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Gadeteater i
Espergærde:
Familiecirkus for
fuld udblæsning og
vandreforestilling
skabt særligt til
Espergærde havn.

Få et særligt indblik i de lokale fiskeres liv i Dance of the Fisherman af
Location X / Locus.

ESPERGÆRDE: Hvis du bor i Es-
pergærde, skal du holde øje
med, hvad der sker i din by
mellem den 25. juli og 30.
august, hvor Passage Festival
løber af stablen. Måske du
får et glimt af en cirkus fami-
lie med fart på eller møder
nogle fortabte britiske opda-
gelsesrejsende, mens du går
på fortovet?
Der er gadeteater på færde

i Espergærde og man kan
opleve både familie akro-

batik for fuld udblæsning,
humoristisk dukketeater om
mor-barn forholdet, britiske
opdagelsesrejsende der farer
vild i gaderne, men også den
helt nye forestilling specielt

udviklet til Espergærde
Havn, Dance of the Fisher-
man, som tager dig tættere
på de lokale fiskeres ufortal-
te historier.

Bavarian overvejer
produktion af
abekoppevaccine
hele døgnet
Danske Bavarian
Nordic, der er det
eneste selskab med
en godkendt vaccine
mod abekopper,
forbereder sig på at
kunne producere
vacciner om natten
for at imødekomme
den stigende efter-
spørgsel, efter at
virusudbruddet er
erklæret en global
nødsituation.

Bavarian Nordic Kvistgård Foto: Lars Johannessen

Jakob Due Jakobsen 
(Marketwire)

KVISTGÅRD: Abekoppeepide-
mien, der har spredt sig til cir-
ka 16.000 mennesker verden
over, blev i weekend erklæret
en folkesundhedsnødsitua-
tion af chefen for Verdens-
sundhedsorganisationen
WHO.
Dette er det højeste alarm-

niveau, der har til formål at
samle flere ressourcer globalt
for at bremse udbruddet, og
er den første af den slags afgø-
relse, siden coronavirus be-
gyndte at feje rundt i verden,
skriver Bloomberg News.
- Uanset hvilken efter-

spørgsel vi vil møde, forven-
ter vi at imødekomme den
med vores egne ressourcer, si-
ger Rolf Sass Sørensen, Bava-
rians chef for investor rela-
tions, telefonisk ifølge Bloom-
berg News.
- En meget ligetil løsning

er at køre vores produktions-
anlæg henover natten og få
flere mennesker til at arbejde
på skift, fortsætter han.
Bavarian Nordic kan pro-

ducere 30 mio. doser om året,
og selskabet har indtil videre
ikke afvist nogen ordre fra re-
geringer.

Over 30 millioner doser
Investor relationschefen
fremhæver, at medicinalsel-
skabet allerede har kørt læn-

gere vagter, samt at nattevag-
ter og andre justeringer kan
bringe produktionen over 30
mio. doser.
Finanshuset Citigroups

analytiker Peter Verdult vur-
derer, at mindst 50 pct. af Ba-
varians produktionskapaci-
tet kan allokeres til abekop-
pevaccinen samt at det dan-
ske selskab kan få omkring
100 dollar per vaccine i gen-
nemsnit.
Bavarian har også mulig-

hed for at indgå aftaler om at
få andre producenter til at
producere vaccinen, men det
vil ifølge Sørensen tage meget
tid og være dyrt, så det forsø-
ger Bavarian at undgå.
.\\˙ MarketWire


