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Offentliggørelse af Årets Reumertnominerede 30. april

Vil du vide, hvem der er nomineret til Årets Reumert 2018? Så hold øje med
Facebook og Twitter mandag den 30. april fra kl. 12. Her vil årets nominerede
blive offentliggjort løbende direkte fra Reumert-juryens nomineringsmøde.
Når Reumert-juryen mødes den 30. april udpeger de, hvilke personer og
forestillinger der skal nomineres til Årets Reumert 2018. Navne og titler vil
løbende blive offentliggjort på hhv. Twitter, @bikubenfonden og
www.facebook.com/aaretsreumert. Der uddeles i år priser inden for 16 kategorier
med tre nominerede personer eller forestillinger inden for hver kategori. Desuden
uddeles en Årets Hæderspris og Talentpriser.

Priskategorier Årets Reumert 2018
Årets Kvindelige Hovedrolle
Årets Mandlige Hovedrolle
Årets Kvindelige Ensemblerolle
Årets Mandlige Ensemblerolle
Årets Danser
Årets Sanger
Årets Instruktør
Årets Scenedesign
Årets Dramatiker
Årets Børne-/ Ungdomsforestilling
Årets Musical / Musikteater
Årets Opera
Årets Danseforestilling
Årets Skuespil
Årets Performance
Årets Særpris
Årets Talenter
Årets Hæderspris

Årets Reumert 2018 i Skuespilhuset
Årets Reumert prisuddelingen vil i år foregå i Skuespilhuset lørdag den 9. juni,
hvor prismodtagerne offentliggøres og hyldes af branchen. Dog vil Årets Talenter
allerede blive offentliggjort i tiden inden prisuddelingen. Der er ikke billetsalg til
prisuddelingen i Skuespilhuset, men det er muligt at følge prisuddelingen via
livestreaming. Hold øje medwww.facebook.com/aaretsreumertfor nærmere info.
Her vil du også finde indhold om de nominerede op til prisuddelingen.

Fokus på scenekunsten
Hvert år sætter Bikubenfonden fokus på årets tendenser og hylder de
ekstraordinære præstationer inden for dansk scenekunst med Årets Reumert.
Bikubenfonden har et nært samarbejde med CPH:STAGE-festivalen, der samler

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med
at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og
billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen
13-30 år med komplekse sociale problemer. På kulturområdet har fonden
fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og
kulturinstitutioner med at gå nye veje. I 2017 anvendte Bikubenfonden 113
millioner kroner til filantropisk arbejde i Kongeriget Danmark.
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