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VED Haveforeningen Kvistgård + Espergærde Centret 
+  Ellekildehave + Mirabellestien + Julebæk Strand 
+  Jarlens Grund +  Villa Strand +   Abildgårdsvej 2 + 
Nøjsomhed + Børnenes Hus + Rønnebær Allé +  Hornbæk 
Torv + Værftets Madmarked +  Hellebæk  Kohave + 
 Skibsklarerergaarden + Dokken i M/S  Museet for  Søfart 
+  Helsingør  Bymuseum + Plejehjemmet  Montebello + 
 Helsingør Havn +  Karmeliterklostret +  Vapnagaard + 
 Tibberupparken +  Helsingør Gymnasium +  Færgeterminalen 
+  Hellebo Park +  Kulturhuset Bølgen +  Tømmerpladsen + 
Simon  Spies Plads + Rolighedsparken + Birkebo  Plejehjem 
+  Nyrups  Børnehus + Gefionsbakken +  Grønnehave  Plejehjem 
+  Stationspladsen + pladsen  foran  Kulturvæftet + 
 Hellebo Park + Sthens Kirke ...



Vi har aldrig været i tvivl om, at vi 

 ville gennem føre festivalen, om end dens 

 udformning er radikalt  anderledes, end 

vi havde tænkt os det for bare et halvt 

år  siden. PASSAGE  Festival skulle have 

 fejret  10-året for kultur satsningen i 

 Helsingør med  store  spektakulære shows i 

 Kulturhavnen for  tusindvis af  mennesker. 

I stedet har vi nu et program, hvor 

 internationale kunstnere udforsker 

 nogle af de rum, vi  helsingoranere selv 

har  opsøgt i de  sidste  måneder på   gå- 

og  cykelture i  omegnen af  Helsingør. 

 Stranden, skoven, markerne, bolig-

områderne, byen. En  anden markant  ændring 

af festivalen vil være, at vi både vil 

 præsentere  færdige værker og værker i 

proces helt frem til  sommeren 2021; 

blandt andet gennem  programmet  b y p a s s , 

hvor kunstnere får mulighed for at prøve 

kræfter med kunst i det offentlige rum. 

Programmet for festivalen er lagt i 

 omskiftelige  tider. Derfor vil der være 

programændringer og -tilføjelser, 

også under festivalen, der kun annonceres på 

www.passagefestival.nu. Der er også 

en god  chance for, at du kan møde 

 popup- forestillinger de mest uventede 

steder...

P A S S A G E  F e s t i v a l  
g e n n e m f ø r e s  s o m  é n  a f

d e  e n e s t e  g a d e t e a t e r f e s t i v a l e r  
i  E u r o p a  i  s o m m e r e n  2 0 2 0 



D i o r a m a
- for Helsingør 
INGRI FIKSDAL (NO)
En stedsspecifik performance på Julebæk Strand. En  installation i 
 bevægelse, der reflekterer over tidens gang og landskabets langsomme  forandring. 
Med  koreografi som en linse, iscene sætter den norske koreograf Ingri  Fiksdal dele 
af naturen ved at  blande elementer fra det urbane rum ind i land skabet, og  dermed 
 ændre konteksten for begge dele. 
Forestillingen præsenteres i samarbejde med Dansehallerne i København.

F r e e Watt
1WATT (FR)
Det franske kompagni 1Watt er kendt 
for sine stedsspecifikke forestillinger, 
der udfordrer vores måde at forstå det  offentlige 
rum på gennem leg, improvisation og  originale 
 billeder. I Free Watt udforsker 1Watt Hellebæk 
 Kohaves  overdrev og skov, og vores vaner og omgang 
med naturen og dens elementer. 1Watt skaber en 
 performance på stedet, som er unik fra gang til 
gang.
Free Watt er en del af en serie af interaktioner med 
det offentlige rum, som 1Watt skaber til  PASSAGE 
 Festivalen. Se også The Furtives og Parfait État de 
Marche.

D r ô l e
d’impression
DÉDALE DE CLOWN (FR)
Plakatopsætningens svære kunst 
bliver udfordret i Vapnagaard, ved 
 Kultur huset Bølgen og på  pladsen bag 
 Værftets Madmarked. Et  humoristisk og 
 poetisk virvar af billeder, der til sidst samler 
sig i en  uventet fortælling to mænds liv.
Vi har forsøgt at få denne verdensberømte 
forestilling på plakaten siden 2004. Først 
efter forårets mange aflysninger, blev det 
muligt.

