
FESTIVAL OF WONDER  ÅR 2015 

 

Det osannolika blir sant! Det omöjliga blir verklighet! 

Under Festival of Wonder i Silkeborg dukas upp ett kulturellt utbud av magisk teater utan 

motstycke. Likt ett jättelikt smörgåsbord kan man välja som man vill - och bli betagen! 

Man väljer och möts av det outhärdligt groteska, det geniala och det outsägligt skimrande vackra! Här får 

man uppleva en jättevarelse, som förde tanken till Egyptens enorma gudagestalter, som i dans med en 

ängel framför budskap från en bättre värld! 

 

Sagans tusenåriga visdom, som får gestalta det eviga dramat om maktens frestelser och kärlekens 

innersta väsen i den helt underbara Öppningsförställningen Aladdin, var bara en av de stora 

Upplevelserna. Föreställningen gestaltad med hjälp av skuggspel och dockor. Den tyska versionen av 

Trollflöjten med fantasifullt originellt dockspel, duktiga musiker och en sångare med ett otroligt brett 

register, gav en sådan strålande upplevelse att här räcker inte orden till. 

 

Den svåra konsten att manipulera dockan/marionetten verkar förförande lätt i händerna 

på de grekiska marionett spelarna i Theatre Antamapantahou. Theatre Plexus Polaire från 

Frankrike förmedlar en grotesk och skicklig blandning av teater och dockspel. Föreställningen ger 

rysningar utefter ryggraden och också beundran inför en teaterkonst av hög konstnärlig kvalité. 

Sagoberätterskans urgamla roll att uttrycka visdomens kraft framförs starkt och vackert av Gruppe 38 

och Carte Blanche, med sin publik avspänt vilande i behagliga tygvaggor spejande upp mot en skimrande 

värld uppspänd i himlen ovanför dem.  

 

I det lilla "kammarspelets form" upplevs den geniala dockteatern såsom den framförts traditionellt. 

Svalegångens Dockteater förmedlar dramatik från en turbulent tid i Toscana med katolicismens 

förföljelse av kättare och pestens intåg i Florens. Formatet är litet men det förminskar inte dramatiken. 

Dockspelare från Fjärran Östern, likt Tusen och en natt, 

öppnar upp för en romantisk tragisk kärlekssaga från Taiwan, där dockspelet blandas med 

vattenmarionetteaterns urgamla traditioner. Föreställningen skirt kompletterad med strålande solosång 

och genialt musikackompanjemang. 

 

Festival of Wonder omfamnas av genier! Forman Brothers Theater från Tjeckien är mer än dockspelare, 

skådespelare och cirkusartister. De är oslagbara kreativa genier i dagens Teatervärld!  Med all rätt låter 

de fantastiska arrangörerna av Festival of Wonder dem föra det magiska trollspöet under hela festivalen! 

 

Det tar minst två år att förverkliga all den inre inspiration som upplevelserna av Festival of Wonder har 

gett år 2015! Ett oändligt stort TACK till Arrangörerna och alla medhjälpare! 

Bara sanna eldsjälar kan skapa och genomföra denna otroliga teatermanifestation! 
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