Vil du være frivillig på Horsens Teaterfestival 2018?
Er du vild med teater og fyldt 18 år? Elsker du at give en hånd med ved store
kulturbegivenheder? Eller har du lyst til at være en del af kulturlivet i Horsens? Så er
Horsens Teaterfestival måske noget for dig…
Horsens Teaterfestival finder sted hvert år den tredje weekend i september.
I år går det derfor løs d. 14.-16. september 2018.
Det er en weekend, der syder og bobler af teater for børn og unge. Mere end 30 af
landets professionelle teatre og enkelte internationale teatre, kommer til Horsens i den
weekend. De spiller tilsammen mere end 80 opførelser på omtrent 10 spillesteder i
Horsens midtby.
Desuden kommer tilrejsende fra landets skoler, biblioteker, teaterforeninger, kulturhuse
og andre kulturaktører for at se og opleve scenekunst for børn og unge, og for at
beslutte, hvilke forestillinger de skal købe hjem til deres egne institutioner i det
kommende år.
Det frivillige arbejde
Hvert år giver mere end 80 frivillige hjælpere en hånd med i løbet af weekenden - og
du kan blive en del af holdet! Som frivillig er du med til at få festivalen til at fungere.
De frivilliges primære opgave er at være til stede på spillestederne og sikre, at både
teatre og publikum får en god oplevelse. Blandt andet skal teatrene have hjælp til at
bære scenografi ind og ud, der skal pyntes op, mørklægges, tages imod billetter og
søndag eftermiddag skal det hele pakkes sammen. Desuden er der opgaver i
tilknytning til festivalens sekretariat og billetudlevering og til aktiviteter i Horsens
midtby.
Du skal regne med ca. 12-15 timers arbejde i løbet af de tre dage, inkl. infomøde
fredag og evalueringsmøde søndag. Resten af tiden har du mulighed for at se en
masse rigtig gode teaterforestillinger.
Har du tid og lyst til at være en del af holdet, skal du helst inden 1. juli - og senest den
1. august - tilmelde dig. Det gør du ved at udfylde tilmeldingsblanketten på
hjemmesiden.
Som tak for din indsats kan vi tilbyde:
 Overnatning og morgenmad på en central skole, tæt på spillestederne
 Aftensmad fredag aften
 Frivillig-arrangement fredag aften
 Frokost lørdag og søndag
 Festmiddag lørdag aften på Horsens Ny Teater
 Sandwich til evalueringsmøde søndag
 Evt. rejseomkostninger refunderes efter originalbillet
Mødetid og vagtplaner
Der er infomøde for alle frivillige fredag kl. 14 og evalueringsmøde søndag kl. 17-18.
Det er derfor en betingelse for deltagelse, at du kan være til stede på festivalen fra
fredag kl. 14.00 til søndag kl. 18.00.
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Umiddelbart inden festivalen vil du få tilsendt din arbejdsplan pr. email. Af den vil det
fremgå, hvad du skal lave og hvornår.
Hjælpere i ugen op til festivalen
Vi har også brug for frivillige hænder i ugen op til festivalen. Vi har særligt brug for
hjælp til pyntning af festivalsekretariat på Horsens Ny Teater, pakning til mørklægning
af spillesteder, udlevering af teaterbilletter samt pakning af materiale til frivillige under
festivalen.
De hjælpere, der er i gang forud for festivalen, får naturligvis færre vagter i resten af
weekenden - og dermed mere tid til at se teater. Og vi sørger selvfølgelig også for
frokost på dagene forud for festivalen til de hjælpere, der er med der. Sæt kryds og
skriv tidspunkt i tilmeldingsskemaet, hvis du har mulighed for at hjælpe forud for
festivalen.
Rejsegodtgørelse
For de af jer, der kommer rejsende til Horsens, refunderes rejseudgifter efter
originalbillet (DSB standard). Der refunderes kun rejseudgifter, der er afholdt indenfor
Danmarks grænser (er du i tvivl kontakt os og hør nærmere). Kort efter festivalen
overføres dit udlæg til din konto.
T-shirts
Der er T-shirts til alle frivillige hjælpere, så I er synlige, når I er på vagt.
Det er en stor hjælp for både deltagende teatre og festivalgæster, at de let kan se,
hvem de kan spørge om hjælp. Alle nye hjælpere får udleveret 2 turkise T-shirts.
Husk derfor at skrive ønsket størrelse når du tilmelder dig på hjemmesiden.
Overnatning
Overnatning foregår i klasseværelser på Horsens Byskole, afdeling Kildegade. Vi
sørger for madrasser, og du medbringer selv sovepose eller sengetøj. Der er mulighed
for at tage bad på en skole i nærheden, hvor der findes separate baderum til kvinder og
mænd. Morgenmad serveres på skolen i SFO’ens lokaler.
Mere information om festivalen
Du kan læse mere om festivalen og årets program på www.horsensteaterfestival.dk,
hvor du også kan tilmelde dig et elektronisk nyhedsbrev.
Festivalen er selvfølgelig også på Facebook: www.facebook.com/horsensteaterfestival
Ring eller skriv endelig, hvis du har spørgsmål.
Jeg håber at se dig her i Horsens til endnu et brag af en festival!
Rigtig god sommer & de bedste hilsner fra

Ditte Felding
Festivalkoordinator
Tlf: 76292308 /e-mail: dfe@horsens.dk
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