SE 
TID + STED 

I KALENDEREN 
PÅ SIDSTE 

SIDE



T h e Boat
THIRD HAND GROUP (SL)
En ung kvinde dukker pludseligt op i Nordvest og Vapnagaard. 
Hun slæber en båd efter sig med stort besvær. Hun virker træt og fortabt. 
Hun  taler ikke sproget. THE BOAT er et drømmende scenarie der stiller flere 
 spørgsmål, end det besvarer. Er der nogle, der vil hjælpe hende? 
Hvad med dig – vil du?

Syndfloden
KUNSTNERKOLLEKTIVET 
VONTRAPP (DK)

Et audiovisuelt opråb i den  gamle 
tørdok. En  vandring, hvor  publikum ikke 
 længere bare kan indtage  pladsen som 
stiltiende  iagttagere, men derimod bliver 
bedt om at tage  fælles ansvar for at bygge 
en ark, der kan  redde  menneskeheden fra 
den fore stående  krise. Hvordan redder vi alt 
liv fra vores egen, selvskabte syndflod? Det 
dilemma deler både publikum og performere 
i  Syndfloden, som er skabt i samarbejde med 
M/S Museet for Søfart.

ENTRÉ – køb billet online

L e s Frères
Troubouch
LES FRERES TROUBOUCH (FR)
De franske Troubouch-brødre er lidt 
som en slags Asterix og Obelix – dog uden 
romere og vildsvin. Til gengæld er de  udrustet med 
en grill, en cykel, en vippe og en mikrofon, og er helt 
klar til at indvie publikum i Nordvest, Hornbæk og 
på pladsen bag Værftets Madmarked i deres helt 
 særlige fortolkning af broderkærlighed. Og det 
 involverer blandt andet grillpølser.



b y VAND r i n g
LUNA PARK SCENEKUNST (DK)
Gå på poetisk opdagelse af det maritime miljø. 
byVANDring er en invitation til at besøge grænselandet mellem 
 fantasi og virkelighed, fortid og fremtid, himmel og hav. En sanselig 
leg og  undersøgelse af byens maritime hukommelse – dens DNA. 
Med afgang fra Skibsklarerergaarden, lytter, ser og mærker vi byens 
puls på  vand ringen gennem Helsingørs gader.

ENTRÉ – køb billet online

E v e r y d a yPeople
SOCIETY OF LABYRINTHIAN ANARCHAEOLOGY (DK)
Tag på en situationistisk vandring gennem steder og 
ikke-steder. Turen går fra Mirabellestien. Det er gennem ritualet vi 
opdager skjulte udsigtspunkter til den profane illumination. Det glemte, 
magiske  forhold mellem oldtidens menneske og kosmos. Et opråb om, 
at vi må  ændre  livsform.

En del af  b y p a s s
ENTRÉ – køb billet online

T i m e
Travel Tours
LIMINAL (DK)
Eksotisk tidsrejse til de 
 eventyrlystne med afgang i bus 
fra Færgeterminalen. Tag med Time 
 Travel Tours på en rejse gennem 
tiden, fra fremtiden til fortiden, 
og oplev tre årtier på vejen. I en 
 low-tech, sci-fi, site specific perfor-
mance kastes et legende og kritisk 
blik på vores nutid med fremtidens 
øjne. Alt sammen klimaneutralt og 
bære dygtigt, på sikker afstand, i et 
 komfortabelt transportmiddel, og til 
en rigtig god pris. 
Velkommen om bord!

ENTRÉ – køb billet online

Ved ribbevæggen
- ekko fra en skole 
CONVOI EXCEPTIONNEL (DK)
Et rumligt billeddigt med  video projektioner, 
dagslys, røg og koreografi.  Uddannelsesinstitutioner 
er rammen hvori vi er blevet formet. Hvilke minder har 
vi derfra, og hvordan har de sat sig deres spor? Det er 
 udgangspunktet, når Convoi Exceptionnel under s øger den 
gamle gymnastiksal på  Helsingør Gymnasium, som optakt til 
den kommende TRILOGI FOR  LÆRINGSRUM.
En del af  b y p a s s
ENTRÉ – køb billet online



Alex B a r t i
(DK/MK)
Marionetdukken der går 
lige i hjertet. En syngende 
og  dansende charmeoffensiv fra Mr. 
Barti, som kan opleves på  plejehjem og 
 pladser – fra  Espergærde til Hornbæk!

