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Aprilfestival søger frivillige hjælpere
For at Aprilfestivals 700 gratis teaterforestillinger kan glide som smurt 23. - 30. april, er
der brug for hjælp til alt fra at flytte stole over at brygge kaffe til at hjælpe skuespillerne
før og efter forestillingerne.

De vil være tydeligt for de fleste, at Sønderborg Kommune 23. - 30. april danner rammerne om Aprilfestival - teater
for små og store. Når de 120 professionelle teaterensembler med over 700 forestillinger leverer indholdet til
verdens største professionelle teaterfestival for børn og unge, er der brug for frivillige hjælpere, der er villige til at
give nogle timer af deres tid i weekenden 28. - 30. april i Sønderborg midtby.
Som frivillig får du mulighed for at opleve verdens største børneteaterfestival indefra, en ægte behind the scenesoplevelse. Du kan være med på de mange forskelligartede opgaver, når du har tid og lyst. Vil du være med til at
gøre Aprilfestival 2017 til et brag af en succes, så meld til dig som frivillig og bliv en del af noget stort, siger
kulturfrivillighedskoordinator Ulla Hermann fra Sønderborg Kommune.
- Man er altid sammen i et team, og altid i tæt kontakt med teatertrupperne og resten af teaterholdet. Opgaverne
er alt fra at flytte stole til at vise de mange publikummer vej til de mange forestillinger. Når man hjælper til på et
spillested som guide, har man rig mulighed for at selv se de mange teaterforestillinger. Jeg lover, at det bliver en
sjov, lærerig og spændene oplevelse, siger Ulla Hermann og pointerer, at alle frivillige hjælpere er forsikret, mens
de er på vagt.
Gitte gik fra skuespiller til frivillighjælper
En af de frivillige, der for længst har meldt sig under fanerne, er 30-årige Gitte Villadsen fra Sønderborg. I fire år
har hun spillet på Aprilfestival som del af et ensemble. Nu er hun flyttet hjem til Sønderborg og glæder sig til at
være med på festivalen som hjælper.
- Jeg kan ganske enkelt ikke slippe Aprilfestival - og da slet ikke, når den kommer til min by. Jeg er overbevist om,
at det er den festival i Danmark med den absolut bedste stemning. Der er ikke forskel på skuespillere, teknikere
eller hjælpere - alle er velkomne, vil hjælpe hinanden og vil blot have det hyggeligt sammen. Oveni får man
mulighed for at opleve noget af verdens bedste teater, siger Gitte Villadsen med henvisning til, at blandt andet det
kinesiske marked er storkøber af dansk produceret børne- og ungdomsteater.
- Man møder altid en masse mennesker, og vi bliver hurtigt som én stor familie. Og fra mine år som skuespiller
kan jeg sige, at de frivillige hjælpere er en helt uundværlig støtte, siger Gitte Villadsen.
Interesserede kan tilmelde sig på www.crewnet.dk/events/aprilfestival eller direkte til frivillighedskoordinator Ulla
Hermann på kulturfrivillig@sonderborg.dk.
Aprilfestival - teater for små og store arrangeres af Teatercentrum i samarbejde med Sønderborg Kommune og
Sønderborg Teaterforening. Over 100 teatre indtager skoler og daginstitutioner i et lukket ugeprogram, og om
aftenen og i weekenden kan hele familien samles og se gratis teater rundt omkring i Sønderborg Kommune. Læs
mere på www.aprilfestival.dk
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