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WAVES FESTIVAL  2017 – ET OVERBLIK 

 

I 2017 blev Waves Festival afholdt for 14. gang, og endnu engang blev det en stor succes. 

 16.256 mennesker anslås at have set forestillinger under Waves Festival 2017 

 20 teater- og musikgrupper optrådte på festivalen med i alt 58 forestillinger fordelt på et 

udendørs-, et indendørs- og et musikprogram.  

 Det indendørs teaterprogram havde i 2017 i alt 16 forestillinger af 6 kompagnier fra Belgien, 

Frankrig, Spanien og Danmark. 2.296 mennesker så indendørs forestillinger i 2017. 

 Udendørs præsenterede Waves Festival 36 forestillinger med 14 scenekunstgrupper fra 7 

lande. 13.960 mennesker så forestillinger udendørs i år. 

 Forestillingerne spillede på Vordingborg Teater, Vordingborg Biograf, Medborgerhuset, 

Ruinterrænet ved Borgcenteret, Kirketorvet, Slotstorvet, Stentorvet, Cirkuspladsen, 

Valdalsparken samt udenfor Einstein Café og Lollands Bank. Derudover brugte to af 

forestillingerne utallige andre lokaliteter i bybilledet. 

 4 bands spillede koncert på Waves Natcafé på Stars, samt gade koncerter i løbet af ugen. 

 Skvulp præsenterede i år 11 kompagnier fra 7 lande i 3 kommuner. Skvulp bestod i 2017 af 28 

workshops, 15 skoleforestillingerne og 9 besøgsprogrammer hvor eleverne er blevet kørt til 

Vordingborg, for at opleve særlige forestillinger. I alt estimeres 3.033 elever at have deltaget i 

festivalens Skvulp program. 

 Waves Xtra bestod i 2017 af 4 faglige møder, seminarer og workshops i løbet af 4 dage samt 2 

artist talks i forbindelse med festivalens indendørs forestillinger. I alt havde Waves Xtra 73 

fagfolk, forskere, akademikere og andre scenekunstinteresserede deltagere, og deltagerne 

kom i år fra 8 nationer. 

 Waves Festival 2017 øgede antallet af frivillige fra 87 i 2015 til 126 frivillige i 2017. Hele 126 

mennesker valgte at give deres tid enten til at hjælpe med en enkelt forestilling, deltage i 

konstruktionen af Slotsporten eller ved at give en hånd i gennem hele ugen. 

 5.000 programmer, 1.210 plakater trykt og distribueret, samt 1.500 postkort. 

 Pressen omtalte Waves Festival 2017 ca. 85 gange. 4 gange omtaltes festivalen i lokal og 

landsdækkende TV og i radio. 

 Der var en stigning på 28% i forhold til 2015 i antal Facebook likes. 
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INDLEDNING 
 

Med denne 14. udgave af Waves Festivalen kunne man virkelig se at både selve festivalen og alle de 

aktiviteter der ligger i forbindelse med den blomstrer, og er ved at være godt kendte af de lokale, de 

tilrejsende og det danske teatermiljø.    

 

Da egnsteatret Cantabile 2 er beskåret i sin grundstøtte med 0.5 mio. kr. fra 1. Januar 2017, måtte 

festivalen selvfølgelig også bære sin del af beskæringen, og festivalen var derfor 1,5 dag kortere end 

den har været i den sidste årrække. Festivalen snig-startede derfor først søndag aften med 

åbningsforestilling (mod lørdag aften tidligere år) og det betød bl.a. at de meget populære 

familiedage (i Vordingborg og Stege), hvor festivalens første søndag byder på en række forestillinger 

egnet til hele familien blev taget ud af programmet, og at der var 9 færre forestillinger i det samlede 

indendørs- og udendørs program end der var i 2015.  

 Det faldende antal publikum afspejler festivalens væsentligt beskårede budget i 2017, hvilket betød at 

festivalprogrammet blev beskåret med 1,5 dage, at familiedagene i Vordingborg og Stege blev sparet 

væk og at der var 9 færre forestillinger i det samlede indendørs- og udendørs-program end der var i 

2015. 

 

Trods dette var det en meget vellykket festival og på alle festivalens øvrige dage blev det tætpakkede 

program og det høje niveau fastholdt. Mere end nogensinde var det tydeligt i hvor høj grad byen har 

taget festivalen til sig.  

 

Det store borgerinddragende projekt ”Vordingborg Slotsport”, hvor den gamle slotsport blev bygget i 

pap og genopført på sin oprindelige plads, samlede byen både praktisk og omkring det 

identitetsskabende symbol. Og en perlerække af indendørs og udendørsforestillinger samlede 

borgere og besøgende til store kunstneriske oplevelser.  

 

Skvulp! med workshops og forestillinger på skolerne, samt besøgsprogrammer for skolerne på 

festivalen, blev i år gevaldigt udvidet i Vordingborg Kommune, og er nu efterhånden godt kendt på 

skolerne, selvom også de tidligere mindre aktive skoler kom mere på banen. Faxe og Lolland 

Kommune var igen del af det regionale fyrtårn Waves.  

Og Cantabile 2 havde med Waves Xtra både spændende samarbejdspartnere som Scenekunstens 

Udviklingsplatform samt egnsteatrene Dansk Rakkerpak, Mungo Park og  EEPAP, tog næste skridt i 

udviklingen af Netværk af Scenekunstfestivaler i Danmark med en international co-produktions dag 

samt var værter for forskellige dele af det danske scenekunstmiljø og spændende nye partnere fra 

Østeuropa.  
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FESTIVALENS KUNSTNERISK PROGRAM 
 

Indendørsprogram 

Indendørsprogrammet på Waves Festival 2017 viste sig at være en stor succes, både kunstnerisk og 

publikumsmæssigt. 

På Vordingborg Teater var forestillingerne fokuseret enten på at fortælle historier uden særligt meget 

sprog eller forestillinger med en høj grad af publikumsinddragelse. Det være sig gennem det visuelle 

udtryk og dans eller gennem publikummets deltagelse i beslutningsprocesser om forestillingens 

udvikling. Med forestillingerne ”Moeder” af Peeping Tom og ”Fight Night” af Ontroerend Goed, to af 

de absolutte topnavne i europæisk scenekunst, viste de etablerede kompagnier sig at være i topform, 

med nogle medrivende forestillinger. Især ”Moeder”, anden del af Peeping Toms familietrilogi som 

begyndte med ”Vader” (der gæstede Waves i 2015), trak publikum fra alle hjørner i landet. 

Udover de store forestillinger på Vordingborg Teater bød festivalen også på to telt-forestillinger, den 

hæsblæsende komisk og næsten absurde ”Marée Basse” med Sacekripa og den mere 

familieorienterede, internationalt anerkendte Circus Ronaldo’s en-mands ny-cirkus forestilling, ”Fidelus 

Fortibus”. 

Indendørsprogrammet havde også en Human Specific forestilling, hvor publikum kom i centrum, og 

selv var med til at forme oplevelsen. Den stod Cantabile 2 for, med den nyeste forestilling ”Skjult 

Nummer” som indtog Vordingborgs gader og skjulte lokaliteter, og fik publikum til at opleve 

byrummet som de aldrig har gjort før. 

Endvidere blev Vordingborg Biograf for første gang inddraget som en del af festivalen’s 

indendørsprogram med Roger Bernat’s interaktive installation og cinematiske oplevelse ”We Need To 

Talk”. 

Samlet set var det indendørs program et hit hos publikum, som har reageret overvældende positivt 

på de mange anderledes oplevelser de fik ud af programmet. 

 

Udendørsprogram 

Udendørsprogrammet var igen i år fyldt med forskellige former for gadeteater – både det meget 

anderledes og nytænkende og det mere traditionelle og underholdende.  