Oh solo m i g
TEATER KRISK AT (DK)
Anarkistisk og hæsblæsende 
 klimashow ved Børnenes Hus 
om et stort ego i frit fald. Her skal 
man lede længe efter hverdagens 
logik.

Les C u p i d o n s
LES GOULUS (FR)
Tre smukke og skarptskårne 
 græske guder spreder kærlig-
hed, når de skyder deres pile direkte 
i hjertet på dem der krydser deres vej 
gennem Helsingør Centrum.

CameliOrquestra
GLIMT (DK)
Akrobatik og musik flyder 
sammen i intense, insisterende og 
intime øjeblikke i Nøjsomhed og på 
pladsen bag Værftets Madmarked.
En del af  b y p a s s

TchernOcircuS
LES GOULUS (FR)
En kabaret fra et ukendt sted 
på pladsen bag Værftets Madmarked. 
Hvor musik, akrobatik og magi frem-
maner en fornemmelse af andethed, 
som i sidste ende bevæger os.

The H o r s e m e n
LES GOULUS (FR)
Tre franske ryttere med 
galopperende  storhedsvanvid 
skal træne op til de Olympiske Lege. 
Med selvsikkerhed og  arrogance 
 indtager de Jarlens grund og 
 Haveforeningen Kvistgård.

Les  T o n y s
CIE ALBEDO (FR)
To højtragende bodyguards 
har til opgave at beskytte byens 
 indbyggere. Tony og Tony kan opleves 
i bybilledet og bag hækken – hold 
øjnene åbne!

Tam v i l d
DANSK RAKKERPAK (DK)
Det bliver vildt i 
Roligheds parken, når Dansk 
 Rakkerpak slipper Tarzan og Jane løs 
i deres nyeste forestilling. En jungle-
komedie med slapstick og poesi.

I n s t a n t 
Compositions
COPENHAGEN 
INTERNATIONAL 
ARTS COLLECTIVE (DK)
En gruppe dansere  træder 
frem på pladsen  foran 
Kultur værftet. Rundt om dem 
fortsætter det alminde lige liv. 
 Grænserne mellem de  dansende 
kroppe og byens arkitektur  sløres 
og efterlader et øjeblikke ligt 
 koreografisk fodaftryk i rum og tid.
En del af  b y p a s s

Parfait État De Marche
1WATT (FR)
En mand er kommet alene 
til byen for at lege. 
Han  bevæger sig omkring Stations-
pladsen i  Helsingør. Han går, flyder, 
råber – og endelig tør han gøre noget. 
Han føler sig inspireret. 

The Furtives
1WATT (FR)
De er kommet til Simon  Spies 
plads, for at undersøge nye lyde og 
sensationer. De leger med sig selv 
og med hinanden, udforsker byen og 
 anskuer tingene fra helt nye vinkler. 
Som listige ræve, der finder det på 
tide, at bevæge sig igen. 



PASSAGE Festival arrangeres af 

TAK TIL ALLE lokale arrangører og frivillige, der hjælper med at brede festivallen 
ud til endnu flere skønne steder i hele Helsingør Kommune

PASSAGE Festival er støttet af Helsingør Kommune, Helsingborgs stad, Statens Kunstfond, 
Creative Europe og Roundabout Europe. PASSAGE Festival er akkrediteret af Uddannelses- 

og Forskningsministeriet med Quality Label under Det Europæiske Solidaritetskorps
 

Helsingør Teater og PASSAGE Festival har i tre 
år haft den kunstneriske  ledelse af den  engelske 
 gadeteaterfestival SO Festival i Skegness, 
East  Lincolnshire. I år er  festivalens fysiske 
format  aflyst – til gengæld mødes vi i den digitale 
verden til SOfa Fest, til glæde for både et dansk 
og et  engelsk publikum.

