LUKKET UGEPROGRAM
– tjekliste til skoler/institutioner UDEN eget spillelokale

Hvad forventes af jer på Aprilfestival?
NOVEMBER/DECEMBER – TILMELDING TIL APRILFESTIVAL
Udfyld og indsend tilmeldingsskema med kontaktinfo, elev/aldersfordeling mv.
- Notér på blanketten hvor I alternativt kan se teater - fx på en naboskole/institution, en hal, andre lokaler i nærheden. Angiv adresse og evt.
kontaktperson på det mulige spillested

MARTS – GODKENDELSE AF PROGRAM & BILLETTER
Gennemsyn og godkendelse af program (samlet oversigt).
- Vær opmærksom på, at jeres børn måske skal se mere end én forestilling på
flere forskellige dage – og at to forskellige børnegrupper evt. skal se samme
forestilling på to forskellige tidspunkter.
- HVIS der er noget, der ikke kan lade sig gøre, så kontakt Teatercentrum
hurtigst muligt!
Modtagelse og godkendelse af billetter.
- Tjek, at I har fået det rette antal, dvs. én billet for hver forestilling.
- På billetten vil I kunne se spillested, dato, tid og antal børn fra jeres
institution og den udvalgte aldersgruppe.
- Hvis der er noget, der skulle have ændret sig siden godkendelsen af
programmet, så kontakt Teatercentrum!
Undersøg om spillestedet (som har kontrakten/ er ’arrangør’ på forestillingen)
har brug for hjælp til at modtage teatret.
Aftal hvornår I ankommer.
ORIENTÉR de relevante pædagoger/lærere og fordel børnene ud fra
aldersanvisningerne – HUSK, at det er vigtigt at overholde alderskrav og tildelte
antal publikumspladser ift. de enkelte forestillinger
Sørg for støtte fra dine kolleger - og planlæg i god tid hvem der skal med ud af
huset og hvem der bliver tilbage med de øvrige børn.

I FESTIVALUGEN – PRAKTISKE FORBEREDELSER
Hjælp evt. til med forberedelser, hvis det er ønsket og aftalt med spillestedet
Vær klar med det anviste publikum tid tiden. I er måske det eneste publikum til
forestillingen – SÅ det er afgørende at I kommer, så teatret ikke stiller op
forgæves!!!
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).
Start derfor heller ikke forestillingen før tid!
Hvis I skulle blive forhindret/forsinket eller andet akut – kontakt både spillestedet
og Teatercentrum omgående på tlf 4075 6957!!
I tvivl om noget undervejs? Kontakt Katrine Hüttemeier, kh@teatercentrum.dk / 40756957
GOD FORNØJELSE!