I den traditionelle ende var niveauet højt, når gadekunstnerne Bram Graafland, Duo Looky og Actic 

underholdt publikum med hver deres version af, hvordan man i 2017 kan blande klassiske 

gadekunstformer som fysisk komik, jonglering, klovneri og tryllekunster med publikumsinteraktioner. 



 Waves Festival 2017 Rapport 

 

  
Side 6 

 
  

Mimekunstneren Leandre præsenterede hans nyeste forestilling ”Rien á Dire” mens Diana Gadish kom 

til Waves med sin interaktive forestilling med masser af papkasser, ”Handle With Care”.  

I den noget mere anderledes og nytænkende ende opstillede Le Voce Delle Cose deres interaktiv 

”Unconscious Theatre Machine” på gågaden, en slags gør-det-selv-teater og teaterspil som forgik 

mellem to spillere fra installationens publikum. Compagnie 8 kom med den ret vilde forestilling, 

”Garden Party” som blev opført i Valdalsparken, der var inddraget i festivalen for første gang med stor 

succes.  Woest gæstede ligeledes festivalen med deres skræddersyede vandreforestilling ”Leaving 

Normal” som ligger på grænsen mellem teater og dans og mellem komedie og tragedie, og som 

udspillede sig på en række små offentlige lokaliteter i byrummet. 

Festivalen bød også på en familieoplevelse for alle, især for børnefamilier, med Dansk Rakkerpak’s 

”Sherlock Holmes og Dronningens Kronjuveler” på Medborgerhusets parkeringsplads lørdag 

eftermiddag hvor alle kunne være med. 

Sidst, men bestemt ikke mindst, var der to gigantiske forestillinger henholdsvis fredag eftermiddag og 

aften og lørdag aften. Om fredagen blev Vordingborg Slotsport rekonstrueret af tomme papkasser på 

dennes oprindelige lokalitet af Oliver Grosstete med hjælp af ca. 400 lokale frivillige. Ca. 60 af disse 

frivillige havde været med i ugens løb på en række workshops med Grosstete’s teknikere for at bygge 

og forberede papkasserne. Slotsporten blev genopført på Slotstovet i dennes oprindelige størrelse 

uden anvendelse af kraner eller maskiner, udelukkende løftet af deltagerne selv i en kollektiv 

performance og i fællesskab med hinanden. Den rekonstruerede port blev belyst natten igennem, 

inden den blev revet ned igen lørdag aften, af lige så mange frivillige. Hvorefter især børn i alle aldre 

hoppede og dansede på den væltede port og i en imponerende fælles og hurtig indsats fik båret alt 

pappet væk til containere så den næste forestilling kunne finde sted. Genoprejsningen af Vordingborg 

Slotsport var nok en af de største oplevelse under Waves festivalerne hidtil, ikke alene grundet 

portens historiske og kulturelle betydning for byen, men fordi opbygningen af porten var en invitation 

til alle borgere om at forenes i en kunstnerisk oplevelse som bragte hele byen sammen for en stund. 

Lørdagens store afslutningsforestilling var ”Garden of Angels” af Theatre Tol, en blanding af opera og 

magisk luftshow inspireret af Marc Chagalls malerier. Forestillingen trak et meget stort antal tilskuere, 

da festivalen blev afsluttet med et bogstaveligt brag af musik, sang, farverige kostumer samt 

luftakrobatik og fyrværkeri højt over hovederne på det fascinerede publikum, som fyldte Slotstorvet 

og de omkringliggende arealer.  

Musikprogram & Waves Natcafé 

Også musikprogrammet var i år præget af mange forskellige udtryk og nationaliteter. I alt optrådte 4 

bands 11 gange, fordelt på 4 koncerter på Stars til Waves Natcafé og 7 gadekoncerter enten på 

Algade, på Stentorvet og Slotstorvet eller ved Medborgerhuset.  

Musikprogrammet bød på en række forskellige musikgenrer heriblandt traditionelt sardinsk musik fra 

Italien, brasiliansk fusions-samba, sydamerikansk salsa og orientalsk og balkansk verdensmusik. På 

Waves Natcafé kunne festivalens publikum således opleve Galanias fra Italien, Emersound fra Brasilien, 
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Mil Santos fra Colombia som er en af de helt store moderne fortolkere af salsaen og den 

internationalt anerkendte verdensmusikorkester Dikanda fra Polen. 

Generelt var der også stor tilfredshed med musikprogrammet, som udover at give liv til gaden når der 

ikke er forestillinger, er en rigtigt god måde at afslutte dagene på. Rigtigt mange mennesker valgte at 

slutte dagen på Waves Natcafé og det var ikke mindst fordi musikken er så levende og medrivende.   

 

SKVULP! 

 

Skvulp! er efterhånden blevet en fast integreret del af Waves Festivalen, og det giver meget god 

mening for projektet er en rigtig solstrålehistorie, hvor omkring 4500 børn og unge får glæde af 

festivalens topprofessionelle kunstnere. Projektet sørger nemlig for, at de store bølger af international 

scenekunst skvulper ud på skolerne i hele regionen med workshops, skoleforestillinger og 

besøgsprogrammer på festivalen.  

På denne festival indgik Skvulp! desuden som del af projektet Verdensklasser, som er en af 

grundpillerne i Cantabile 2´s styrkede samarbejde med skolerne i Vordingborg kommune omkring 

Åben Skole. Verdensklasser er støttet af Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling med 0,5 mio. kr. og løber over årene 2016-2019. 

 

Det betyder at årets festival bød på en stor udvidelse lokalt og at Vordingborg Kommune modtog et 

rekordstort antal Skvulp! aktiviteter. Alle skoledistrikter i kommunen var involverede og 18 workshops, 

9 skoleforestillinger og 6 besøgsprogrammer fandt sted. 

 

At Skvulp! indgår i Verdensklasser betyder også at den måde der arbejdes med Åben Skole på i 

Vordingborg Kommune indenfor scenekunst eksponeres nationalt, bl.a. i et nationalt 

inspirationskatalog for udvalgte projekter.  

Verdensklasser og Skvulp! er nogle af de vigtige elementer i Cantabile 2´s nye børne- og unge 

afdeling, ledet af Siri Facchini Haff, som Egnsteatret har skabt for at have et større og kontinuerligt 

fokus på tilbud til børn og unge – produktioner specifikt til den målgruppe er også en vigtig 

ingrediens udover et stærkt og tæt samarbejde med skolerne.  

Trods den øgede lokale indsats fortsætter Skvulp! Dog også målsætningen om at være et kulturelt 

fyrtårn for børn og unges møde med international scenekunst regionalt. Samarbejdet med Lolland og 

Faxe kommuner fortsatte og disse to kommuner modtog samlet set 9 workshops, 6 skoleforestillinger 

og 3 besøgsprogrammer.  

 

Skvulp! bestod altså i år af 28 workshops, 15 forestillinger ude på skolerne og 9 besøgsprogrammer, 

hvor 9 klasser deltager på festivalen – fordelt på tre kommuner. 
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Det var også rekord mange af festivalens kunstnere der indgik i Skvulp! & Verdensklasser i år. Dygtige 

teaterfolk fra Spanien, Israel, Frankrig, Holland, Italien, Belgien og Danmark mødte eleverne på 

skolerne. Det giver et sprogligt og kulturelt møde, styrker sociale og faglige kompetencer og skaber 

internationalt udsyn samt giver oplevelsen af at være del af et globalt samfund.  

 

Disse kunstnere indgik i Skvulp! & Verdensklasser 2017: Peeping Tom, Diana Gadish, Company 

Sacékripa, Cie Woest, La Voce delle Cose, Ontroerend Goed, Actores Alidos, Actic, Duo Looky, Dansk 

Rakkerpak & Teatro Tascabile di Bergamo.  

