
Begivenheder, du ikke må gå glip af  
I 2015 skal du huske 1. september og 5.-8. november.  

I efteråret 2015 er der to datoer, du skal 

huske. Den 1. september åbnes for Festival 

of Wonders hjemmeside, hvor vi præsente-

rer programmet for den næste festival, som 

finder sted 5.-8. november. Samtidig åbnes 

for billetsalget. 

Den kunstneriske leder, Ulla Dengsøe, har i 

det forgangne år besøgt festivaler i Canada, 

Skotland, Holland, Portugal, Tjekkiet, Slove-

nien, Tyskland, Schweitz, Polen, Tyrkiet, 

Danmark og Frankrig. 

Intensiv fundraising har bl.a.  indbragt 
150.000 kr. fra A.P. Møller og Hustru Chasti-
ne Mc-Kinney Møllers Fond til almene For-

maal, ligesom Dronning Margrethes og Prins 
Henriks Fond har støttet for fjerde gang. 

Det er der kommet et rigtigt godt program 

ud af. Selv om det fuldstændige program 

først præsenteres 1. september, behøver du 

ikke vente så længe. Vi informerer om fore-

stillinger og aktiviteter løbende gennem 

nyhedsbreve og på Facebook. 

På billederne besøger den kunstneriske 

leder Festival Materia Prima i Krakow i Po-

len. Gode forestillinger, deltagelse i konfe-

rencepanel og møder med festival kolleger 

fra Polen, Rusland, Tyskland, Norge, Finland 

og Cameroun. 

______________________________________________________________________________________________________________  

Theatre Formans ”Aladdin” på Festival of Wonder 2015  
I år præsenterer vi en ny stor forestilling af Theatre Forman Brothers.  

Matej Forman har instrueret forestillingen, der er et samarbejde med et fransk 

teater og byen Plzen, der er Europæisk kulturby i 2015. Sammen med sit dygtige 

team af scenografer har Matej frembragt en dejlig Aladdin, som indtil nu har 

turneret i Frankrig med en fransk skuespiller, som fortæller. 

Senest er forestillingen opført i Tjekkiet med en tjekkisk fortæller, og nu er Festi-

val of Wonder i gang med en dansk version. 

Teksten er allerede oversat til dansk, og vi har truffet aftale med skue– og duk-

kespiller Claus Mandøe om at udføre den danske fortællerrolle. I nærmeste 

fremtid går prøver i gang i Silkeborg mellem Matej Forman og Claus Mandøe, og 

fortsætter til september i Tjekkiet. Til november venter der os en skøn forestil-

ling for såvel børn som voksne på Festival of Wonder. 

Vi glæder os til at se jer i Silkeborg. 


