
 

 

 

 

 
Pressemeddelelse, Aarhus den 19. september 2019 

GrowOP! Festival - operafestival for børn 
19.-24. september i Aarhus  

 

Programmet til GrowOP! Festival er klar! 

Gå på opdagelse i programmet og læs om: 

 Danske og internationale forestillinger for børn 0-14 år 

 Operatoriet, gratis, kreativ legeplads for familier og børn 
med sang, kostumer, byg din egen scenografi m.m. 

 FestivalTeltet med mad, drikke m.m. 

Efter en succesrig festival i 2017, der bl.a. modtog DR P2 prisen 
”Årets Nyskabelse”, slår GrowOP! Festival atter dørene op i 
september 2019.  
Læs programmet online her / Hent i Musikhuset Aarhus.  

 
”GrowOP! Festival 2019s vision er at sprænge rammen og 
forståelsen af opera som begreb i fællesskab med børn og unge 
som publikum og aktører. Det bliver fantastisk igen at kunne 

demonstrere den store variation og kvalitet, der findes, når vi går sammen med de bedste andre teatre 
på området og åbner dørene for børn helt ned til 0 år i en festival for alle sanser”, udtaler Birgitte Holt 
Nielsen, festivalchef for GrowOP! og børneoperaproducent på Den Jyske Opera. 
 
Børnekulturhusets leder Anne Line Svelle tilføjer: ”Børnekulturhusets opgave er at være med til at 
præsentere børn og deres tilknyttede voksne for kunst- og kulturoplevelser, som de måske ikke lige 
møder i hverdagen – uanset om det er for skoler og dagtilbud eller for familier. Samarbejdet med Den 
Jyske Opera som stor national operainstitution er garant for at festivalens program er karakteriseret ved 
højeste kvalitet og professionalisme.” 

Udover at præsentere en perlerække af de bedste danske og internationale musikdramatiske 
forestillinger for børn har Den Jyske Operas GrowOP! Festival 2019 et helt særligt fokus på at skabe 
oplevelser for børnefamilier med en hel weekend (21.-22. september) fuld af gratis aktiviteter og 
overraskelser i Operatoriet. FestivalTeltet bliver sat op i gården ved Brobjergskolen, og her vil der være 
mulighed for at få en siddepause, købe mad og drikke og måske være heldig at opleve overraskelser 
med musik i. GrowOP! har også masser af tilbud til skoler og institutioner i hverdagene, seminarer for 
fagfolk, morgensang og workshops.  

Billetkøb: Der er gratis adgang til alle workshops i Operatoriets syv rum. Der er gratis adgang til 
forestillingen De van(d)vittige for børn fra 5 år. Billet til øvrige forestillinger koster kr. 75.  
Familier: growopfestival.com (enhedspris kr. 75)  Skoler/institutioner: ulfiaarhus.dk (gratis) 
 
 
Download fra presserummet: Grafik, fotos af børn m.m.  
Kort og andre grafikelementer til trykbrug: Vedlagt i mail med pressemeddelelsen. 
Mere info – kontakt venligst: Anne Visby Larsen, mobil 29 80 42 73, mail avl@jyske-opera.dk  
 
Med venlig hilsen  
Den Jyske Opera  

 

https://issuu.com/denjyskeopera/docs/growop_festival2019
http://growopfestival.com/
http://www.ulfiaarhus.dk/
https://growopfestival.com/presserum
mailto:avl@jyske-opera.dk


 

 

 

 

Bag GrowOP! Festival  

 
Den Jyske Opera står bag GrowOP! Festival 

Den Jyske Opera har en årelang praksis med at producere opera for børn og unge til turné i hele 
landet. Den Jyske Opera støttes af Kulturministeriet og Aarhus Kommune, har hjemsted i Aarhus og 
turnerer rundt i hele Danmark med både traditionel og innovativ opera for alle aldre og for både 
operaelskere og operajomfruer. Den Jyske Opera har siden 1947 arbejdet passioneret og professionelt 
med at skabe og opføre operaforestillinger på højeste internationale niveau. Hertil kommer 
operaprojekter for og med børn og unge, og på det seneste er talentlinje for unge, TalentU, kommet til. 
Læs mere om Den Jyske Opera www.jyske-opera.dk 

Samarbejdspartnere: Børnekulturhuset (Aarhus Kommune), Bora Bora, Musikhuset Aarhus, 
Teaterhuset Filuren, Operaen i Midten (Holstebro), Aarhus Festuge, VisitAarhus, Søholm Opera, Energi 
Akademiet Samsø, Syddjurs Egnsteater. 
 
Der er forestillinger fra flg. producenter på festivalen: Den Jyske Opera, Malmö Operan, Holland 
Opera, Saum Nordisk Opera, BaggårdTeatret / sART DanseTeater / Den Fynske Opera, AllMighty 
Productions, Figaros / Den Ny Opera.  
 
Støttet af: Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Augustinus Fonden 
 
 
 

www.growopfestival.com 

http://www.jyske-opera.dk/
http://www.growopfestival.com/