Skvulp! og Verdensklasser arrangeres i et tæt samarbejde mellem Cantabile 2 og Vordingborg 

Kommunes Kultur- Idræts og Fritidsforvaltning.  

 

WAVES XTRA 2017 

Waves Xtra er en række aktiviteter, der uddyber og perspektiverer teateroplevelsen, samt bidrager til 

den løbende debat indenfor aktuelle scenekunstneriske emner. Dialogiske aktiviteter om dagen 

skaber et fagligt funderet mødested mellem teaterfolk og forskere, og åbner samtidig op for 

teaterinteresserede fra offentligheden som fx studerende og undervisere, hvorimod artist talks 

rammer meget bredt og tiltrækker også nysgerrige tilskuere, der blot ønsker at vide mere om det de 

lige har oplevet. 

Formatet for Waves Xtra i 2015 bestod primært af to store to-dages konferencer og et fagligt møde 

om Human Specific Performance, den æstetik som Cantabile 2 arbejder med i egne produktioner. 

Selvom  programmet i 2015 var en succes, er det til stadighed værd at diskutere formater for sådanne 

faglige arrangementer. Hvilke rammer for dialog passer bedst ind i Waves festivalens design og 

vision? Hvilken rolle kunne Waves Xtra spille i forhold til lignende initiativer på scenekunstområdet og 

hvordan sikrer man både et højt fagligt input og en aktiv deltagelse i aktiviteterne?  

Med erfaringer fra 2015 i ryggen agtede Waves Festivalen at kaste sig ud i en ny retning for Waves 

Xtra i 2017. Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser, blev årets Xtra program indrammet som 

fire mere faglige afgrænsede og fokuserede møder og aktiviteter, målrettet mindre og mere 

specifikke målgrupper, samt artist talks ved de to indendørs forestillinger på Vordingborg Teater.  

Programmet blev tilrettelagt og produceret af Cantabile 2 selv i samarbejde med en række danske og 

internationale partnere. Det bestod af en producentplatform målrettet scenekunstområdets små 

teatre og projekt-teatre, samt et tematisk aktivitetsprogram om scenekunstscenen i Østeuropa - 

bestående af netværksmøder, seminar og workshops. 

I alt var der 73 deltagere inkl. 15 internationale gæster og 2 danske moderatorer. Der deltog 34 

repræsentanter fra danske teatre, 12 repræsentanter fra danske scenekunstfestivaler og 4 forskere/ 

akademikere. De øvrige deltagere var fra internationale kompagnier som optrådte på festivalens 

program. 
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Aktiviteter 

Prproducentplatformen blev arrangeret i samarbejde mellem Udviklingsplatformen for scenekunst i 

Danmark og Cantabile 2 under overskriften Creative producer in an international landscape: Between 

the local and global - between artistic creation and strategy 

Producentplatformens fokus var på internationale strategier og turnevirksomhed og havde til formål 

at tilbyde danske kompagnier, producenter og selvproducerende kunstnere viden, værktøjer og 

strategier om internationalt samarbejde, netværksudvikling samt turnéer. Arrangørerne inviterede 

producenter fra det belgiske kompagni Peeping Tom, der var kunstnere på festivalen, til at være 

oplægsholdere for at præsentere deres overvejelser med internationalt samarbejde, og deres 

mangeårige erfaringer med internationale turnéer. 

Xtra’s tematiske program om scenekunstscenerne i Østeuropa, East Is East?, bestod af tre en-dages 

arrangementer (netværksmøde, seminar og workshop) som tilsammen havde til formål at skabe større 

indsigt i nutidig scenekunst fra en række østeuropæiske lande, danne netværk mellem danske og 

østeuropæiske kompagnier/festivaler samt øge interessen for internationalt samarbejde med 

Østeuropa. 

I forbindelse med temaet blev der afholdt følgende aktiviteter:  

1. MEET EEPAP @ Waves, et åbent møde om netværksudvikling mellem danske og 

østeuropæiske  teatre, kompagnier og scenekunstprojekter.  Arrangementet skabte en 

mulighed for at den danske scenekunstscene kunne mødes med repræsentanter og 

samarbejdspartnere fra EEPAP (den østeuropæiske scenekunstplatform), med det formål at 

identificere potentielle internationale samarbejdspartnere. 

2. Seminaret Performativity and Aesthetics in Eastern Europe, som havde til formål at introducere 

unge kritiske tænkere og kuratorer fra Østeuropa  til at fokusere på aktuelle og nutidige 

kunstneriske og æstetiske diskurser om scenekunstscenerne og performance i de 

østeuropæiske lande. Internationale oplægsholdere inkluderede Panna Adorjáni (Ungarn), 

Kristina Savickienė og Agné Pulokaité (Litauen), Marta Keil (Polen), Ana Vujanović (Serbien) og 

Iulia Popovici (Rumænien). 

3. Festival Collaboration and Co- production workshop med deltagelse af repræsentanter fra 

scenekunstfestivaler i Danmark og fra 6 østeuropæiske lande. Formålet med workshoppen var 

at dele viden og udvikle internationalt samarbejde mellem scenekunstfestivalerne. 

Endeligt inkluderede Xtra programmet artist talks i forbindelse med festivalens to store 

indendørsforestillinger, Moeder af Peeping Tom og Fight Night af Ontroerend Goed. Begge talks blev 

modereret af Monna Dithmer. 
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Gæster fra Østeuropa 

På grund af programmets tema, var der rigtigt mange internationale gæster i Vordingborg i 

forbindelse med festivalen. Disse personer var selvfølgelig med til Xtra programmet, men de var også 

ude på gaden og se teater, inde i teatersalen om aftenen og med til at holde fest på Waves Natcafé.  

De internationale gæster var indflydelsesrige personer fra 7 forskellige østeuropæiske nationer, og 

blandt dem var blandt andet skribenter og kritikere fra forskellige scenekunsttidsskrifter, forskere og 

forfattere fra akademiske miljøer og repræsentanter (ofte bestyrelsesmedlemmer, kunstneriske ledere 

eller kuratorer) for følgende festivaler:   

 Konfrontacja Teatralne (Polen) 

 One Caucasus (Polen) 

 Narracje Festival (Polen) 

 Malta Festival (Polen) 

 Divadelna Nitra (Slovakiet) 

 Festival Temps D’Images (Rumænien) 

 Sibiu International Theatre Festival (Rumænien) 

 Festival Teszt (Rumænien) 

 International Festival Sirenos (Litaun)   

 Materia Magica (Litaun) 

 ACT Festival (Bulgarien) 

Herudover var der også professionelle fra Tyskland, Serbien, Ungarn og Danmark.  
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Inspiration, udveksling og refleksion 

 

Vi kan konkludere at alle Xtra aktiviteter har holdt et meget højt fagligt niveau og var 

indholdsmæssigt spændende og af stor interesse for deltagerne. Waves Xtra aktiviteter er 

efterhånden blevet et tilbagevendende fagligt referencepunkt for det danske scenekunstmiljø. I den 

sammenhæng var det meningsfuldt at indgå et samarbejde med Udviklingsplatform for Scenekunst i 

Danmark for at afholde årets producentplatform med et internationalt tema, med Waves Festivalens 

internationale program som kulisse. Platformen var en mulighed for repræsentanter fra scenekunst 

kompagnier, og især fra små teatre og projekt teatre til at dele erfaringer med, samt sætte gang i en 

diskussion om, hvordan dansk scenekunst bedre kan udvikle strategier omkring internationalt 

samarbejde samt udvikle de nødvendige værktøjer for at komme ud på det internationale marked 

med international turnévirksomhed. 

