hver dag kl. 17.3018.30 er der fællesspisning i Café Glad, hvor man kan købe dejlig aftensmad til hele familien.
Der er altid noget at se på eller være med til - det meste er ganske gratis og kræver ingen
billetbestilling. De overdådige festivalværter står klar til at tage imod gæsterne og guider
rundt til aktiviteterne på Glad Teaterfestival. De samler også til historiefortælling og leg på
løbebanen, klatrevæggen eller i labyrinten. Så følg med dem, når de kalder – de garanterer
gode oplevelser og masser af sjov!
Se det fulde festivalsprogram på Glad Teaters hjemmeside: gladteater.dk
ET HÅB OM POLITISK OPMÆRKSOMHED
”Denne sæson har været Glad Teaters mest omfattende nogensinde. Først premiere på den
anmelderroste forestilling DIT BLIK MIT SYN, så Glad Teaterfestival og senere endnu tre dage
med dansk og international inkluderende scenekunst på Folketeatret under CPH Stage 2019.
Glad Teaters bevilling fra Kulturministeriet, der gør det muligt for os at producere
forestillinger, udløber med udgangen af i år. Det er vores ambition, at flest mulige
publikummer skal få glæde af vores produktioner. Samtidig er det vores håb, at man fra
politisk hold, også i fremtiden, synes, det er vigtigt at have professionel scenekunst med
skuespillere med funktionsnedsættelse,” fortæller Glad Teaters administrerende leder
Jesper Michelsen.

Glad Teater er et teaterensemble, hvor alle skuespillere har funktionsnedsættelser. Siden
2006 har vi udfordret og udfoldet billedet af, hvordan mennesker med funktionsnedsættelse
kan bidrage til scenekunsten. Glad Teater producerer både stationære forestillinger og
turnéforestillinger til ind- og udland. Glad Teater er en del af Glad Fonden.
Glad Teater er støttet af Kulturministeriet. Glad Teaterfestival er yderligere støttet af Nordeafonden, Frederiksberg Fonden og Frederiksberg Kommune.
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BILLETTER
Dagsprogram frem til kl. ca. 16 er gratis.
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Billetter til ANATOMI og DIT BLIK MIT SYN
koster 85 kr. ekskl. gebyr.

Fotos Søren Meisner - downloades på
https://www.gladteater.dk/presse/

TIDER
Onsdag 1.5 kl. 15.30-21.00
Torsdag 2.5 kl. 10.00-21.00
Fredag 3.5 kl. 10.00-21.00
Lørdag 4.5 kl. 10.00-01.00
Søndag 5.5 kl. 10.00-16.00

Link til Glad Teaterfestival:
https://www.gladteater.dk/glad-teaterfestival/

Læs mere på gladteater.dk/billetter
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Janne Schnipper - janne@gladteater.dk - 28564225

