
 
 

Frivillige arbejdshold & arbejdsopgaver til Aprilfestival 

 

 Spillesteder med infoboder, fredag den 15/4 til søndag den 17/4 

o Infobod med værtsfunktion over for publikum samt evt. salg af teaterplakater 

o Assistance til teatrene – f.eks. med ind- og udbæring, publikumsopbygning (opsætning af 

stole/podier), billetmodtagelse og øvrig aftalt eller akut hjælp. 

o Udsmykning og vedligeholdelse af spillestedet med opsætning/nedtagning af festivalbannere/skilte, 

løbende og afsluttende oprydning på spillestedet. 

 

Der er behov for ca. 4 personer på hvert spillested fra fredag til søndag – heraf min. 2 i infoboden. 

Det er vigtigt, at der er nogen på hvert hold, der kan ’tage fat’, da teatrene kan have tungt udstyr, 

som de ønsker hjælp til at bære ind/ud. 

 

Teamlederen på hvert spillested sørger for vagtplanlægning af sit hold og er den, der fordeler 

opgaverne og har det overordnede ansvar for det pågældende spillesteds ’ansigt udadtil’.  

 

 Events, søndag den 10/4 samt torsdag den 14/4 

o Hjælp til klargøring, afvikling og oprydning ved 2 events til festivalen. 

 

Hjælp til billetfesten foregår søndag den 10/4 fra kl. 10 – 16 og hjælpen til festivalshowet er torsdag 

den 14/4 ca. kl. 16 – 22. 

 

Teamlederen sørger for vagtplanlægning af sit hold og er den, der fordeler opgaverne efter aftale 

med de eventansvarlige. 

 

 ’Flyvere’ – det mobile stand-by-hold, mandag den 11/4 til søndag den 17/4  

o Stand-by-holdets primære opgave er ”udrykning” til de forskellige praktiske opgaver, der måtte 

opstå, og som ringes ind på stand-by-telefonen. 

o Derudover udfører stand-by-holdet forfaldende arbejde; indkøb, kopiering, aflevering af 

materialer/skilte m.v. til spillestederne, kaffebrygning, oprydning etc. 

 

Stand-by-holdet har til huse på festivalkontoret på Frederiksberg Hovedbibliotek.  

Arbejdstiden for stand-by-holdet er ca. fra kl. 9-18 typisk opdelt i vagter fra kl. 9-14 og fra kl. 14-18 

med i alt 6 hjælpere på vagt ad gangen.  

Det en fordel, at stand-by-holdet udgøres af fysisk stærke personer samt personer med kørekort. 

 

Teamlederen sørger for vagtplanlægning af sit hold og er den, der svarer stand-by-telefonen og 

sender hjælpere ud til løsning af akutte opgaver.  



 Afhentning af internationale gæster og gæstespillere, især onsdag 13/4 til søndag 17/4 

o Under hele festivalen (især onsdag-søndag) er der behov for hjælp til at hente og bringe vores 

udenlandske gæster til/fra nærmeste lufthavn/station og til hotellet og festivalcentrum 

(Frederiksberg Hovedbibliotek).  

 

Du skal kunne tale engelsk og have lyst til at få vores internationale gæster til at føle sig velkomne. 

 

Teamlederen sørger for vagtplanlægning på sit eget hold (4-6 personer) – og for at koordinere 

afhentning ud fra gæsternes ankomst-/afrejsetidspunkter og hoteloplysninger, som indhentes fra 

Teatercentrum. Teamlederrollen kræver et godt overblik og stor fleksibilitet, da gæsternes ankomst- 

og afrejsedatoer ofte først er på plads i sidste øjeblik og der, derudover, opstår mange akutte 

opgaver.  

 

 

Teamleder til hvert hold 

 

Teamlederne for hvert hold har som udgangspunkt længere vagter, men er ikke nødvendigvis bundet af at 

være ’fysisk’ til stede. Teamlederen er til gengæld ansvarlig for vagtplanlægningen på sit eget team og 

fungerer som kontaktperson mellem sit team af frivillige og Aprilfestivalens frivilligkoordinator og sørger 

dermed også for videreformidling af info og arbejdsopgaver til sit hold af frivillige. 

 

Ønsker du at blive del af en af disse teams kan du tilmelde dig på www.aprilfestival.dk, hvor du også kan læse 

mere om festivalen. 

 

http://www.aprilfestival.dk/frivillige_hjaelpere_soeges.asp