I år blev Waves Xtra igen styrket internationalt, især med de tre programdage med Østeuropa som 

fokus, da programmet EAST IS EAST? var målrettet internationale deltagere fra Østeuropa, og var et 

mødested for professionelle og festivalfolk fra Danmark og fra en række østeuropæiske lande. Det 

betød en vigtig udveksling af viden om scenekunsten i Østeuropa, og dannelser af netværk mellem 

danske scenekunstfestivaler og festivaler fra 6 forskellige østeuropæiske lande.  

Resultatet af dette var at Waves Festivalen i 2017 havde et betydeligt antal af internationale gæster, 

der ikke var optrædende på festivalen. Samtidig med at også de danske fagfolk var stærkt 

repræsenterede.  

En af årsagerne til at det lykkedes, var et stort samarbejde med forskellige partnere i udvikling og 

planlægning af de forskellige arrangementer bl.a. med Udviklingsplatformen, med Netværk for 

scenekunstfestivaler i Danmark og med de øvrige to egnsteatre, Dansk Rakkerpak og Mungo Park. 

Desuden indgik Waves Festival i et samarbejde med EEPAP, East European Performing Arts Platform, 

om relevante festivaler, akademikere og fagfolk som kunne inviteres til at deltage i programmet fra 

flere østeuropæiske lande. Uden dette samarbejde var det ikke lykkedes at tiltrække nogen af de stor 

etablerede festivaler som Malta festivalen fra Polen og Divadelna Nitra fra Slovakiet. 

Trods at det ikke lykkedes at tiltrække lige så mange danske deltagere, kunne formatet af flere årsager 

bliver betragtet som en succes, og som en model der skal bygges videre på for fremtiden. Allerede nu 

videreudvikles samarbejdet med Udviklingsplatformen for at afholde en producentplatform igen ved 

næste Waves Festival. Formatet med at afholde endags arrangementer for mindre og mere 

målrettede målgrupper gør, at programmet samlet set rammer en bredere skare af professionelle og 

fagfolk. Dette skaber mere fleksibilitet for at tage aktuelle og nutidige emner op til behandling, og gør 

at et fælles tema kan belyses fra flere forskellige vinkler og perspektiver, uden at miste faglige 

relevans for så forskellige målgrupper som forskere, akademikere, festivalfolk. Waves Xtra om dagen 

skaber et fagligt funderet mødested mellem teaterfolk og forskere, og åbner samtidig op for 

teaterinteresserede fra offentligheden som fx studerende og undervisere, hvorimod artist talks 
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rammer meget bredt og også tiltrækker nysgerrige tilskuere, der blot ønsker at vide mere om det de 

lige har oplevet.  

 

ÅBNINGSRECEPTIONEN  

 

Waves Festivalen har igennem tiden haft forskellige formater for åbningsreceptionen. Til dette års 

festival havde kulturminister Mette Bock takket ja til at komme. Det blev besluttet at holde 

Åbningsreception på Stars for inviterede gæster fra kultur-, erhvervs- og politiske cirkler. 

Arrangementet startede kl. 14 umiddelbart før gadeprogrammets første forestilling. Talerne til 

receptionen var først kulturminister Mette Bock, derefter Vordingborg Kommunes borgmester 

Michael Seiding Larsen og til sidst leder af Waves Festival og Cantabile 2 Nullo Facchini sammen med 

leder af Børne og ungdomsafdelingen Siri Facchini Haff. Efter talerne gik alle i samlet trop ud for at se 

den første gadeforestilling. Omkring 60 gæster overværede åbningen, og der var en varm og 

samtidig højtidelig stemning.  

 

ERHVERVSARRANGEMENT 
 

Samarbejdet med Vordingborg Erhverv, som blev indledt ved sidste festival, fortsattes ved dette års 

festival. Konceptet er fortsat at opleve forestillinger, spise sammen for at netværke og komme lidt 

bagom festivalen.  Arrangementet startede på Cafe Borgen med kaffe og kage, hvor Nullo Facchini, 

leder og kurator af Waves Festival, fortalte om årets festival og svarede på spørgsmål. Derefter gik alle 

på Slotstorvet for at se den legendariske Leandre med ”Rien a Dire”. Som noget helt nyt gik 

deltagerne derefter ind på festivalens interne restaurant og spiste sammen med kunstnerne og det 

tekniske hold – for at få en fornemmelse af festivalen ”backstage”. Sluttelig gik alle på Cirkuspladsen 

og så Circus Ronaldos forestilling Fidelis Fortibus.  

Vordingborg Erhverv stod for markedsføring og udsendelse af information omkring arrangementet 

og 25 deltagere var med.  

 

FRIVILLIGE 
 

Der har været tilmeldt 44 faste frivillige hjælpere til festivalugen og yderligere ca. 82 frivillige som var 

koblet på et ugelangt workshopforløb for at forberede Grossetete’s rekonstruktion af Vordingborg 

Slotsport. Dermed har Waves Festival igen øget sit frivilligkorps fra 87 under festivalen i 2015 til 126 i 

2017. Vi estimerer at hver frivillig i gennemsnit har arbejdet cirka 15 timer i løbet af Waves ugen. Der 

har været rigtig mange gengangere, for hvem det efterhånden er en fast tradition at deltage som 

frivillig i festivalen, men der har også været mange nye ansigter og mange unge har også haft lyst til 
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at involvere sig. Derudover har vi fortsat det gode samarbejde med Roklubben Vordingborg og 

Produktionsskolen som vi startede med under Waves Festival 2013 og 2015. 

Med mange forskelligartede opgaver, er der noget for enhver, som har lyst til at være med. Waves 

Festival 2017 bød på følgende opgaver til de frivillige: Deltagelse i forestillinger, billetkontoret, PR, 

hente/bringe kompagnier i lufthavnen, SKVULP kørsel, stage-hands til opbygning og nedpakning af 

forestillinger (både indendørs og udendørs), afkrydsning af gæster i Waves restaurant, 

workshopdeltagelse til forberedelse af papkasser til bygning af Slotsporten, hjælpende hænder til 

opbygning/nedrivning af Slotsporten, te/kaffe under Waves Xtra og privat indkvartering. 

I år har der været tre forestillinger på festivalen som har krævet direkte involvering af frivillige for at 

de kunne lykkes: 

Dette års åbningsforestilling på Vordingborg Teater, ”Moeder” af Peeping Tom var fuldstændig 

afhængige af, at vi fandt 6 frivillige: 5 kvinder/mænd i alderen 65+ samt en ung pige i alderen 7-9 år, 

som fungerede som statister på scenen. Opgaven blev løst ved at geninddrage nogen af de frivillige 

statister, som var med i Peeping Toms forestilling ”Vader” i Waves 2015 samt at identificere den rigtige 

uge pige via et facebook opslag. Det var en stor oplevelse for de deltagende at være med på den 

store scene i Vordingborg Teatersal.  

Den største, samlede frivillig opgave var i forbindelse med Grossetete’s rekonstruktion of Vordingborg 

Slotsport i pap i dens oprindelige størrelse på Slotstorvet. Her samlede vi ca. 82 frivillige til en række 

workshops i løbet af ugen. Her blev der samlet papkasser og påbegyndt opbygning af de klodser der 

skulle transporteres til Slotstovet i forbindelse med opførelsen. Disse workshops blev holdt i 

Vordingborg Hallen og blev guidet af to teknikere fra Grossetete’s hold. Målet med inddragelse af en 

bred skare af frivillige i forskellige aldersgrupper og samarbejdet om opgaven lykkedes til fulde og var 

en stor succes. Desuden var der behov for endnu flere hænder som indirekte frivillige hjælpere til 

selve opbygning af slotporten hele fredagen og til nedrivning af konstruktionen og oprydning af 

Slotstovet inden festivalens afsluttende forestilling om lørdagen. Udover deltagelse af et par 

skoleklasser oplevede vi, at der kom rigtig mange mennesker forbi Slotstorvet om fredagen, som var 

villige til at give en hånd med til opbygningen af porten, og de deltog i alt mellem 15 minutter og op 

til 2 timer. 

