
Jeg kan stadig mærke legen, 
forførelsen, hjertevarmen og 
stoltheden indeni efter Festival 
of Wonder 2005. Jeg behøver 
blot lukke mine øjne, og jeg er 
igen inde i stemningen fra nogle 
af de forestillinger jeg overvære-
de.  
 
Dukketeaterfestivalen har været 
et fast element i såvel mit pro-
gram igennem en lang årrække. 
Ikke kun som bruger af festiva-
len, men også som frivillig hjæl-
per.  
 
Mine opgaver igennem årene 
har varieret lige fra afhentning af 
kunstnere i lufthavn, været 
billettør i forbindelse med fore-
stillingerne, udført praktiske 
opgaver i forbindelse med såvel 
opstilling som nedtagning samt 
forplejning af de udøvende 
kunstnere.  
 
Jeg fascineres til stadighed over 
den professionalisme, der udvi-
ses lige fra planlægningsfasen til 
festivalen er afviklet og afsluttet.  
Som frivillig hjælper har jeg altid 
oplevet ligeværdighed, lydhør-
hed og respekt. Ikke kun mellem 
arrangørerne og os ”frivillige”, 
men også fra de udøvende 
kunstnere fra både ind- og ud-
land. Det gør en stor forskel. 
 
Jeg glæder mig over at se, 
hvordan den kunstneriske krea-
tivitet udvikles fra festival til 

festival. Og selvom festivalen 
vokser sig større og større gang 
for gang - formår ildsjælene bag 
initiativet til stadighed at forblive 
nysgerrige, modige og på sam-
me tid bevare den høje grad af 
autensitet og nærvær. Godt 
gået! 
 
Jeg er stolt over at være en del 
af denne lokale, og på samme 
tid internationalt anerkendte 
dukketeaterfestival!  
  
 
 
 
 

Festival of Wonder 
Set fra de frivillige hjælperes side 

I mange år har jeg haft det fantastiske job at organisere de frivillige 
hjælpere på festivalen. 
 
Og det har været rigtig dejligt, for folk kan åbenbart godt lide at 
hjælpe. De kommer troligt år efter år - også selv om nogle bliver 
"misbrugt" på det groveste. 
 
I år var arbejdet organiseret så folk var "på arbejde" i hele dage på et 
bestemt spillested. Det betød ofte arbejdstider fra tidlig morgen til 
sent aften. 
 
Opgaverne bestod så i f.eks. at hjælpe teatre med at stille op, med 
forplejning til teatrene, hjælpe publikum på plads, passe informatio-
nen, rydde op - og meget mere. 
 
Og festivalen gik jo forrygende - ikke mindst takket væres jeres 
indsats.  
 
Vi ses igen i 2007. 
 
Poul Andreasen 

 

Anettes hjerte ….. 
 
Af Anette Raaby 
Frivillig hjælper gennem  mange år 

 


