Frivilligteams på Aprilfestival 2018
For at Aprilfestivalen kan lykkes, har vi brug for en masse frivillige kræfter til at hjælpe os med mange
forskellige opgaver, som vi deler op på forskellige arbejdshold. Når du tilmelder dig, vil du kunne vælge en
eller flere af nedenstående teams, som du har lyst til at hjælpe med på. Almindelige vagter er som regel på
4 timer, og du skal som frivillig tage mindst to vagte, men det behøver ikke være i træk. Har du lyst til at
tage flere, er det kun dejligt! Der vil være kaffe, frugt mv. på hver vagt.
1. Spillesteder
Vi får brug for frivillige ude på alle spillestederne, som er en del af weekendprogrammet 20. - 22. april
2018, hvor publikum har gratis adgang til forestillinger i Rønde og Ebeltoft. Du bliver tilknyttet et spillested
sammen med et hold på 10 - 20 personer. OPGAVER: Udsmykning, skiltning, værtsfunktion, info- og
plakatbod, publikumshåndtering, hjælp til teatrene med ind- og udbæring af udstyr, oprydning m.v.
Du kan anføre i tilmeldingsskemaet, om du helst vil være frivillig på et spillested i Rønde eller Ebeltoft eller
om du er fleksibel.
2. Cafe- og arrangementer
Vi har brug for hjælp til den store festivalcafé for festivalens medvirkende, som ligger i Ebeltoft. Dertil
kommer hjælp til nogle af festivalens arrangementer såsom billet-åbning, receptioner og det store
festivalshow. OPGAVER: Hjælp til opbygning af café, kaffebrygning, hjælp i køkkenet, madservering, bar,
demontering og oprydning. Du skal være over 18 år for at kunne hjælpe til i caféen.
3. Chauffører
I forbindelse med festivalen kommer der mange gæster til Syddjurs, og vi får derfor brug for chauffører til
at hente og bringe nogen af dem. OPGAVER: Afhentning, kørsel af internationale gæster til og fra hotel,
lufthavn og festival m.v. Du skal til denne opgave have kørekort og kunne begå dig på engelsk.
4. Det mobile Standbyhold
Pga. festivalens størrelse har vi brug for nogle frivillige, som står standby til mere eller mindre akutte
opgaver. Som "raket" på det mobile standbyhold skal du derfor være klar til at rykke ud med praktisk og
teknisk assistance på tværs af spillestederne. Nogle af opgaverne kræver en vis fysik, teknisk snilde og
kørekort. Derudover vil der være en række ad hoc-opgaver som pakning af kasser med udsmykningsgrej,
mad m.v. Vagter på STANDBY-HOLDET er typisk lidt længere vagter á 6-8 timer, men det betyder ikke
nødvendigvis, at du er i gang hele tiden - deraf navnet STANDBY-HOLDET.
5. Teamleder
Hvert hold af frivillige har brug for en teamleder. Som teamleder har du det overordnede overblik og ansvar
for, at tingene fungerer på dit område. Du er med til at koordinere vagtplaner for dit team og løbende
prioritere og fordele opgaver sammen med festivalsekretariatet. Vagterne er på 6-8 timer, men det betyder
ikke nødvendigvis, at du skal være på stedet i samtlige timer. Til gengæld er det vigtigt, at dit team kan få
fat i dig, hvis der er behov for akut hjælp/afklaring af spørgsmål.
Vi vil forsøge at efterkomme alle ønsker så vidt det er muligt
Jo mere fleksibel du er i forhold til arbejdsopgaver, og hvornår og hvor meget du kan være frivillig, jo
nemmere bliver den store frivillig-planlægning med vagtplaner og fordelingen på forskellige frivilligteams.
Du vil i tilmeldingsskemaet få mulighed for at anføre, hvis du har venner du gerne vil være frivillige sammen
med, hvis du har bestemt tilknytning til en forening eller til et af de steder, som skal fungere som spillested
under festivalen. Har du specielle kompetencer, som kan komme os til gode under festivalen på et af
arbejdsholdene, så gør endelig opmærksom på det.