Endelig blev en række frivillige inddraget i Cantabile 2’s egen forestilling ”Skjult Nummer” som 

statister, hjælpere og værter. At deltage direkte i forestillingerne er en særlig oplevelse som frivillig. 

Her får man mulighed for at møde det enkelte kompagnis arbejdsmetode helt tæt på, og kontakten 

med kunstnerne er en stor motivation for at deltage som frivillig i det hele taget.  

I år har vi igen haft stor glæde af at bruge en Facebook side som forum for de frivillige. Her har vi 

både annonceret for og rekrutteret frivillige og skrevet ud fra sekretariatet angående vagter, men de 

frivillige har også brugt siden til at dele oplevelser med hinanden. Dette sammenhold og fællesskab er 

en stor bonus for alle involverede i festivalen. Det skaber et bånd i frivilliggruppen som gør at alle 

glæder sig meget til at mødes igen, næste gang det er Waves tid. 
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De mange frivillige som deltager i festivalen skaber en helt særlig dynamik både på Waves Festival 

kontoret, som i år var i Tårnsalen på Hotel Kong Valdemar, hvor mange jævnligt kiggede ind og 

fortalte om hvordan opgaverne var gået. De frivillige giver også en følelse af større sammenhæng 

mellem sekretariatet og selve afviklingen på gaden, i skolerne og på de forskellige spillesteder og 

lokaliteter. Dette tilhørsforhold skaber en dyb forankring til borgerne i Vordingborg og vi er meget 

glade for at flere og flere har lyst til at deltage i festivalen, også som andet end publikum.  

De frivillige får til gengæld for deres store indsats fribilletter, en særlig Waves Festival frivillig t-shirt, 

adgang til alle ikke udsolgte arrangementer, adgang til Nat Caféen på Stars og forplejning i 

forbindelse med deres vagter samt en afsluttende middag, som i år bliver afholdt i forbindelse med 

teatrets julefrokost. 

 

FESTIVALKONTORET PÅ SMALL STARS OG HOTEL KONG VALDEMAR 
 

Den 11. august flyttede pr-teamet og billetsalget ind på SmallStars, hvor vi havde fået sat folie med 

festivalbilleder og logo op på vinduet og banner med Waves Billetsalg over dør- og vinduesparti. Vi 

etablerede tre arbejdspladser og havde lager for programmer, postkort og plakater til uddeling. Fra 

den 14. august havde vi åbent dagligt for billetsalg og information om festivalen. 

I forhold til i 2015 var lokalerne denne gang meget mindre, hvilket vi klarede ved at få lov til at bruge 

to lokaler på førstesalen på Hotel Kong Valdemar til koordinering og modtagelse af gæster og 

frivillige. Det var også her, vi holdt det daglige morgenmøde i hele perioden med deltagelse af alle 

involverede. I det lille tekøkken på førstesalen var der i hele festivalugen et køleskab med mad til de 

frivillige, hvor de kunne forsyne sig, som det passede ind i dagens program. Det var Malene Griffith, 

superfrivillig, der stod for at fylde køleskab op og orientere de frivillige om muligheden for frokost.  

Den 19.-20. august var SmallStars lejet ud til fest, hvorfor vi måtte pakke kontoret ned den ene dag og 

genetablere den næste. Dette var ikke optimalt og et godt råd til næste gang vil være at tage kontakt 

til STARS i så god tid som muligt, så lokalet kan blive reserveret kun til festivalkontor i hele perioden. 

Der var stor velvilje fra STARS overfor vores tilstedeværelse i perioden, og der var stor hjælp til 

forskellige småopgaver. 

Det har været en kæmpe fornøjelse at opleve alle de glade og taknemmelige tilkendegivelser, der har 

været fra gæster, der kiggede ind forbi i billetkontoret. Og en fornøjelse med alle de frivillige, der har 

været en stor hjælp. 

Det er stadig en kæmpestor fordel at være i Algade tæt på STARS med Natcaféen og Waves Xtra, 

hotellet og alle kunstnerne, festivalens venues, de to lokale aviser og lige ud til handelsgaden med alle 

de forbipasserende. 



 Waves Festival 2017 Rapport 

 

  
Side 15 

 
  

 

PUBLIKUM PÅ WAVES FESTIVAL 2017 
 

Igen i år var Waves Festival velbesøgt, og vi anslår at ca. 16.256 mennesker så forestillinger på 

festivalen. 

De præcise publikumstal til Waves Festival kan være besværlige at opgøre, da de fleste 

udendørsforestillinger er gratis og uden nogen form for registrering. Derfor bygger disse tal på en 

blanding af præcis optælling hvor det var muligt, og nogle løsere skøn foretaget af Cantabile 2s 

ansatte og frivillige. 

De overordnede konklusioner man kan drage ud af publikumstallene er: 

- Publikum har købt færre partoutkort end tidligere. Partoutkortene gav adgang til alle 

forestillingerne på Vordingborg Teater, samt til Fidelus Fortibus på Cirkuspladsen, Marée Basse 

i Valdalsparken, We Need To Talk på Vordingborg Biograf og til Cantabile 2’s egen forestilling 

Skjult Nummer. I år blev der kun solgt 26 partoutkort imod 66 i 2015 og 58 i 2013. Faldet i 

antallet af solgte partoutkort havde to årsager: dels det begrænsede antal publikum som 

kunne deltage i Cantabile 2’s forestilling (32 publikum per forestilling) som hurtigt blev udsolgt 

og dels vordingborgensernes manglende interesse i We Need To Talk, som var placeret på 

Vordingborg Biograf udenfor festivalens kerne-radius i bycentrum. 

 

- Publikumstallet til de indendørs forestillinger faldt i forhold til 2015. I år var der en 

publikumsantal på 2.296 mod en antal på 2.507 i 2015. Det mindre fald i antal publikum til 

indendørsforestillinger i 2017 skyldes at der var meget færre indendørs forestillinger og 

spilledage end i 2015: i alt 16 indendørsforestillinger opført af 6 kompagnier i 2017 mod 18 

indendørsforestillinger opført af 8 kompagnier i 2015. Komparativt set, afspejler tallene derfor 

ikke et fald i antal publikum per forestilling, men tværtimod at flere og flere får så gode 

oplevelser i teatersalen, at de år efter år ønsker at se så meget som muligt. 

 

- Publikumstallet til de udendørsforestillinger ligger en anelse lavere end 2015 med 13.960 imod 

17.397 i 2015. Faldet i antallet publikum til udendørsforestillinger skyldes at 

udendørsprogrammet var beskåret med 1,5 dage i 2017 af budgetmæssige årsag. Dette betød 

at Waves i 2017 ikke havde mulighed for at afholde festivalens efterhånden velbesøgte 

familiedag og at der var 7 udendørsforestillinger mindre i 2017 (36 forestillinger) end i 2015 

hvor der var 43 forestillinger. Faldet er derfor ikke et tegn på dalende interesse, men derimod 

at det lykkedes festivalen i 2017 at fastholde niveauet trods beskåret budget og altså færre 

festivaldage og forestillinger på det udendørsprogram. 
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- Oven i tallene for indendørs og udendørs programmerne kommer så de ca. 3.033 skoleelever 

som overværede forestillinger ude på skolerne og i besøgsprogrammer i forbindelse med 

Skvulp. Niveauet i forhold til 2015 hvor 3.100 skolelever indgik i Skvulp programmet blev 

fasholdt.  

