
 

Indtryk fra festivalen –  
Set fra et dansk teaters side 
Af Hans Nørregaard, Nørregaards Teater 

 
I dagene 10 – 13. november 
fandt dukketeaterfestivalen, 
Festival of Wonder sted i Silke-
borg. En meget fin tradition nu 
hvert andet år. 
I år var festivalen større end 
nogensinde, intet mindre end 23 
forskellige teatre af forskellig 
nationalitet spillede tilsammen 
75 forestillinger på de fire dage.  
Rammerne for afholdelsen af 
festivalen er blevet meget fine, 
idet Silkeborg som bekendt har 
fået et nyt flot hus, nemlig Jysk 
Musik og Teaterhus, som mange 
af os stiftede bekendtskab med 
under den store børneteaterfe-
stival i 2004. 
Her blev mange af forestillinger-
ne opført ligesom Lunden og 
hallen i Vestergade dannede 
smukke rammer for festivalen.  
Jeg vil forsøge at beskrive nogle 
af de forestillinger der var at se 
og til arrangørernes ros,  udvalgt 
efter et højt kunstnerisk niveau. 
Åbningsforestillingen var RE 
Frankenstein med Stuffed Pup-
pet theatre, som spillede på den 
store scene med et to mandsor-
kester og et lokalt kor til slutsan-
gen. Alle dukker blev som sæd-
vanligt mesterligt manipuleret af 
Neville Tranter. Når man ser 
Nevilles forestillinger, sørger han 
altid for at have en rolle i selve 
handlingen og er ikke ”bare” 
dukkefører. Dette giver ham 
muligheden for at føre dialog 

med de forskellige karakterer, og 
når det går hedt til, fører han to 
dukker af gangen og spiller 
samtidig sin   
egen rolle. Forestillingen er 
måske ikke en af hans bedste, 
men på alle måder fantastisk, 
alvorlig, grotesk og samtid hu-
moristisk. En af dukkerne, som 
er menneske høje, hængte 
f.eks. oppe under loftet i en 
kæde, dukkens entre….!! Et fald 
på 5 meter, hvorefter Neville helt 
åbent går hen og tager figuren 
op skaber liv i den, der begynder 
med, at den er temmelig groggy 
efter faldet. Meget virkningsfuldt. 
En nydelse at se Stuffed Puppet 
Theatre. 
Fra Prag var der endnu engang 
besøg af Theatre Forman 
Brothers, der opførte deres 
Barokopera.  
Den har været på besøg før, 
men tålte absolut et gensyn. 
Teatret har en dejlig afslappet 
facon at starte deres forestilling 
på. De gøgler med publikum, 
beder dem tage fotos, lægger 
halstørklæder sammen osv. Alt 
sammen med til at skabe en 
atmosfære af; her er rart at 
være. Og så af sted med en 
forestilling med tæppe op og ned 
i en uendelighed, skiften kulis-
ser, og et enormt tempo med de 
små stang tråd dukker.  
Fra Italien så vi Teatro Gioco 
Vita, med deres skygge danse 
forestilling; Ildfuglen. Fra Spani-

en Teatro Corsario med Vampy-
ria, en grotesk, sexet vampyrhi-
storie med masser af vold. En 
voksen forestilling naturligvis, 
ligesom flere af dem, jeg har 
nævnt.  
Der er i Silkeborg et stort vok-
senpublikum til dukketeater, 
stort set fulde huse til alle fore-
stillinger. 
Men masser af teater for børn 
var der naturligvis også, bl.a. fra 
Frankrig Teatre Cie Marionetas 
en libertad med en lille cirkusfo-
restilling. 
Fra Danmark var der mange 
teatre repræsenteret; Teater 83, 
med Isbjørnen. Alex Jørgensen, 
med Mr. Barti.  Jytte Abildstrøms 
Teater, med Den lykkelige Bon-
de. Svalegangens Dukketeater, 
Sofie Krog Teater, Barkentin 
Teater, Musikteatret Undergrun-
den, Teater Refleksion med Pist 
og Farvel Mr. Muffin, Nørre-
gaards Teater med Konen i 
muddergrøften, Det lille turnete-
ater som i deres bus spillede 
Nattergalen og indendørs Dortes 
Hjerte, Vendsyssel Teater, 
Corona – La – Balance, Svanen 
og mange flere var repræsente-
ret.  
Udstillinger, animationsfilm og 
workshops for børn var også 
nogle af aktiviteterne på festiva-
len. 
Der kunne nævnes andre aktivi-
teter, men jeg vil i stedet opfor-
dre til at komme til Silkeborg når 
næste festival finder sted i 2007, 
for selv at opleve en på samme 
tid lille og overskuelig festival, 
men også stor. Stor i kunstnerisk 
forstand. 

 

Fra Neville Tranters Workshop for professionelle. 
Hans Nørregaard og en af Neville Tranters dukker…. 

 


