Invitation til Aprilfestival – teater for små & store
Teatercentrum, november 2018

Kære teater
Teatercentrum inviterer hermed til deltagelse i Aprilfestival – teater for små & store.
Alle forestillinger for børn og unge mellem 0 og 16 år, der er refusionsgodkendte i sæson
2019/20, kan deltage. Se Aftale om deltagelse.
Festivalen afvikles fra søndag den 31. marts til og med søndag den 7. april 2019 i Hjørring
Kommune. Teatrene ankommer senest mandag den 1. april.
Bemærk: Nogle teatre skal spille forestillinger allerede mandag formiddag forskellige steder i
kommunen.
Forestillingerne på Aprilfestival spilles som følger:
1) De lukkede forestillinger spilles fra mandag til torsdag i dagtimerne på skoler,
institutioner og ungdomsuddannelser i hele kommunen. Publikum er børn, unge og
lærere/pædagoger samt i et vist omfang teaterkolleger og international gæster.
2) De åbne forestillinger spilles:
- Mandag til torsdag eftermiddag og aften af nogle teatre på udvalgte spillesteder i
hele kommunen.
- Fredag fra kl. 11, samt lørdag og søndag af alle teatre på spillesteder i Hjørring by.
Til de åbne forestillinger er der offentlig adgang for alle.
Hvis I ønsker at deltage i festivalen, skal I gøre følgende i nævnte rækkefølge:
1) Teatre, der ALLEREDE er registreret Tereba (TEaterREgisterBAse):
Sørg for at aktivere forestillingerne i den kommende sæson (2019/20) og gennemlæs
nøje alle indtastninger, inden forestillingerne overføres til festivalens database, da
oplysningerne hertil trækkes fra Tereba.
Vær opmærksom på, at det kan tage op til to hverdage, før produktionerne kan
trækkes fra Tereba, fordi de skal igennem et refusions-tjek.
Teatre, der endnu IKKE er registeret Tereba:
Gå ind på www.tereba.dk, tryk på Kom i gang og læs indholdet af Kom i gang-guiden.
Gå derefter til Opret bruger og følg instruktionerne.
Send derefter en mail til Dianna på dt@teatercentrum.dk med besked om, at I er
oprettet, så vi på Teatercentrum kan oprette jer i festivalens database.
Vær opmærksom på, at det kan tage op til to hverdage, før man er registreret som
bruger i Tereba. Dvs. inden oplysninger kan indtastes dér.

For alle tilmeldte forestillinger gælder, at de skal være aktive i sæson 2019/20.
2) Tilmeld forestillingerne i Finbas (FestivalINformationsBASen) på www.aprilfestival.dk
fra lørdag den 1. december ved at trykke på Login øverst i menulinjen og følge
instruktionerne.
Bemærk! Forestillinger, der på tidspunktet for tilmelding ikke er refusionsgodkendte, skal
ligeledes tilmeldes festivalen. Forestillinger, der ikke opnår godkendelse, vil automatisk blive
frameldt.
I Tereba kan man fremdatere visningsdatoen på forestillinger, der endnu ikke er godkendt til
refusion, hvis man ønsker, at forestillingerne ikke skal kunne ses på scenen.dk.

Sidste frist for tilmelding til Aprilfestival 2019 er onsdag den 12. december 2018.
Hvis I ikke ønsker at tilmelde jer Aprilfestival, vil vi gerne vide det.
Send venligst en mail til Dianna Telling på dt@teatercentrum.dk
Ændring af indtastning
Til og med tirsdag den 15. januar 2019 er det muligt at ændre i indtastningerne i de tilmeldte
forestillinger i Finbas. Derefter låses databasen.
Skulle der blive behov for ændringer efter den dato, skal de meddeles til Dianna Telling på
dt@teatercentrum.dk eller på 40 75 69 01.

Vi glæder os til sammen med jer at præsentere en masse scenekunst for alle i Hjørring
Kommune.

Med venlig hilsen

Henrik Køhler
Direktør
Teatercentrum