 

- Samlet set anslår vi et publikums tal på 16.256 til Waves Festival 2017 set imod rekordårerne 

2015 og 2013 hvor der skønnedes en samlet publikumsantal på ca. 23.000 begge år. Det 

faldende antal publikum afspejler festivalens væsentligt beskårede budget i 2017, hvilket betød 

at festivalprogrammet blev beskåret med 1,5 dage, at familiedagene i Vordingborg og Stege 

blev sparet væk og at der var 9 færre forestillinger i det samlede indendørs- og udendørs-

program end der var i 2015. 

 

Udendørs publikumstal 

Det samlede publikumstal for udendørs forestillingerne er 13.960. Tallet er fordelt som følger: 

Man 21. aug.: 1.360 tilskuere fordelt på fire forestillinger.   

Tir 22. aug.:  1.580 tilskuere fordelt på syv forestillinger.   

Ons 23. aug.: 1.930 tilskuere fordelt på otte forestillinger.   

Tor 24. aug.:  1.490 tilskuere fordelt på fem forestillinger.   

Fre 25. aug.:  2.750 tilskuere fordelt på syv forestillinger.   

Lør 26. aug.:  4.850 tilskuere fordelt på fem forestillinger.   

De to store udendørs forestillinger ”Vordingborg Slotsport” om fredagen og lørdagen og ”Garden of 

Angels” om lørdagen, trak henholdsvis 1000 publikummer om fredagen og 3500 publikummer om 

lørdagen. 
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Indendørs publikumstal 

Som tidligere nævnt så 2.296 mennesker indendørsforestillinger på Waves Festival 2017. De 2.296 er 

inkl. 595 til Natcaféen. De resterende 1.701 fordeles som følger: 

Moeder af Peeping Tom:  615 tilskuere fordelt på to forestillinger.   

Fight Night af Ontroerend Goed: 212 tilskuere fordelt på to forestillinger.  

Skjult Nummer af Cantabile 2: 118 tilskuere fordelt på fire forestillinger.  

Fidelus Fortibus af Circus Ronaldo: 417 tilskuere fordelt på tre forestillinger.  

Marée Basse af Sacekripa:  324 tilskuere fordelt på fire forestillinger. 

We Need To Talk af Roger Bernat: 15 tilskuere fordelt på to forestillinger. 

Bortset fra Roger Bernat installationen i Vordingborg Biograf var belægningsprocent for alle 

forestillinger gennemsnitligt godt over 90%. Der var både flere publikummer til de enkelte 

forestillinger end der var i 2015 og en højere gennemsnitlig belægningsprocent.  

Derimod kan Roger Bernats installation ”We Need To Talk” slet ikke betegnes som en succes. 

Kunstnerisk var installationen både virkelige spændende og af en meget høj kvalitet, men 

kombinationen af både at være personligt grænseoverskridende og at være komplekst samt svært at 

formidle og at være placeret i biografen (som ligger udenfor festivalens centrale område) holdt 

tilskuerne væk. 

Waves Natcafé publikumstal 

I alt anslår vi at 595 publikummer besøgte Natcaféen. De bedst besøgte dage var afslutningsdagene 

fredag d. 25. og lørdag d. 26. Begge aftener med omkring 145 gæster. 

 

WAVES FESTIVAL MAKEDSFØRING, PR, PRESSE OG SOCIALE MEDIER  

Igen i år oplevede Waves Festivalen en stor synlighed gennem målrettet markedsføring, annoncering, 

PR og pressedækning.  

Facebook 

Facebook blev brugt intensivt, hvilket genererede en masse positiv respons, deling af videoer og 

billeder og 28 % stigning i likes. Et godt råd til næste gang er i god tid før festivalens start at 

formulere en strategi for brugen af Facebook i samspil med website og Instagram, sætte et godt 

budget af til boosts, samt sætte konkrete mål for stigning i følgere, interaktioner og outreach.  

På baggrund af 78 (pr. 27.8. 2017) anmeldelser får Waves Festival 2015 og 2017 4,9 hjerter ud af 5 

mulige. Et udpluk fra den 27.8. 2017: 
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Jesper Betak Lund: ”Fantastisk festival med en smag på verdenens udfordrende, nysgerrige, 

nyskabende og fantastiske teater, musik, kunstformer etc. Tænk at en lille by på Sydsjælland for en 

stund får lov at låne lidt af verden – Tak” 

Kurt Hansen: ”Dette års Waves-Festival med dens mange fremragende performances er endnu 

engang med til at befæste Vordingborg som Sydsjællands Kulturhovedstad.” 

 

Lise Lotte Christensen: ”Tak til alle omkring Waves, tak for at det er muligt. Føler mig taknemlig og 

heldig.” 

Signe Niclasen: ”Fabelagtig uge med kunstneriske oplevelser i verdensklasse. Fylder mig med 

eftertænksomhed, forundring, glæde, betagelse og kærlighed til livet.” 

 

Før Festivalen 

Lone Fomsgaard, grafiker hos STARS, udviklede en ny visuel identitet for festivalen herunder et rigtigt 

velfungerende logo. Lone stod for layout af alt pr-materiale: roll up til Kulturnatten den 2.6. plakater, 

postkort, bannere til enderne af Algade, folie på billetkontorets vindue, banner ved billetkontorets 

indgang, det store flag på Ruinterrænet, beachflags ved spillestederne,  programindstik i Sydsjællands 

Tidende den 16.8. og det store trykte festivalprogram, der lå klar til uddeling efter sommerferien den 

1.8. Helle Bøgelund stod for udformning af teksterne på dansk og engelsk på baggrund af materiale 

fra kompagnierne. 

Den 2. juni var der Kulturnat i Vordingborg, og her etablerede Helle Iuel (administrator) og Helle 

Bøgelund (presseansvarlig på Waves) en bod foran SmallStars, hvor de i tidsrummet kl. 16-19 uddelte 

postkort med motiver fra nogle af festivalens forestillinger og tekst om den kommende festival. Der 

blev solgt omkring 5 partoutkort den aften, og mange var glade for at blive mindet om, at det var 

Waves-år. 

Anne Mai Slot Vilmann, der var kommunikationsansvarlig på Waves Festival 2017, stod for prioritering 

af økonomi, løbende opdatering af hjemmesiden, distribution af plakater og programmer i 

København og i lokalområdet, samt bestilling af digitale og print-annoncer, alt pr-materiale og 

montering af bannere og plakater i de store bytavler ved indfaldsvejene i samarbejde med 

kommunen, samt plakater i lygtepæle ved indfaldsvejene i samarbejde med Strømmen – den lokale 

produktionsskole. Desuden blev der produceret en teaser video, som var et sammenklip af 

forestillingernes trailere. 

Der blev trykt 5.000 programmer, og distribution til udvalgte steder begyndte primo august.  

På trods af at vores budget var lidt lavere end til Waves 2015 formåede vi alligevel at få godt 

annonceret. Der blev bragt avisannoncer i Politikens IByen sektion (tre gange i august) og 1 uges 

onlineannoncer på politiken.dk, som har 200.000 online visninger. Desuden indgik vi et samarbejde 

med Politiken Plus for at satse den begrænsede økonomi, vi havde, på en af nationalaviserne, som 

resulterede i en annonce, hvor Politiken Plus-kunder kunne købe billet til åbningsforestillingen Moeder 

http://politiken.dk/
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af Peeping Tom. Lige som tidligere år bragte vi et firesiders annonceindstik i Sydsjællands Tidende, 

som blev husstandsomdelt i 31.500 eksemplarer. Dette indstik var et miniprogram, som udkom fire 

dage før festivalstart, og som var lige til at have i lommen. Vi havde også en annonce med i 

Sjællandskes indstik Oplev, som dækker hele Sjælland på nær hovedstedsregionen og det nordøstlige 

Sjælland. Desuden blev Facebook brugt før, under og nogen tid efter festivalen.  

