
Festival of Wonder vinder af Silkeborg Kommunes Kulturpris 2017 
 

(Klip af kulturchef John Bøgelund Frederiksens tale ved overrækkelsen af Silkeborg Kommunens kulturpris 
2017.)  
 

”Kultur, Fritids- og 
idrætsudvalget har besluttet 
sig for at tildele kulturprisen til 
en kulturbegivenhed, som i 
mange år er blevet drevet med 
en fantastisk energi, meget 
stor professionalisme og en 
vanvittig passion.”….. 
 
År for år har festivalen, som 
det jo er, bare udviklet sig. 
Festivalen har opnået stor 
anerkendelse både nationalt 
og ikke mindst internationalt. 
Den har i den grad været et 
tilløbsstykke for Silkeborgs 
borgere, som side om side 
med gæster fra hele verden 
må kæmpe om billetter til de 
mange forestillinger, som 
festivalen leverer over 4 
dage.”…. 
 

…”på det personlige plan var jeg totalt begejstret over det ekstremt høje niveau, som festivalen holder. 
Derfor kom det heller ikke bag på mig, da festivalen i 2017 blev nomineret og fik retten til at bære 
prædikatet Remarkable Festival under Europe for Festivals – et tiltag under EU. 
 
Og under festivalen i 2017 kom endnu en pris til. Det var da lederen af festivalen fik overrakt Merete 
Hegner prisen for – som det hed i indstillingen: sit exceptionelle og unikke arbejde med at skabe denne 
festival – Festival of Wonder- Silkeborg Dukketeater Festival. 
 
Og udvalget tøvede da heller ikke med at pege på vores helt egen internationale dukketeaterfestival. Dette 
års Kulturpris går derfor til Festival of Wonder – drevet af og i aften også repræsenteret ved festivalleder 
Ulla Dengsøe.” 
 
 

Efter overrækkelsen af kulturprisen 2017 til Ulla Dengsøe fra Festival of Wonder 
takkede hun for prisen: 
 

”Mange tak til Silkeborg Kommune for denne pris, som jeg er meget glad for at modtage på vegne af 
Festival of Wonder. Samtidig vil jeg gerne takke alle vores sponsorer, samarbejdspartnere, og vores mange 
dygtige og ansvarsbevidste frivillige hjælpere, som har medvirket. Uden jeres deltagelse kunne vi ikke 
afvikle så stor en festival. 
Også en stor tak til de mange spændende teatre, som har medvirket gennem årene. 
Velkommen til den næste festival, som finder sted 7.-10. november 2019.” 


