
Hvad vil det sige at være SPILLESTED på Aprilfestival? 

 
 

 

➢ ALLE BØRN 0,5-16 ÅR FÅR TILBUDT TEATER GRATIS I FESTIVALUGEN (HVERDAGE, MANDAG - TORSDAG) 

➢ På egen skole/institution eller hos fx naboskole/ -institutioner 

➢ SKOLER OG INSTITUTIONER FUNGERER SOM VÆRTER FOR DE BESØGENDE TEATRE 

➢ MIN. 1 FORESTILLING PR BARN  

PROCEDURE efteråret/vinter 

➢ TILMELDING NØDVENDIG (via skema) FOR AT FÅ TILDELT TEATER (deadline i december) 

➢ Husk at påføre kontaktinfo, lokalemål, strøm- og mørklægningsforhold mv. for ét og gerne flere lokaler. 

➢ OBS: Flere anvendelige lokaler = meget mere teater – men også mere arbejde for servicepersonale og teaterkontakten… 

➢ Reserver lokalerne – Gymnastiksale og andre store lokaler vil blive ’båndlagt’ til teater! 

➢ Dette betyder også at gymnastik mv skal aflyses/flyttes ud i gården el. lign! 

 

➢ SAMLET PROGRAM FOR ALLE TILMELDTE UDSENDES ultimo februar/primo marts 

➢ I MODTAGER EN KONTRAKT FOR HVER FORESTILLING/ OPFØRSEL medio marts (som I og teatret underskriver) 

➢ På hver kontrakt står der anført tekniske detaljer/forestillingskrav, herunder evt. behov for hjælp til ind-/udbæring, 

opstillings- og nedtagningstid, forestillingsmål spillelængde, dato, spilletid, spillelokale,  

publikum (f.eks. Østerbo Skole, 3. klasse, 49 elever) mv. 

FORBEREDELSE OP TIL FESTIVALEN 

➢ TJEK KONTRAKTEN, tal med det enkelte teater, underskriv & send til teatret!  

Hele det lukkede program er lavet ud fra de oplysninger, som I har givet ifm. tilmelding (lokaleforhold, ønsker, elevfordeling mv) 

og teatrenes forestillingskrav og spillemuligheder (mål, mørklægningsbehov, strømkrav, publikums’max’, alderskrav, eventuelle 

overlap med andre forestillinger).  

Da Teatercentrum (eller teatrene) ikke selv har mulighed for at tjekke lokalerne forud for festivalen ER DET DERFOR VIGTIGT AT 

I TALER KONTRAKTEN NØJE IGENNEM! 

HVIS der er misforståelser/ uoverensstemmelser el.lign, så kontakt Teatercentrum med det samme! 

➢ ÆNDRINGER? Dem prøver vi at undgå, da det er et stort puslespil, men hvis f.eks. spilletid ønskes ændret, så kontakt Teatercentrum. 

Derudover kan det ske, at et teater må aflyse deres forestilling på festival. I dette tilfælde vil Teatercentrum kontakte jer. 

➢ Aftal og notér de enkelte teatres ankomsttider (nogle teatre ønsker at stille op dagen før, hvis muligt) 

➢ Husk at aflyse eventuelle foreningsaktiviteter, der normalt finder sted om eftermiddagen/ aftenen i spillelokalerne 

➢ ORIENTÉR LÆRERNE og fordel eleverne ud fra klasse-anvisningerne – HUSK, at det er vigtigt at overholde alderskrav og tildelte antal 

publikumspladser ift. de enkelte forestillinger 

➢ Lav gerne TEATERTEAMS hvis I ikke har ’KulturCrew’. Der kan være brug for hjælp, fx til at assistere teatrene med ind-/udbæring 

➢ Hvis I får BESØG af naboskoler/-institutioner (kan ses på kontrakten), så tag gerne kontakt til dem forinden 

I FESTIVALUGEN: 

➢ Evt. MØRKLÆGNING skal være klar til første forestilling (opsættes af skolen) – guide tilsendes pr. mail 

➢ Tag godt i mod teatret / teatrene – der forventes ikke det store, kolde bord, MEN nogle teatre har lange opstillingstider og bliver 

glade for en kop kaffe, vand, et stykke frugt eller hvad der nu er mulighed for… 

➢ Vær klar med hjælpeteam til indbæring (og udbæring), hvis det er ønsket og aftalt 

➢ Generelt er teatrene meget selvhjulpne, men det er vigtigt, at de kan finde frem til det rigtige lokale/strømudtag mv 

➢ Vær klar med det anviste publikum tid tiden. Der kan evt. komme lidt publikummer udefra (kun teaterkolleger og internationale 

gæster). Disse lukkes ind efter jeres børn, i det omfang, at der er plads (I programlægningen er der taget hensyn hertil) 

➢ Vær opmærksom på at skolen/ institutionen selv står for rengøring, udgifter til serviceleder/mandskabstimer o.lign. 

 

 

GOD FORNØJELSE! 

 

 

Hvis I ønsker at få lidt mere ud af teateroplevelserne, er der mulighed for at benytte vore GRATIS DIALOGREDEKSABER ifm. teaterbesøgene, 

som I finder på http://www.teatercentrum.dk/oevrige_formidlingstiltag_hos_teatercentrum.asp 

 

LUKKET UGERPROGRAM – PÅ SKOLER/INSTITUTIONER/UNGD.UDD. I HVERDAGENE 

(SKOLETIDEN) 

 

http://www.teatercentrum.dk/oevrige_formidlingstiltag_hos_teatercentrum.asp