 

Under festivalen 

Under festivalen fyldte Waves meget i gadebilledet i Vordingborg, også når der ikke var forestillinger. 

Bannere hang over Algade to steder, der var opstillet infostandere tre steder i Algade, hvor der 

dagligt blev opdateret med dagens program (med eventuelle ændringer og præciseringer), samt 

presseudklip og fotos fra forrige dags forestillinger. Desuden havde vi igen i et år et stort flag i 

flagstangen ved Ruinterrænet. Flaget kunne ses på lang afstand, og om natten blev det belyst, så det 

var synligt alle døgnets timer. Vi havde syv beachflags som blev opstillet på de forskellige venues for 

forestillinger. 

Der blev delt rigtig mange programmer ud fra billetkontoret i Algade og ved afslutningen af  

forestillingerne. Der var ca. 1000 programmer tilbage efter festivalen. 

På koordineringskontoret på Hotel Kong Valdemar fik alle frivillige udleveret en T-shirt med Waves 

logo på ryggen og et mindre Cantabile 2-logo foran. Der blev lavet jakker med logo på ryggen. Og 

alle ansatte bar disse jakker med glæde. På den måde blev det nemt for publikum hurtigt at spotte 

nogen, der havde med festivalen at gøre, og kunne dermed få de nødvendige informationer eller 

komme af med noget af al den megen ros, der er tilflydt festivalen i år.  

Festivalen brugte igen i år frivillige fotografer, hvor især Sven Vejlø og Karina Søstrup leverede billeder 

af høj kvalitet. Et bredt udvalg af disse billeder blev sat op på infostanderne i Algade. Og faktisk var 

der flere, der henvendte sig for at høre, om de måtte sende os de billeder, de havde taget. Det betød, 

at vi fik samlet utroligt meget billeddokumentation fra festivalen, både i løbet af ugen og efter. 

Kvaliteten er også god, så der er mange billeder, vi kan bruge fremover. Dette er uvurderligt, når det 

kommer til markedsføringen af 2019-festivalen og Waves Festival generelt.  

Ligeledes havde vi hyret Rebekka Anker-Møller til at filme en del i dagene under festivalen, og det 

resulterede i en sammenklippet video, der kan bruges til dokumentation og fremtidig promovering af 

festivalen. Anne Mai Slot Vilmann inviterede desuden en frivillig skribent, Sandra Bøgelund Bech, der 

deltog på hele festivalen, hvor hun bidrog med daglige indslag til Facebook og leverede to 

anmeldelser til Peripeti, en af Peeping Toms Moeder og en af Cantabile 2’s egen forestilling Skjult 

Nummer. Desuden lavede hun et essay om festivalen, som gerne skulle blive udgivet i Peripeti. En 

faglig skribent, der bor i byen hele ugen, har været en god investering, fordi det giver festivalen noget 

efter-omtale, som skaber bølger i vandet på tværs af landet med særligt henblik på den teaterfaglige 

verden og teaterbranchen. 
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Der var en massiv dækning af festivalen i den lokale og regionale presse, både print, digitalt og i radio 

– DR P4, SLR, Radio 40+ og Radio Sydhavsøerne – men især TV Øst var meget mere på banen end i 

2015. De havde en grundig dækning den 24.8. med interviews og livetransmission fra forestillingen 

Fidelis Fortibus på cirkuspladsen i kulturprogrammet Guiden kl. 19.50-20.20. Og i Guiden den 17.8. 

havde de en foromtale af festivalen. I fire af ugens nyhedsudsendelser var der indslag fra festivalen, 

startende med dækning af kulturminister Mette Bocks deltagelse ved den officielle åbning på Stars 

den 21.8.  

Fredag den 25.8. bragte de fra ca. kl. 18 en to timer lang live-transmission på TV-Østs facebookside 

fra opbygningen af Olivier Grossetêtes Slotsport, med masser af interviews med deltagere og et 

perspektiverende interview med en arkæolog fra Danmarks Borgcenter. I nationalpressen fik vi omtale 

af hele festivalen på Politikens IByen online den 16.8, rosende omtale af kunstanmelder Maria Kjær 

Themsen i Weekendavisen den 25.8. og den 21.8. bragte Politiken i Kultursektionen under Et øjeblik et 

stort foto fra Peeping Toms åbningsforestilling Moeder og en kort omtale med udpluk fra festivalens 

program. Den 26.8. valgte Kristeligt Dagblad at publicere en note om festivalen på dagen, hvor det 

hele var slut. Lidt mystisk, men sen omtale er bedre end ingen omtale.  
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WAVES FESTIVAL ØKONOMI  

Waves 2017 havde indtægter for 244.751 kr., tilskud for 2.089.471 kr.  og udgifter for 2.655.429 kr. Det 

betyder at festivalen gav et underskud på 321.207 kr. som blev dækket med egenfinansiering fra 

Cantabile 2. I virkeligheden er udgifterne jo langt større, idet alle de fastansattes arbejdstimer på 

festivalen, optræder ikke Waves regnskab men indgår i stedet for i Cantabile 2s samlede regnskab.  

Waves 2017 er den udgave af festivalen der har haft størst egenindtægt nogensinde. Udgifterne har 

været de laveste i de seneste 10 år, men desværre har tilskuddet fortsat det uheldige fald som 

begyndte i 2011 og desværre er fortsat i alle udgaverne af festivalen. Nedgangen her i 2017 var dog 

kun på 47.656 kr. i forhold til Waves 2015.  

Det faktum at Waves var 1,5 dag kortere har naturligvis været med til at nedbringe udgifterne, og har 

åbenbart ikke skabt et fald i indtægterne, tværtimod. Til gengæld er det en vigtig opgave for 

Cantabile 2 at arbejde for at omvende den kedelig tendens med faldende tilskud (både fra offentlig 

og fra privat side). Måske er det ikke så sexet at støtte en festival der har eksisteret siden 1987, og 

måske er midlerne til rådighed bare blevet mindre, i hvert fald fra offentlig side. Men det er vores mål 

inden Waves 2019 at arbejde bevidst for at udvide sponsoraterne til Waves fra både det lokale og det 

nationale erhvervsliv. 

 

Tilskud til Waves 2017 blev ydet fra flere forskellige fonde, institutioner og private virksomheder. 

Statens Kunstfond var igen den største tilskudsgiver, og er en uundværlig støtte for festivalen. 

 

De private fonde var også med til at støtte op om festivalen, her kan vi nævne A.P. Møller og hustru 

Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Augustinus Fonden samt Oda og Hans Svenningsens Fond. Samlet 

tilskud fra fondene beløb sig til i alt kr. 185.000,00  

 

Der var stor opbakning fra lokale sponsorer igen i år – Festivalen modtog sponsorater fra Borgcentret, 

LB forsikring, Beirholm, Jyske Bank, Lollands Bank, A.C. Jensen A/S samt Ørslev Busser. Derudover 

modtog Waves Festival et tilskud fra en privat person, som ønsker at være anonym. Det samlede 

sponsorat/tilskud beløb sig til kr. 78.760,00.  Centraltrykkeriet i Vordingborg og Sydsjællands Tidende 

ydet en særlig stor rabat vedr. annoncering samt print af programmer, plakater mv.  

