
Nyhedsbrev 
Festival of Wonder, oktober 2010 
 

Du kan godt begynde at glæde dig. 
Vi har nu skitsen klar til vores næste festival, 
der finder sted 10.—13. november 2011. 
 
Vi har rigtig mange verdensnavne på planen, 
og vi går nu i gang med at booke de bedste 
danske teatre indenfor genren. 
 
Men du behøver ikke at vente så længe. Den 
12. november 2010 udgiver vi Moments of 
Wonder, en kunstbog om den specielle teater-
form, som er vores, nemlig dukke-, objekt– og 
visuelt teater. I den anledning holder vi en re-
ception fredag 12/11 kl. 15:00. 
 
Bogen bliver i stort format, 30 x 30 cm., og 
rummer meget flotte fotos fra de seneste 2 fe-
stivaler i Silkeborg. 
Vi portrætterer de bedste teatre i verden i den-
ne udgivelse, der er er fotograferet af Peter Birk. Bogen er redigeret af Per Hofman Hansen, der har 
stor erfaring med redigering af kunstbøger. 
 
Bogen rummer, ud over de smukke billeder, essays af Neville Tranter, Stuffed Puppettheatre, Holland, 
Matej Forman, Theatre Forman Brothers, Prag, fotograf Peter Birk, Silkeborg og har forord af underteg-
nede. 
Alle fotos er taget under forestillingerne, så de giver illusionen af at være til stede ved en forestilling. 
Med andre ord: ”Der er bevægelse i billederne”. 
 
Bogen er blevet til i samarbejde med Silkeborg Bogtryk og Silkeborg Biblioteks forlag og er bl.a. spon-
seret af Statens Kunstråd, Nordea Fonden, Silkeborg Bibliotek og Silkeborg Bogtryk. 
 
Ved receptionen er det lykkedes os at formå Teatro Hugo e Ines fra Peru til at komme til Silkeborg for 
at give forestillingen Short Stories. Festival of Wonder har så arrangeret en lille turne med denne fore-
stilling. 
På talerækken ved receptionen er blandt andre formanden for Statens Scenekunstudvalg Mikkel Har-
der. Han har været skuespilchef ved Det Kongelige Teater, chef for Radio Drama (DR), kunstnerisk le-
der af Kaleidoskop Teatret og meget mere. 
 
Venlig hilsen 
Ulla Dengsøe, Kunstnerisk leder, Festival of Wonder    
www.festivalfwonder.dk 
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