
 

Pressemeddelelse  

Kulturfestivalen Svendborg Dage med Brecht fra d. 17/9-21/9 imponerer i år 

med bl.a. Charlotte Munck, Sebastian Lind, Yahya Hassan, 

Bluespotsproductions fra Tyskland og B-festival på programmet.  

Kulturfestivalen Svendborg Dage med Brecht indbyder til fordybelse, intime opdagelser, vildskab og kvalitet. Alle er 

velkommen til fem næsten gratis kunstneriske sensommerdage i Svendborg med litteratur, kunst, teater, musik og 

meget andet inspireret af og med den store tyske forfatter Bertolt  Brecht.  

Brecht plus: Et program med eksilet, street-kultur og mødet mellem det dansk-tyske i sigte. 

Det er tredje år festivalen bliver afholdt og i år er programmet bredere og bevæger sig også udenfor Brechts univers,  

- samtidig med der naturligvis også er noget for Brechtkendere, fortæller festivalens koordinator, Anneline Köhler 

Juul.  Vi har ønsket at skabe et program, der er et mødested for dansk-tysk kultur og samtidig er stærkt og har kant. 

Vi har ønsket at vise kunst som er præget af eksilet som tilstand og har derfor bl.a. inviteret teater om flygtninge, 

nyoversat det iranske stykke White Rabbit red rabbit, og sammen med Goethe instituttet skabt en række af tyske 

roadmovies. Men der er naturligvis også et Brechtstykke på programmet ligesom der teaterworkshops, sange og 

dokumentarfilm om Brecht og en rundvisning i Brechts Hus under festivalen. 

Nu med en festivalplads i skoven som et mødested 

Formand for foreningen, Dage med Brecht, Teaterdirektør Jakob Bjerregaard Engmann, tilføjer ” Vi har i foreningen 

også ladet os inspirere af byen som et mødested og inviterer derfor alle unge og gamle til at komme til 

BaggårdTeatret og  være med til at skabe selv. Midlerne for dette års festival er primært kommet fra Statens 

Kunstfond, Kunsten På Kanten og det har givet os kræfter til at Dage med Brecht har fået en B-festival, hvor DJs, 

streetart og teaterworkshop kommer til at blive en del af dagene på pladsen foran BaggårdTeatret  og hvor bl.a. 

Sebastian Lind vil få os til at fejre sammen.” 

Gratis program 

Bortset fra to arrangementer torsdag aften er programmet gratis. Det er muligt at reservere billetter ved at investere 

i et Brecht-støttearmbånd.  Det anbefales kraftigt til bl.a. teaterforestillingerne, men ellers skal man bare møde op.. 



Billetter og armbånd reserveres via www.dagemedbrecht eller under festivalen i Baggårdsbutikken i Svendborgs 

gågader – se mere på  www.baggaardteatret.dk 
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