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Roskilde dukke- og figurteater center (RDFC).
Til beslutningstagere og kulturarbejdere.
Foreningen RDFC blev dannet af en lille kreds af dukketeaterinteresserede februar
2015. Dens hjemsted er Roskilde (pt teatret 'Det blå Hus' i Bredgade 9). Initiativtagerne har i mange år beskæftiget sig med dukketeater: skrevet stykker, fremstillet dukker, sat scenografi, lavet PR. Ikke kun for børn, men for alle aldre.
Centeret vil vise forestillinger fra nær og fjern (inkl udlandet) og være rammen om
et eksperimentelt og skabende miljø. Det skal tiltrække professionelle udøvere såvel som amatører og nysgerrige, både børn, unge og voksne, erfarne og nybegyndere. Centeret er en scene for gensidig inspiration, ikke kun i kraft af forestillinger,
men også i muligheden for at interesserede kan mødes og prøve sig frem. Foreningen er drevet af en vision om at vise dukke- og figurteatrets store mangfoldighed
og også åbne den for den del af publikum, der drømmer om at være med. Centeret
vil være rammen om en inddragende teaterkultur, hvor publikum både kan være
betragtere og deltagere.
Foreningen arbejder med de former og udtryk, vi allerede som børn søger at
manipulere tingenes verden ind i. Dukke- og figurteater er leg og skæbne og appellerer til alle aldre. Foreningens mål er at gøre tingenes verden levende med forestillinger, værksteder, undervisning og udstillinger, og som inddragende kultur er centeret også et sted, skoler kan bruge i undervisningen.
Centeret kan kun realiseres ved lokal forankring. Målet er at gøre Roskilde til et attraktivt sted for professionelle, amatører og nysgerrige og at blive en kendt og synlig del af byens kultur. Et sted med lokaler til visning af forestillinger, til møder,
værksteder, udstillinger er nødvendigt.

Foreningens resourcer udgøres for tiden af mange års erfaring med dukke- og figurteater i alle dets faser fra idé over fremstilling af figurer til opførelse af den færdige forestilling. En særlig ressource er en eksisterende samling af dukker og rekvisitter, hvorfra publikum kan låne til egne eksperimenter.
Foreningen viser sine første forestillinger i foråret 2016 med støtte fra Roskilde
Kommune. De bliver vist i ”Det blå Hus” i Bredgade i Roskilde. Programmet består
kun af små stykker, da pladsforholdene ikke tillader andet.

