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TALSYMFONI 

Frederikssund og Halsnæs kommuner 19.-26. april 2015 
 

Denne talsymfoni med tilhørende tekst danner tilsammen et billede af Aprilfestival 2015. Måske ikke det 

komplette billede, men trods alt et ret nuanceret billede. Prøv selv at se… 

 

1. Planlægning - hvordan vi gjorde det i år  

 Antal værtskommuner 2 

Antal medlemmer af den lokale arbejdsgruppe 15 

Antal medarbejdere på Teatercentrum i planlægningsperioden 10 

Antal medarbejdere på Teatercentrum under festivalen 16 

Antal 24-timers-internater med deltagelse af Teatercentrum og arbejdsgruppen 1 

Antal fælles planlægningsmøder i alt 4 

  

2. Tal og fakta - de helt basale  

 Antal deltagende teatre 126 

Antal nye teatre (der var på festival for første gang)  16 

Antal deltagende teaterfolk 638 

Antal deltagende forestillinger  196 

Antal danske forestillinger for de allermindste (0-4 år) 20 

Antal danske forestillinger for de små (4-6 år)                               51 

Antal danske forestillinger for de lidt større (6-10 år)                                45 

Antal danske forestillinger for de største (10-16 år)                               76 

Antal udenlandske gæstespil (fra Korea og Australien)                                 4 

Antal opførelser i hele festivalugen 759 

Antal opførelser på skoler og institutioner i løbet af ugen 319 

Antal deltagende skoler og institutioner  85 

Antal tilskuere, der så teater på skoler og institutioner 23.160 

Antal spillesteder, hvor der blev opført ’Åbne forestillinger’ i løbet af ugen (man.-tors.) 17 

Antal forestillinger programsat som ’Åbne Forestillinger’ i hverdagene 29 

Antal spillesteder i weekenden 13 

Antal spillelokaler i weekenden 62 

Antal opførelser i weekenden 404 

Antal billetter til weekendens forestillinger 25.054 

Antal uddelte billetter til weekendens forestillinger 23.257 

Antal tilskuere i alt til weekendens forestillinger 20.222 
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Antal tilskuere med billet til weekendens forestillinger  13.675 

Antal tilskuere til de udenlandske indendørs-forestillinger 1.628 

Antal tilskuere til Festivalshow i Frederikssund Hallen 1.200 

Antal internationale gæstespillere 28 

Antal internationale gæster fra i alt 23 forskellige nationer 113 

Antal registrerede voksne teaterformidlere  278 

Antal børn- og ungeformidlere fra hele landet (KulturCrew og Teater Grundkursus)                               87        

Antal unge som indgik i "Lån en ung"-projektet ("Tal med mig om teater") 22 

  

3. PR-arbejde, kontakt til pressen og anden synlighed  

 Antal kommunikationsplaner og implementerede PR- og pressestrategier 1 

Antal PR-grupper sammensat af repræsentanter fra værtskommunerne og Teatercentrum  1 

Antal besøgende (unikke brugere) på festivalens webside i løbet af festivalugen 6.366 

Antal besøgende (unikke brugere) på festivalens webside i perioden januar-april 14.473 

Antal medlemmer i / 'venner' på festivalens Facebook-gruppe pr. 23. juni 2015 1.228 

Antal udsendte pressemeddelelser fra Teatercentrum 6 

Antal medier i alt, hvori festivalen fik en eller anden form for omtale 49 

Antal omtaler i alt i lands-, lokal- og regionalpresse (trykt, net og radio & tv) 164 

Antal omtaler i international presse (Kina) 2 

Antal tv-reklame-spots i DSB S-tog (alle linjer), der vistes 3 gange i timen 24/7 i 14 dage 1 