SOfa Fest og SO many roads præsenteres i samarbejde med Arts Council England, 
Magna Vitae Trust for Leisure and Culture og BBC

WEBINAR: SO Many Roads
Europæiske gadeteaterfestivaler er vidt forskellige. I webseminaret SO Many Roads præsenterer en række ledende internationale festival-
ledere de forskellige europæiske landes syn på, hvordan fremtidens gadeteaterfestival kommer til at se ud.
Deltag online: Torsdag 30. juli kl. 11:00-12:30. Læs mere på www.passagefestival.nu

WORKSHOP: Envelope/Brev
Slip fantasien løs når Vessel Projects (UK) inviterer beboere i Helsingør, Helsingborg og Skegness til at deltage i en  international 
udveksling af breve. Tegn, mal eller skriv om dine oplevelser, vaner og bevægelser under forårets nedlukning, og del det med en 
ukendt person på den anden side af Nordsøen.
Læs mere på www.passagefestival.nu

WORKSHOP: The Choir/Koret 
Hver mandag og onsdag aften i løbet af juli, har sangglade  helsingoranere 
kunne gå til kor med beboere i Skegness. Det er sket online og under  ledelse 
af Sinfonia Viva (UK).  
Den 1. og 22. august opføres en digital koncert 
med koret på www.sofestival.org

Internationale og 
digitale samarbejder



PASSAGE FESTIVAL 2020
KALENDER / HELSINGØR

MANDAG 27/7
16:00 Les Tonys Cie. Albedo Kofoed Anchers Vej, 

Espergærde
16:30 The Boat Third Hand Group Abildgårdsvej 2
17:00 Les Frères Troubouch Les Frères Troubouch Abildgårdsvej 2

TIRSDAG 28/7
11:00 Alex Barti Alex Barti Ellekildehave
12:00 Les Tonys Cie. Albedo Ellekildehave
15:00 Alex Barti Alex Barti Villa strand, Hornbæk
16:00 Les Tonys Cie. Albedo Hornbæk Torv
16:00 The Boat Third Hand Group Vapnagaard
17:00 Les Frères Troubouch Les Frères Troubouch P-plads, Hornbæk Torv
17:00 Drôle d’impression Dédale de Clown Vapnagaard

ONSDAG 29/7
15:00 The Boat Third Hand Group Nøjsomhed
15:00 Drôle d’impression Dédale de Clown Kulturhuset Bølgen
17:00 CameliOrqestra GLiMT Nøjsomhed
18:00 Free Watt 1Watt Hellebæk Kohave

TORSDAG 30/7
10:00 Alex Barti Alex Barti Espergærde Centret
11:00 Les Cupidons Les Goulus Helsingør centrum
11:00 Alex Barti Alex Barti Espergærde Centret

12:00 Les Frères Troubouch Les Frères Troubouch Pladsen bag 
Værftets Madmarked

14:30 Les Tonys Cie. Albedo Espergærde Centret
15:00 Free Watt 1Watt Hellebæk Kohave
15:00 byVANDring* Luna Park Scenekunst Skibsklarerergaarden 

15:00 Drôle d’impression Dédale de Clown Pladsen bag 
Værftets Madmarked

16:00 The Horsemen Les Goulus Jarlens Grund
16:00 byVANDring* Luna Park Scenekunst Skibsklarerergaarden 
16:00 Les Tonys Cie. Albedo Prøvestenscentret

17:00 Syndfloden* Kunstnerkollektivet 
Vontrapp

Dokken, M/S Museet 
for Søfart

18:00 Free Watt 1Watt Hellebæk Kohave

18:00 Everyday People* Society of Labyrinthian 
Anarchaeology Mirabellestien

19:00 CameliOrqestra Teater GLiMT Pladsen bag 
Værftets Madmarked

19:00 Ved ribbevæggen* Convoi Exceptionnel Helsingør Gymnasium

19:30 Time Travel Tours* Liminal Færgeterminalen 
Afgang med bus

20:00 Diorama 
– for Helsingør Ingri Fiksdal Julebæk strand

FREDAG 31/7
12:00 Les Tonys Cie. Albedo Helsingør centrum

13:00 Drôle d’impression Dédale de Clown Pladsen bag 
Værftets Madmarked

14:00 The Furtives 1Watt Ved Simon Spies plads
15:00 byVANDring* Luna Park Scenekunst Skibsklarerergaarden 
15:00 Les Cupidons Les Goulus Helsingør centrum
16:00 byVANDring* Luna Park Scenekunst Skibsklarerergaarden 
17:00 The Furtives 1Watt Ved Simon Spies plads