 

Vi er meget taknemmelige over den store opbakning og anerkendelse, dette er en forudsætning for 

at festivalen kan gennemføres. 
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Bilag 1 

WAVES FESTIVAL ØKONOMI GENNEM TIDERNE 
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Bilag 2 
 

Feedback fra skolerne Skvulp! 2017 

 

 
                                Skole på besøg på festivalen for at se Cie Woest 

 

Det er rigtig godt for os at lave noget anderledes. Vi lærer også nogle øvelser vi kan tage med os videre i 

idrætsundervisningen. Det er ny inspiration.  (Dorte Lund, Svend Gønge Skolen, Vordingborg kommune) 

 

Det gik bare så godt. God forestilling og fed workshop. (Sarah Jeberg, Møn Skole, Vordingborg Kommune) 

 

TAK TAK TAK for en skøn skøn skøn oplevelse.  

3. årgang havde en dejlig workshop ... og også læreren! (Stine Schou, indskolingskoordinator Præstø Skole, 

Vordingborg commune) 

 

Det har været nogle gode og oplevelsesrige dage for eleverne, der både nød forestillingen – det var en 

fantastisk forestilling -  og de andre forestillinger samt havde stor glæde af workshoppen dagen derpå. Tak for 

et godt arrangement.                                   (Kirsten Mujkanovic, Kulsbjerg skole, Vordingborg Kommune) 

 

Både workshoppen og turen efterfølgende til Vordingborg og forestillingen var en fantastisk oplevelse. For en 7 

kl. var det grænseoverskridende at skulle give sig hen til noget der, i deres øjne, til tider var absurd, men da 
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dagen var omme var det nogle meget glade børn. Det gav også en del til sammenholdsfølelsen i klassen som er 

nydannet. Jeg siger jer mange tak for oplevelsen og flot service i form af buskørsel til og fra Vordingborg. Jeg 

håber de søde folk fra Cie Woest følte sig godt modtaget og behandlet.                                           

     (Mette, Præstø skole, Vordingborg Kommune) 

 

Kæmpe succes! Selve forestillingen tryllebandt vores ellers noget så larmende elever, og de grinte godt med. 

Selve referencen til Sherlock Holmes er formentlig lidt tabt på nutidens børn, men det formåede forestillingen 

rigeligt at kompensere for. Alle herfra er enige om, at det var en meget dejlig forestilling. 

    Workshoppen var også en stor succes. Der var enkelte af drengene i 5. klasse der synes de var for seje til det, 

men selv de kom stille og roligt med. Vores lærer Marianne som var med, fortæller at det var gode og relevante 

øvelser de lavede, som passede rigtig fint ind med den forestilling de havde set. 

Stor ros herfra! 

    Giv endelig også min ros til hele Cantabile2 for endnu en absolut vidunderlig fantastisk festival!! Hold nu op 

hvor var der meget godt! Jeg har kun hørt kæmpe ros rundt i byen. Waves er en gave uden lige! 

             (Caroline Ellekær Fougt, Svend Gønge Skolen, Vordingborg kommune) 

 

Det var fantastisk. (Claudia Siewic, Kulsbjerg Skole, Vordingborg Kommune) 

 

Dans og udtryk er jo nye elementer i Fælles Mål, og dem er vi mindre klædt på til – vi er mere vant til boldspil 

og den slags. Så er sådan noget som det her jo virkelig godt.  (Allan, Svend Gønge Skolen, 

Vordingborg Kommune) 

 

                                              

                                                       Eleverne på gulvet på Svend Gønge Skolen, Vordingborg Kommune 



 Waves Festival 2017 Rapport 

 

  
Side 25 

 
  

 

Min 10.klasse /international-samfundsfagslinjen havde fornøjelsen af besøg og samarbejde med Louis og 

Paula...unconscious theatre machine.... 

   Vi besøgte deres "værk/værksted/" den ene dag og alle elever var begejstrede. Dagen efter kom Louis og 

Paula i vores klasse. De introducerede deres workshop. Louise fortalte om "det at se noget" på en ny måde...gav 

eksempler som de viste på AirPlay på væggen. De åbnede øjnene på eleverne...super godt. 

Senere skulle eleverne med Louis og Paulas medbragte rekvisitter fremstille "billeder"...det var super. Godt 

fundet på og eleverne havde det super sjovt i grupperne. 

Vi deltog også i vandre-forestillingen "Leave normal". Det var imponerende og super godt for en gruppe af 15-

16 årige unge...især drengene syntes det var fedt...action!!!! 

Jeg deltog med min engelsk-klasse i papkassesamling ...og det var også fantastisk. 

Det er alt i alt været en fantastisk uge for min klasse...Vi takker og glæder os til om 2 år. 

                                                                  (Vibeke Grønbæk, ungdomsskolen-10.klasse, Vordingborg Kommune) 

                                       

               Eleverne har lavet deres egne papkassekostumer                                      Forestillingen ”Handle with care” på Iselingen Skole 

 

 

Eleverne havde en rigtig fin oplevelse med den italienske teatergruppe - fint stykke og god workshop. 

Vi deltager gerne en anden gang, hvis det bliver muligt. (Bjarne Leth Christensen, afdelingsleder, Midtskolen, Faxe 

Kommune) 
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                      Forestillingen “Zitti Zitti” på Præstø Skole                                           autografer efter forestillingen 

 

 

Det var et super godt arrangement, både forestillingen som 4.-9. Klasse så, men også workshoppen, som vores 

8. Klasse deltog i.  

Vi er altid glade for, at få lov til at være med, især da vores elever, ikke altid har muligheder, for at deltage i 

kulturelle oplevelser.                                            (Vikki Jensen, Afdelingsleder Rødby skole, Lolland Kommune) 

 

 

Det var på alle måder en stor oplevelse. De unge mennesker fik lavet en selvstændig evaluering på tavlen.  

På alle måder var de positive. 

Selvom både showet og det efterfølgende var vanskeligt synes de det var sjovt og lærerigt. 

(billede af hvad eleverne har skrevet på tavlen:) 

vejrtrækning, afslapning 

kreativt/smukt 

dygtige 

akavet 

overvældende 

specielt 

grænseoverskridende 

mærkeligt 
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anderledes 

underholdende 

(Klaus, Fjordskolen, distrikt vest, Lolland Kommune) 

Det gik rigtig fint. Det var et sjovt og anderledes teater, som alle skolens elever kunne være med til. Fint med at 

lade elever være en del af showet. Workshop var passende til vores linjeelever. Tak for et fint arrangement.                                                                      

(Karina, Østskolen afdeling Hylleholt, Faxe Kommune) 

 

Jeg har fået eleverne til at skrive en evaluering af teaterstykket. Her er deres kommentarer: 

Det var hyggeligt og et godt show.  

Det var sjovt på en lidt creepy måde. 

Der var gode sound effects i stykket. 

Lidt ulækkert på grund af der var en næsten nøgen gammel dame. 

Gode dansere 

Det var godt, lidt intimt. 

Lidt uforståeligt og uhyggeligt. 

Det var mærkeligt på en kunstnerisk måde.                              (Anja, Præstø skole, Vordingborg Kommune) 

 

 

Især workshop med klovnene var god. Forestillingen var rigtig god. Godt indskoling og mellemtrin kom med, for 

de morede sig kosteligt.                   (Kirsten Bay Boelsmand, Ravnsborg afdeling Lolland Kommune) 

 

 

Det er min klare opfattelse, at både elever og lærere havde en god oplevelse. 

Det var en smule grænseoverskridende (på den gode måde) at eleverne både skulle tale engelsk og udfordres 

på deres egne evner. 

 Teaterforestillingen var både en positiv og lidt triviel oplevelse for eleverne. 

Selve fremgangsmåden med afstemninger var spændende nok, men eleverne havde svært ved at holde fokus, 

da disse afstemninger kørte hele tiden. 

                         (Jacob Svava Mortensen Afdelingsleder Vestskolen, Faxe Kommune ) 

 

 

 

 

Bilag 3 – Presse  

Et udvalg af presseklip 
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