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GADETEATER: Nor-
dens største gade-
teaterfestival blev 
i går skudt i gang 
- med masser af 
publikummer og 
skønne forestillin-
ger. Festivalen fort-
sætter hele ugen. 

Af Dorte Møller Rasmussen

 
HORNBÆK: Allerede en halv 
time inden forestillingen be-
gyndte havde de første voks-

ne taget plads på bænkene, 
der var opstillet i en halv-
kreds udenfor Hornbæk 
Bibliotek. Spændte på, hvad 
Passage festivalen i år har i 
ærmet af spektakulære eller  
tankevækkende forestillin-
ger.

Indtagende italiensk 
familie
Og La Famiglia Mirabella 
hører til i den spektakulæ-
re ende. En indtagende ita-
liensk familie bestående af 
far, mor, to børn og en dvask 
hund - og en forestilling, 
som den vildt charmerende 
mor med en fantastisk ud-
stråling styrede med sikker 

hånd. Lidt langtrukkent 
i starten - men så kom  der 
fart over feltet i takt med, at 
publikum blev varmet op.

Op mod 400 lokale og tu-
rister lagde vejen forbi og 
lod sig underholde i den 
trykkende varme. Børn og 
voksne morede sig lige godt, 
mens der blev jongleret, la-
vet akrobatik og kørte på 
et-hjulede cykler til smækre 
italienske toner.

Charmerende. hyggeligt 
og en anspore til at se nogle 
af de mange andre teater-
forestillinger, som i resten 
af ugen fylder gadebilledet i 
Espergærde, Ålsgårde, Hel-
singørs yderområder og in-
dre by.

Rundt i kommunen kan 
man opleve spektakulært og 
excentrisk cirkus, klassisk 
gadeteater, stedsspecifikke 
forestillinger udviklet til fe-
stivalen, dans, koreografi og 
eksperimenterende scene-
kunst side om side. Mere end 
30 europæiske kompagnier 
og teatre præsenterer deres 
værker i Helsingør.

Hele verden i Helsingør
Den årlige Passage Festival 
bringer hvert år verden til 
Helsingør, og forvandler 
både bykerne og boligområ-

der til en legende og levende 
scene. 

-  Vi vil gerne bryde skellet 
mellem gadeteater og tradi-
tionelt sceneteater: Det skal 
ikke kun være stort og lar-
mende, der må gerne være 
nogle helt andre rum, der 
får os til at reflektere også. 
Gadeteater er ikke kun let-
fordøjelig underholdning. 
Vi vil gerne give publikum 
mulighed for at opleve så 
meget forskelligt som mu-
ligt, og gerne noget de ikke 
havde forventet, siger Jens 
Frimann Hansen, leder af 
Passage Festival.

Han fortæller, at billetsal-
get til de forestillinger, der 
forudsætter billet, er gået 
strygende i år. Nogle fore-
stillinger er lige ved at være 
udsolgt.

Hele programmet for Pas-
sage Festival kan ses på 
www.passagefestival.nu. 
Og her kan  man også købe 
billetter til de forestillinger, 
hvor det er nødvendigt.

Det er 19. gang Helsingør 
lægger gade og rum til PAS-
SAGE Festivalen, og årets 
program er spækket med 
danske nyproduktioner, mo-
derne klassikere og interna-
tionale gæstespil. En masse 
store oplevelser venter.

Passage gadeteaterfestivalen 
passerer for 19. gang

Italienske La Famiglia Mirabella- åbnede festen på torvet i Hornbæk.  Foto: Allan Nørregaard

Gadeteater for fuld udblæsning.  Foto: Allan Nørregaard

Op mod 400 publikummer så gadeteater i Hornbæk i går.  
 Foto: Allan Nørregaard

Hele familien medvirker i forestillingen. Her er det lillebror, der får en 
vridetur.  Foto: Allan Nørregaard 

13 hulahopringe på en gang : voila.  Foto: Allan Nørregaard


