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TID OG STED

Mandag
13.00: Kirkehuset, Adelgade 

127, Præstø: Bankospil ved 
Efterløn- og Seniorklub 
Præstø

13.00-14.00: Ungecenteret, 
Chr. Richardtsvej 45: Åben 
rådgivning

13.00-16.00: Præstø Lokalhi-
storiske Arkiv, Lindevej 45, 
Præstø: Åbent

18.30: Mern Forsamlingshus: 
bankospil

19.00: Kulturarkaden, Syd-
havnsvej 6, Vordingborg: 
Foredrag ved forfatter Ei-
nar Mar Gudmundsson

19.00-21.00: Kulsbjerg Skole 
afd. Nyråd, Bakkebøllevej 
6: Klaus Michael Jensen 
fortæller om sin cykeltur 
gennem Sydamerika

Tirsdag
09.00-12.00: Algade 43D, Vor-

dingborg: Røde Kors Lege-
stue, åben for alle

10.00-16.00: Vordingborg 
Lokalhistoriske Arkiv, Syd-
havnsvej 6: Åbent

14.00-16.00: Præstø Multicen-
ter, Rosagervej 37: Strikke-
klubben Nørklerne

19.00-21.00: Allerslev Gl. Sko-
le, Enghavevej 2: Petanque

19.00: Allerslev Gl. Skole, Eng-
havevej 2: Præmiewhist

BIOGRAFER

BiografCafeen

Mandag-tirsdag
18.30: The Big Sick
18.30: The Dark Tower

Bio Bernhard
Mandag-tirsdag
Ingen forestilling

WAVES: Et monu-
ment faldt til jorden, 
mens engle lettede. 
Begge trak hund-
redvis af tilskuere 
til teaterfestivalens 
afslutning.

Af Lars Christensen

VORDINGBORG: Lidt over et 
døgn efter, at de sidste pap-
kasser var kommet på plads, 
faldt slotsporten til jorden 
med et stort brag. 

Den over 20 meter høje 
papkasse-tårn, sat sammen 
af 1300 papkasser og 24 ki-
lometer ga� atape, fi k en 
meget kort levetid, men det 
nåede alligevel at samle stor 
opmærksomhed. 

Hundredvis af menne-
sker fra nær og fjern havde 
lørdag aften taget turen til 
Slotstorvet for at opleve den 
planlagte nedrivning af 
slotsporten. De fi k dog deres 
tålmodighed sat på noget af 
en prøve, da nedrivningen 
blev forsinket med knap en 
halv time, fordi man ventede 
på at publikum fra cirkus-
forestillingen nede på cir-
kuspladsen kunne nå op til 
torvet.

Efter en ventetid, der føltes 
som en evighed, faldt tårnet 
trods sin vægt på 1,2 ton let 
og elegant til jorden på få se-
kunder. 

Derefter kunne børn og 
barnlige sjæle gå amok på 
det store bjerg af papkasser, 
og der gik hurtigt en leg i 
at få skilt tårnet ad og lagt i 
containerne.

På rekordtid fi k man tømt 
torvet for pap, så der var god 
plads til det spektakulære 
afslutningsshow, som den 
belgiske teatertrup Theater 
Tol leverede. De havde dog 
ikke brug for så meget plads 
på landjorden, for store dele 
af showet foregik højt hævet 
over jorden.

Her lavede »engle« impo-
nerende luft-akrobatik og 
strøede om sig med balloner, 
konfetti og fjer, mens der 
blev sunget serenader af et 
brudepar på landjorden.

- For to år siden havde vi en 
meget mandlig afslutning. I 
år var den mere romantisk. 
Så må vi se, hvad vi fi nder på 
næste gang, fortæller Nullo 
Facchini, kunstnerisk leder 
for festivalen.

Festival sluttede med et  brag

Efter lang tids ventet blev der talt ned fra 10, og så faldt den tonstunge paptårn let og elegant  på ingen 
tid. På www.sn.dk/vordingborg kan man se en video af tårnet, der vælter. Privatfoto

- Vores tekniske leder var bekymret for, at vi skulle rydde op efter papkasserne hele natten, men jeg havde 
set på video fra andre lande, hvordan børnene var gået amok i bunkerne og fået dem væk på ingen tid, så 
jeg var ikke bekymret, forklarer Nullo Facchini.         

En hane med løse � er, hestehoveder og en gris fandt vej ind i den ro-
mantiske forestilling baseret på Marc Chagalls malerier.

Brudeparret fandt frem til hinanden gennem folkemængden og  
sang om kærlighed, mens englene dansede over dem.                              

Se lere billeder og 
video på

/vordingborg



Sjællandske n  MANDAG 28. AUGUST 2017

15

SEKTION 1

- Det var helt fantastisk. Meget imponerende. Vi kunne se, hvor-
dan skuespillernes skygger var silhuetter på det gamle rådhus. Det 
var næsten helt H.C. Andersen-agtigt, fortæller Mona Andersen. 
- Det er ikke noget, man ser hver dag. Og det var ikke kun luft-akroba-
tikken der var lot. Sang og musik fungerede også rigtig godt, tilføjer 
Finn Andersen.  

- Det var en virkelig lot afslutningsforestilling. Meget smukt. Næsten 
ligesom magi, fortæller Lea Aino Jensen, der var taget med døtrene 
Salli på 7 år og Marie på 11 år til Slotstorvet.   
  - Vi har været til et par forestillinger i løbet af ugen. Gardenparty i 
Valdalsparken var også meget lot, fortæller familien.

Nullo Facchini kan se tilbage på en uge, der har budt på overrasken-
de godt vejr og mange vellykkede teater-oplevelser. 
 Foto: Lars Christensen                       

VORDINGBORG: Det var en 
tydelig glad Nullo Facchini, 
der efter lørdag aftens store 
afslutningsforestilling kun-
ne gøre status på dette års 
Waves-festival.

- Jeg var meget bekymret 
for vejret, for det har jo ikke 
været nogen særlig god som-
mer. Men vi fik heldigvis 
fem dage i træk uden regn 
lige på det rette tidspunkt, 
og det har hjulpet gevaldigt, 
fortæller den kunstneriske 
leder for teaterfestivalen.

- Det er gået fantastisk 

med alle forestillingerne. 
Der har været noget for alle 
aldersgrupper, og der er ble-
vet taget godt imod det hele, 
forklarer Nullo Facchini, 
der har svært ved at sætte 
konkrete tal på antallet af 
besøgende.

- Vi har solgt flere billetter 
end tidligere, men de fleste 
forestillinger er jo gratis, 
så det er svært at vide, hvor 
mange der har været, for-
klarer han.

la-c

Stor tilfredshed  

med årets festival

Publikum måtte vende og dreje sig for at følge med i forestillingen. Mens der blev sunget på scenen, begav bruden her sig gennem folke-
mængden for at inde sin gom. Med sig havde hun sit slør af balloner. 

Et imponerende luft-show højt over Slotstorvet afsluttede Waves-festivalen.  Fotos: Lars Christensen


