
 

 

SKAL DIN FORENING TJENE LIDT PENGE TIL 
FORENINGSKASSEN? 
 
Kære forening 
Vi inviterer 20 udvalgte foreninger til et samarbejde i forbindelse med Aprilfestivalen 
2019 - verdens største teaterfestival for børn og unge. 100+ turnerende teatre. 700 
opførelser. Teater i hele kommunen. Hjørring Kommune er vært for festivalen fra den 
31. marts til den 7. april. Har din forening lyst til at være med som hjælper? 
 
Fra fredag den 5. april til søndag den 7. april spilles der teater på alle skoler, 
uddannelsessteder m.m. på og omkring Skolevangen i Hjørring. Her vil vi gerne tilbyde 
jeres forening en mulighed for at tjene lidt penge til foreningskassen og lave lidt 
reklame for jeres aktiviteter. Til gengæld for at være vært på et af 
weekendspillestederne i Hjørring. 
 
Hvad får I ud af at være hjælper til Aprilfestivalen 

• Foreningstilskud på 2500 kr. 
• Mulighed for indtægt ved salg af diverse forplejning m.m. 
• Markedsføring af foreningen (roll ups, uddeling af flyers, små events mm.) 
• En Aprilfestival-T-shirts til alle frivillige 
• Frivilligfest eller lignende efter festivalen 

 
Foreningen skal sørge for vagter i tidsrummet fredag kl. 16.00-20.00, lørdag 10.00-
20.00 og søndag 10.00-18.00. Der tages forbehold for ændringer i tidspunkterne. Der 
skal være minimum 3 på vagt ad gangen. Foreningen udvælger én kontaktperson, som 
bliver teamleder. Teamlederens opgave er at lave en vagtplan og sørge for 
bemanding. Vi holder teamlederen løbende orienteret via mail og en lukket 
Facebookgruppe for Aprilfestivalens Frivillignetværk. 
 
Opgaverne 

• Værtsopgaver (tage imod publikum og vise dem til de forskellige lokaler, hvor 
der er teater) 

• Klargøre spillestedet: stille plakatholder ud til vejen, hænge plakater op m.m.  
• Let rengøring i løbet af dagen (feje gulv, tømme skraldespand, toiletpapir m.m.) 
• Opstille cafe/salgsbod, hvis foreningen ønsker det 

 
Der indkaldes til fælles informationsdag for de frivillige på weekendspillestederne ca. 
14 dage før festivalen. 
 
Tilmelding 
Kontakt Lenette Nielsen på tlf. 72333721 eller mail lenette.nielsen@hjoerring.dk for at 
høre mere. Eller tilmeld din forening som frivillig på et af spillestederne her: 
https://goo.gl/forms/F4h1NHvgrqjZM5St2.  
 

Vi glæder os til samarbejdet med jer :-) 
 

Med venlig hilsen 
Dorte, Sine og Lenette fra Hjørring Kommune 

Team Frivillige, Aprilfestivalen 
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