
Kolding Festspils Venner
Dronning Dorothea Teatret, der har hjemsted i et hyggeligt 
gammelt teaterhus i Zahnsgade nr. 53 i Kolding, drives af 
en forening af samme navn. Foreningen producerer 3-5 for-
estillinger om året i teaterbygningen—og en større frilufts-
forestilling på Amfiscenen, der ligger bag Geografisk Have 
i Kolding.

Foreningen fik sit navn i 2006, hvor navnet på en generalfor-
samling ændredes fra Kolding Festspils Venner.

Kolding Festspils Venner (KFV) blev dannet i 1981 med hen-
blik på at støtte og eventuelt forbedre de festspil, som den-
gang blev organiseret af Kolding Træf. Ideen var at dygtig-
gøre de amatørskuespillere, som ville deltage i festspillene, 
bl.a. ved at etablere et kor, som kunne øve sig på sang det 
meste af året og ikke kun i nogle få måneder føre forestill-
ingen, og ved at etablere undervisning i dramatik for at ud-
vikle amatørskuespillerne, og give dem større tryghed på 
scenen. KFV manifesterede sig positivt på mange områder 
og blev landskendt blandt mennesker, der beskæftiger sig 
med denne teaterform.

Kolding Festspil, har nu i flere år har været opført i Geo-
grafisk Have, men med indvielsen af Amfiscenen genoptog 
foreningen festspillene på dette sted. Man startede op på 
Amfiscenen med ”Frk. Nitouche”. Men herefter indledtes en 
række af ungdommelige stykker som ”Hair”, ”Jesus Christ 
Superstar” og ”Fame”. I de seneste to år har repertoiret 
bestået af mere familievenlige forestillinger. Forestillingerne 
opføres af amatører, men af og til med enkelte professionelle 
skuespillere og sangere i mere krævende roller. I vore dage 
er så at sige alle andre end musikerne amatører. Som in-
struktør, scenograf, koreograf og orkesterleder har man altid 
ansat kvalificerede, professionelle folk, mens alle de mange 
servicefunktioner som regissører, kostume-syning, kulis-
sebyggere, betjeningen i publkikumsboderne, billetsalg og 
hele det store administrative arbejde ved så stort et arrange-
ment har været varetaget af foreningens egne medlemmer 
suppleret med frivillige ”udefra”.
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