17:00 Syndfloden* Kunstnerkollektivet 
Vontrapp

Dokken, 
M/S Museet for Søfart

17:00 Tam Vild Dansk Rakkerpak Rolighedsparken

18:00 The Horsemen Les Goulus Haveforeningen 
Kvistgård

18:00 Drôle d’impression Dédale de Clown Pladsen bag 
Værftets Madmarked

18:00 Everyday People* Society of Labyrinthian 
Anarchaeology Mirabellestien

19:00 Ved ribbevæggen Convoi Exceptionnel Helsingør Gymnasium

19:30 Time Travel Tours* Liminal Færgeterminalen 
Afgang med bus

20:00 Diorama 
– for Helsingør Ingri Fiksdal Julebæk strand

KALENDER / HELSINGBORG

LØRDAG 1/8
11:00 Oh solo mig Teatret Kriskat Børnenes hus
11:00 Les Tonys Cie. Albedo Helsingør centrum
12:00 Parfait État de Marche 1Watt Ved Stationspladsen
12:30 Alex Barti Alex Barti Børnenes hus

13:00 Les Frères Troubouch Les Frères Troubouch Pladsen bag 
Værftets Madmarked

14:00 Oh solo mig Teatret Kriskat Børnenes hus

14:00 Instant Compositions Copenhagen International 
Arts Collective

Pladsen foran 
Kulturværftet

14:30 Parfait État de Marche 1Watt Ved Stationspladsen
15:00 byVANDring* Luna Park Scenekunst Skibsklarerergaarden 

15:00 TchernOcircuS Les Goulus Pladsen bag 
Værftets Madmarked

15:30 Alex Barti Alex Barti Børnenes hus
16:00 byVANDring* Luna Park Scenekunst Skibsklarerergaarden 

16:00 Instant Compositions Copenhagen International 
Arts Collective

Pladsen foran 
Kulturværftet

17:00 Les Frères Troubouch Les Frères Troubouch Pladsen bag 
Værftets Madmarked

17:00 Syndfloden* Kunstnerkollektivet 
Vontrapp

Dokken, M/S Museet 
for Søfart

18:00 Everyday People* Society of Labyrinthian 
Anarchaeology Mirabellestien

19:00 Ved ribbevæggen* Convoi Exceptionnel Helsingør Gymnasium

19:00 TchernOcircuS Les Goulous Pladsen bag 
Værftets Madmarked

19:30 Time Travel Tours* Liminal Færgeterminalen 
Afgang med bus

ONSDAG 29/7
10:00 Cirkusskola Kompani Hint Aktivitetshuset 

Tryckeriet
10:30 Alex Barti Alex Barti Höganäs
12:30 Alex Barti Alex Barti Höganäs

13:00 Cirkusskola Kompani Hint Aktivitetshuset 
Tryckeriet

15:00 Les Tonys Cie. Albedo Höganäs

TORSDAG 30/7
17:00 Anchors Away SOJ Dunkers kulturhus
18:30 Unplugged Johan Wellton Dunkers kulturhus
19:30 Eldshow Paradiso Dunkers kulturhus

FREDAG 31/7
12:00 Edifice Emma Ribbing Dunkers kulturhus
13:00 Insektsorkestern Teater Sagohuset Dunkers kulturhus
14:00 Edifice Emma Ribbing Dunkers kulturhus
15:00 Insektsorkestern Teater Sagohuset Dunkers kulturhus
16:00 Cirkusskola Kompani Hint Dunkers kulturhus

*ENTRÉ forestillinger
Enkelte forestillinger kræver billet. 
En billet  koster 50 kr. og kan kun købes online 
via www.passagefestival.nu. 

Det gælder: Ved ribbevæggen + byVANDring + 
Syndfloden + Time Travel Tours + Everyday People

Alle andre forestillinger er gratis
Vi opfordrer publikum til at medbringe et tæppe 
eller en festivalstol til forestillinger, der 
spiller i det grønne.  


