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Den årlige Passage Fes� val har udviklet 
sig � l at være én af Nordeuropas største 
interna� onale

gadeteaterfes� valer, der hvert år 
bringer verden � l Helsingør og omegn, 
og forvandler både byrum og boligom-
råder � l en legende og levende scene. 
Nu er det igen a� er � d � l at sæ� e kryds 
i kalenderen, for fra og med den 25. � l 
og med den 30. juli løber fes� valen igen 
af stablen, og det bliver med et overfl ø-
dighedshorn af spektakulært nycirkus og 
gadegøgl, klassisk gadeteater og ekspe-
rimenterende scenekunst side om side.

Dagene vil være fyldt med spænden-
de og sjove oplevelser, når fes� valpro-
grammet tradi� onen tro præsenterer in-
terna� onale såvel som danske kunstnere 
i verdensklasse. I år blandt andet Dance 
of the Fisherman, en helt særlig fores� l-

Passage Festival indtager byen : Oplev
internationalt gadeteater i verdensklasse

Gadeteaterfestivalen Passage Festival er tilbage med et spændende program, der både

tæller nycirkus, gadegøgl, klassisk gadeteater og eksperimenterende scenekunst.

ling udviklet � l og om livet på Espergær-
de Havn. 

Man kan også opleve den excentri-
ske klovne- og nycirkus fores� lling MDR 
– Death from Laughter, mens det inter-
na� onalt anerkendte kompagni Le G . 
Bistaki indtager Sommarivagrunden ved 
Nordre Strandvej i Helsingør med en helt 
unik fores� lling, hvor dansere og nycir-
kusar� ster skaber en vandrende, smuk 
oplevelse.

Passage Fes� val er i konstant udvik-
ling, ikke mindst i rela� on � l dét, der 
foregår omkring os. Byrum, publikum og 
kunstnere er ligevæg� ge omdrejnings-
punkter i gadeteater i det off entlige rum.

Fes� valen kan opleves af alle : bør-
nefamilier, turister i byen og altædende, 
erfarne teatergængere. 

Har man oplevet Helsingør under en 
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Passage Fes� val, ser man næppe byen 
med helt de samme øjne igen. 

Mange af dem er ganske gra� s, 
men nogle af fores� llingerne har 
entré – og her er det muligt at 
købe et fes� valarmbånd, der giver 
gra� s adgang � l alle entré-fore-
s� llingerne. Det fi ndes i forskelli-
ge versioner � l både familier og 
enkeltpersoner.

Programmet for fes� valen 
off entliggøres løbende (med 
forbehold for ændringer under-
vejs).

Læs mere og hold øje med 
programmet på www.passagefe-
s� val.nu og på Passage Fes� vals 
sociale medier.


