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PRESSEMEDDELELSE FRA TEATRET OM 

 

Ur-Nat  
International Performance Art Festival 

 
 

Ur-Nat åbner officielt den 24. August med den farverige parade ”Naturens Rige” inspireret af 
Ringkøbing-Skjern kommunes vision af samme navn. I paraden deltager mere end 1000 
udklædte skolebørn sammen med Teatret OM, gæstekunstnere og lokale aktører. 
 
Ur-Nat er en international festival for scenekunst i og om naturen. Festivallen præsenterer helt 
enestående, natur- og kulturoplevelser - uventede kunstneriske møder i naturen, i byens åbne 
rum, ved fjorden, ved havet, i mosen, på havnen og på hemmelige steder. Publikum deltager 
aktivt i at genopdage det velkendte i mødet med unikke teater- og scenografioplevelser med 
danske og internationale kunstnere.  
  
Festivalen byder på mere end 50 aktiviteter på 10 lokationer rundt om i Ringkøbing-Skjern 
kommune. Aktiviteterne omfatter bl.a. forestillinger i mosen, på havnen, ved fjorden, ved 
havet, i parken, foredrag, workshops, open classes, koncerter, vinduesudsmykning af lokale 
kunstnere og ikke mindst spændende og nytænkende installationer. 

 
Kan vi høre muggen gro? 
Det bliver vi klogere på, når ”Det digitale Atalier”, sætter lyd til 
en levende installation, hvis kerne består af blod og mikrober. 
Lyden styres af mugkulturens udvikling, og i løbet af festivalen 
vil installationen forandre sig helt uforudsigeligt uden 
menneskers indgriben. Installationen udtrykker sig både visuelt i 
form af organismens vækst og i form af lyd, der forandres som 
en konsekvens af denne vækst. 
 

 
 
Levende alger i kunst. 
Recoil performance group stiller skarpt på det poetiske lys, som alger kan skabe i vand. De 
smukke encellede alger noctiluca scintillans (bedre kendt som morild) indgår i en installation, 
hvor publikum kan få nærkontakt med denne lille smukke og fantaske skabning fra havet. 
 
Blandt forestillingerne kan nævnes: 
 
Havn: ved GLiMT 

Om livets opståen i havet, og hvordan vi mennesker ændrer det sted, livet opstod 
mere og mere. Med moderne cirkus, luftakrobatik, fysisk teater og live-musik 
indtager GLiMT havnens rum fra gaden til bådene, til luftrummet og den 100 år 
gamle kran. Forestillingen er skabt specielt til Ringkøbings havnefront og Ur-Nat. 
 

Freeze: ved Nick Steuer 
 En gang imellem oplever vi noget, som får os til at holde vejret.  

Freeze er en minimalistisk performance, hvor kunstneren eksperimenterer med at  
skabe balancer med sten.  
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Waves of  
Being Teatret OM med en række danske og udenlandske gæsteskuespillere 
 Teater, musik og dans går i dialog med kunstneren Alfio Bonanno’s land art  
 værker ”Hidden Islands” 
 Publikum ledes gennem mosen ad snævre stier og vildtvoksende ellekrat, hvor  
 tableauer og scener befolker naturen med kærlighed som omdrejningspunkt. 
 
 
 

Faktaboks: 
 
Teatret OM 

• Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune 
• Er en international gruppe med et stort netværk ude i verden, har bla. optrådt med forestillinger 

og workshops i 20 lande på 4 kontinenter, senest i Indien i 2016. 
• Producerer egne forestillinger ofte med store spektakulære scenografier. Forestillingerne 

spilles både på teatrets egen scene og turnerer i ind- og udland 
 
Læs mere om Teatret OM og forårets forestillinger på www.teatretom.dk 

 
 
Læs mere om festivalen på www.teatretom.dk 
Ved spørgsmål el. forespørgsler kan Annemarie Waagepetersen, Teatret OM kontaktes på tlf. 
9744 1989 eller pr. mail til teatretom@teatretom.dk. 
 


