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Dukketeater i verdensklasse  
 

Når Festival of Wonder den 12. november slår dørene op for en af  de internationalt største festivaler for dukke-  
og objektteater kan publikum opleve noget af det ypperste indenfor denne teatergenre. 
I 20 året for murens fald har Festival of Wonder sat fokus på Europæisk dukketeater og festivalens tema er 
levende musik og dukketeater.  
Åbningsforestillingen er for voksne. Det er Mozarts opera Tryllefløjten med det tyske teater Thalias Kompagnons 
og ensembleKONTRASTE samt kontratenoren Daniel Gloger, der synger alle stemmer ledsaget af 8 musikere. 
Dukkerne, som er i Paul Klee stil, kan følges på en kæmpe storskærm. Den tyske ambassadør i Danmark holder 
åbningstalen.  
Se filmklip på http://www.thalias-kompagnons.de/repertoire/zauberfloete/trailer.html 

 

Theatre Forman Brothers fra Prag (Filmkunstneren Milos Formans sønner) opfører nycirkusforestillingen 
Obludarium med dukker, masker, dansere og musikere. I alt medvirker 15 performere. Det er en 
familieforestilling, hvor publikum efter forestillingen inviteres på en meget underholdende ”backstagetour”. 
Et andet tjekkisk highlight er forestillingen ”De tre musketerer” af Theatre Alfa. 
Blandt de danske highlights er Teatret Møllens forestilling Den indbildt syge et absolut must. 
Der vises alt i alt 119 forestillinger fra Danmark, Sverige, Tyskland ( 3 teatre), Holland, Frankrig, Tjekkiet ( 3 
teatre), Rusland, Spanien og Danmark. 
 
Danmarks dukketeaterby: Silkeborg, bliver invaderet af dukkerne fra d. 12. – 15. november. Der vises 
dukketeater overalt i byen. I Jysk- musik og teaterhus, på den internationale teaterhøjskole Performers House, 
på den nye Kreative Skole, på KunstCentret Silkeborg Bad, på Silkeborg Bibliotekerne i Medborgerhuset Lunden, 
i  Vestergadehallen og mange andre steder. En festivalbus vil køre i alle dag- og aftentimer, så publikum hurtigt 
kan nå fra et spillested til det næste. 
Se hele programmet på www.festivalofwonder.dk  med festivalens smukke photostory. 
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PS.  Pressefotos fra Obludarium og andre pressefotos kan findes på www.festivalofwonder.dk  


