
Bornholms
Gadeteaterfestival 

2012
3 dage med teater og fest i gaderne 

i 4 bornholmske byer, 
Rønne, Gudhjem, Svaneke og Nexø

27. - 29. juli

Velkommen til

Arrangeret af Teaterforeningen Bornholm og 
Dansk Rakkerpak i samarbejde med Helsingør Teater

Tak for støtte til:  
Bornholms Regionskommune, Sparekassen Bornholms Fond,  

Bornholms Brand, Statens Scenekunstudvalg



INextRemISte
af Cirque As Pas De Maîoun (Frankrig)
 
Solo nycirkusforestilling. Drama, humor, ekvilibrisme. 
Burlesk trampolinsolo. Det er en meget morsom og akrobatisk forestilling, som 
indeholder alt fra bomber, gasflasker og andre farlige sager, som ekstremisten 
i bogstavligste forstand jonglerer med.
Familieforestilling fra 3 år og opefter.
 
Fredag den 27. juli kl. 14.30 ved Biblioteket i Rønne
Lørdag den 28. juli kl. 13.00 ved Gudhjem Mølle
 
Tid: 40 min.
Gratis

the GReat FamIly
af Fadunito (Spanien)
 
Rullende forestilling - bevæger sig gennem gaderne.
En familie på bytur - mor og børn. Intet usædvanligt der, bortset fra at  
familien tilfældigvis er kæmper. Børnene er ustyrlige og har travlt med at 
drille de forbipasserende, og moren har sit hyr med at styre dem.
 
Fredag den 27. juli kl. 11.30 - 12.30 i Rønnes gader.
Fredag den 27. juli kl. 15.30 - 16.30 i Svanekes gader.
Lørdag den 28. juli kl. 12.30 - 13.30  på Torvet og omliggende gader i 
Nexø.
Lørdag den 28. juli kl. 16.00 - 17.00 på havnen og omliggende gader i 
Gudhjem.
 
Gratis
www.fadunito.com

the IlDSjæl IN the ClaSSRoom
af Dansk Rakkerpak
 
Vi har – næsten – alle været igennem den – nogle med glæde, andre med 
vrede; men alle kender vi den kun alt for godt: Skoletiden. Svirpende span-
skrør, kvælende kridtstøv, ækle madpakker og duksetjans. Bringer det minder 
frem? Men skoletiden indeholdt også meget andet: Spændende udfordringer, 
personlige sejre, overraskende gennembrud og… den første forelskelse!
Dette – og meget mere til – er ingredienserne i en forestilling, hvor skoletidens 
bedste og værste sider fremstilles på en både humoristisk og tankevækkende
facon. 
 
Fredag den 27. juli kl. 13.00 på Laksetorvet i Rønne.
Lørdag den 28. juli kl. 14.00 i Søllings Gaard, Svaneke
Søndag den 29. juli kl. 15.00 ved Gudhjem Mølle.
 
Tid: 50 min. · Gratis · www.danskrakkerpak.dk

tINCaN SlapStICk StReetShow
af TinCan Company
 
TinCanCompany bruger klovnens naive tragikomiske og til tider bagvendte 
verdenssyn som indgang til en magisk verden, hvor alt det vi kender så godt - i 
bedste Storm P stil - bliver vendt på hovedet.
TinCan går på line, klatrer i kinesiske pæle og jonglerer med alverdens ob-
jekter. Følg de kiksede og elskværdige karakterer igennem en humorfyldt 
udendørs gadecirkusforestilling for hele familien.
 
Fredag den 27. juli kl. 16.00 på Batteriet i Gudhjem.
Lørdag den 28. juli kl. 12.30 ved Biblioteket i Rønne.
Søndag den 29. juli kl. 14.00 på Kildepladsen ved Hullehavn i Svaneke.
 
Tid: 45 min.
Gratis
www.tincancompany.dk

DeN DaNSke SaNG - eN teateRkoNCeRt
af Quasi Teater
 
Tre unge kvinder står på scenen. Kostumerne er kabaret inspireret. Musikken 
er i højsædet. Med sommersange og sømands-potpourrit udvikles fortællin-
gen, og kvindernes beklædning bliver mere rød/hvid og udfordrende, mens 
flere og flere instrumenter dukker op fra gemmerne.
Den Danske Sang vækker gamle danske sange til live, støver dem af og gør 
dem relevante med spørgsmålet: hvor højt må vi synge den danske sang i dag?
Fra 13 år og opefter.
 
Lørdag den 28. juli kl. 11.00 ved Biblioteket i Rønne.
Søndag den 29. juli kl. 17.00 rullende forestilling på Havnen i Gudhjem.
 
Tid: 60 min.
Gratis
www.quasiteater.dk

SteINeR FoRtælleR RableNDe hIStoRIeR
af Historiefortæller og aut. Fabulator Steiner
 
Rablende, løgnagtige og latterfulde fortællinger. En herlig stund med fordy-
belse og indlevelse i fortællingens univers.
 
Fredag den 27. juli kl. 15.00 på Batteriet i Gudhjem
Lørdag den 28. juli kl. 12.00 ved Gudhjem Mølle.
 

Tid: 40 min.
Gratis
www.steiner.dk

GaDe-kabaRet på bRyGGeN på havNeN I GuDhjem
af samtlige 6 medvirkende teatre
 
Quasi Teater spiller op og alle medvirkende i festivalen gir et nummer. En festlig oplevelse med samtlige grupper i 
Bornholms Gadeteaterfestival 2012.
 
Fredag den 27. juli kl. 20.00 på Bryggen på Havnen i Gudhjem.
 
Tid: 60 min.
Gratis

woRkShop 

om Ny Cirkus

kl. 15 - 17 ved møllen

GRatIS

tak tIl
Rønne Handelstandsforening, Gudhjemhuset, Alle vore frivillige hjælpere,  

Flådestationen i Gudhjem, Mama Zitta + Ko, Svaneke Tennisklub, Østersøjazz,  
Søllings Gaard i Svaneke, Rønne Bibliotek, Aktivitetshuset i Gudhjem, Jantzens Hotel, 

Niveau2, Scanlines, Frederikkes Køkken.
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