
 

 

Teatercentrum, november 2022 

  
 

Invitation til Aprilfestival – teater for små & store 2023 
   
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 refusionsberettigede i 
sæson 2023/24, kan deltage. Se Aftale om deltagelse.  
 
Festivalen forløber over dagene fredag d. 21. / lørdag d. 22. / søndag d. 23. april 2023 i 
Syddjurs Kommune.  
Bemærk: Dette års festival består således kun af weekenddelen med de offentlige 
forestillinger. 
  
Forestillingerne på Aprilfestival i den forkortede udgave spilles som følger:   
 
Fredag fra kl. 11, samt lørdag og søndag af alle teatre på spillesteder i Ebeltoft og 
Rønde.   
  
Til disse offentlige forestillinger er der gratis adgang for alle.  
 
Hvis I ønsker at deltage i festivalen, skal I gøre følgende i nævnte rækkefølge:  
 

1) 
Teatre, der ALLEREDE er registreret Tereba (TEaterREgisterBAsen):  
Sørg for at aktivere forestillingerne i den kommende sæson (2023/24) og gennemlæs 
nøje alle indtastninger, inden forestillingerne overføres til festivalens database Finbas 
(FestivalINformationsBAsen), 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 tjek af refusionsgodkendelserne.  
  
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 Katrine på kh@teatercentrum.dk med besked om, at I er 
oprettet, så I kan blive oprettet i Finbas (FestivalINformationsBAsen).  
  

http://www.tereba.dk/
mailto:kh@teatercentrum.dk


 

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 2023/24.  
 

2) 
Tilmeld forestillingerne i Finbas på www.aprilfestival.dk fra torsdag den 1. december 
2022 ved at trykke på Login (er først synlig fra den 1. december) øverst i menulinjen og 
følge instruktionerne.  
  
Sidste frist for tilmelding til Aprilfestival 2022 er torsdag den 15. december 2022.                             
 
Hvis I ønsker IKKE at tilmelde jer Aprilfestival, vil vi gerne vide det. Send venligst en 
mail til Katrine på kh@teatercentrum.dk. Så slipper I for remindere, når vi undrer os 
over, at vi ikke har hørt fra jer. 
  
Ændringer af indtastninger i Finbas  
Til og med torsdag den 19. januar 2023 er det muligt at ændre i indtastningerne i de 
tilmeldte forestillinger i Finbas. Derefter låses databasen.  
Er der behov for ændringer efter den dato, skal de meddeles til Katrine på 
kh@teatercentrum.dk eller på 40 75 69 57.  
  
   

Vi glæder os til sammen med jer at præsentere en masse scenekunst for alle i Syddjurs 
Kommune.   
  
 
Med venlig hilsen  
 
Katrine Hüttemeier og Dianna Telling 
Teatercentrum                                  
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