Antal egen-producerede videoer og promotion-trailers ifm. festivalen   11 

Antal anmeldere for teateravisen.dk på festival 6 

Antal anmeldelser produceret på festivalen for teateravisen.dk 54 

4. Tryksager og andet forproduceret materiale 

 Antal plakater (A1) 500 

Antal plakater (A2) 1.000 

Antal plakater (A3) 2.000 

Antal postkort (A5)                 10.000 

Antal postkort (A6) 5.000 

Antal bogmærker 8.000 

Antal foldeskibe (A4) 10.000 

Antal tatoveringer (5x5 cm) 10.000 

Antal muleposer 300 

Antal keyhangers 800 

Antal festival-T-shirts 440 

Antal KulturCrew-T-shirts 400 

Antal ”Lån en ung”-T-shirts 50 

Antal festivalprogrammer husstandsomdelt i Frederikssund og Halsnæs kommuner 34.613 

Antal weekendprogrammer – revideret udgave 5.000 

Antal Festivalguides (teaterfolkets interne vejviser) 1.000 

Antal producerede deltagerkort  1.767 

Antal folieringer af festivalbil 1 

Antal plakatudstillinger 1 
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5. Afvikling - hvordan og hvor meget… og af hvad?  

 Antal centrale billetudleveringssteder 1 

Antal vellykkede Søsætninger (start på uddeling af billetter) 1 

Antal velsmagende og veltilrettelagte mandagsreceptioner hos Volkswagen Frederikssund 1 

Antal grandiose Festivalshows i Frederikssund Hallen 1 

Antal deltagende teatre i Festivalshowet 5 

Antal deltagere i Festivalshowet 36 

Antal publikumsbespisningssteder på spillestederne 5 

Antal deltagere på konferencen ”kRUM – krop, sted, identitet og rum”                               83 

Antal cafeer for teaterfolk 1 

Antal integrationsordninger for nye teatre 1 

Antal faglige arrangementer for teaterfolk 8 

Antal teaterskoleelever fra de store fagskoler i landet 38 

Antal gæste-praktikanter på det internationale festivalsekretariat (Kina og England) 3 

Antal overnattende teaterinteresserede unge på festival fra hele landet 108 

Antal succesfulde samarbejder med kunstnerfællesskabet Bureau Detours                                  1 

Antal lokale unge der indgik i det to og en halv uge lange samarbejde med Bureau Detours                             175 

Antal frivillige 180 

Antal veliscenesatte fejringer af de frivillige  1 

  

6. Støtte og finansiering  

 Antal kroner fra værtskommunen 4.800.000 

Antal kroner i refusion fra Kulturministeriet 2.400.000 

Antal kroner fra Scenekunstudvalget (til internationale gæster og gæstespil) 150.000 

Antal kroner fra Center for Kultur og Udvikling (til ASSITEJ's aktiviteter på festivalen) 99.487 

Antal kroner fra Interkulturelt Center (til indkvartering af ASSITEJ´s gæster) 17.500 

Antal kroner fra Statens Kunstfond (til indkvartering af ASSITEJ´s gæster) 45.000 

 
  

7. Kuriøse tal 

Antal byrum skabt af lokale unge i samarbejde med kunstnerfællesskabet Bureau Detours 6 

Antal europaller brugt i skabelsen af byrum/vejvisningspile/spillestedsangivelser                             350 

Antal stole skabt til byrummene (som borgerne kunne tage med hjem efter festivalen) 150 

Antal mandetimer brugt på forberedelse af Festivalshowet 1.000 

Antal sprængte papirposer til Festivalshowet 1.203 

Antal kvadratmeter folie brugt til mørklægning af weekendens spillelokaler 2.846 

Antal meter Gaffer-tape brugt til opklæbning af mørklægningsfolien 3.183 

Antal kopper kaffe drukket i løbet af ugen i festivalens egen café 6.000 

Antal liter økomælk til kaffen i løbet af ugen 160 

Antal papkasser til gæstespillet We built this city 3.000 
 

Alt i alt – antal velafviklede festivaler                                           1 

 

 

 

    Teatercentrum, den 24. juni 2015 

       

    


