Kulturfrivillig til Aprilfestival 2017 i Sønderborg Kommune
Vi inviterer alle med interesse for kultur og events, indenfor som frivillig til Aprilfestival 2017.
Hvad er Aprilfestival - teater for små og store:
Aprilfestival er årets suverænt største begivenhed for dansk scenekunst for børn og unge.
Ca. 120 professionelle børne- og ungdomsteatre forventes i løbet af festivalugen, d. 23 - 30.
april, at deltage med næsten 200 forskellige forestillinger og op mod 800 opførelser i alt.
Alle med gratis adgang for store og små.
Du kan som frivillig være med på de mange forskelligartede opgaver når DU har tid og lyst.
Opgaverne er eks.:
Hjælp til Åbningsreception
Cafeopbygning
Crew til Festivalshow
Crew til weekendspillesteder (informationsstand + ad hoc opgaver)
Crew til Åbne forestillinger (informationsstand + ad hoc opgaver)
Crew til Internationale gæster
Osv.
Så vil du være med til at gøre Aprilfestival 2017 til et brag af en succes, så meld til dig til her:
http://crewnet.dk/events/aprilfestival
Skriv altid gerne, hvorfor du mener lige netop DU kunne være god til at løfte denne opgave.
Faglige eller personlige kompetencer. Det er dog ikke et krav.
Generelt om det at være frivillig:
Når du er med som frivillig er du velkommen til at deltage i fester og events og selvfølgelig se
alt det teater du kan komme til i løbet af ugen.
Når du tilmelder dig på vores online modul Crewnet.dk og finder den opgave du kan se dig selv
i, vil vagterne ved tilmelding være på minimum 4timer.
Du må meget gerne tage flere sammenhængende vagter på en dag, eller vælge forskellige
opgaver på forskellige dage hvis du vil prøve forskellige ting.

Vi glæder os til at se lige netop DIG til Aprilfestival 2017 i Sønderborg.

Opgaverne til Aprilfestival er opdelt og beskrevet således:
Crew til spillesteder – Åbne forestillinger
Frivilligopgaven ligger fra kl. 16:30-22 mandag d. 24 - torsdag d. 27 i Aprilfestival
De åbne forestillinger, som spilles om eftermiddagen og aftenen er for alle værtskommunens
borgere, tilrejsende publikum, formidlere, opkøbere og internationale gæster.
Forestillingerne spiller på udvalgte steder i landsbyer, på biblioteker og hos virksomheder,
lokaliseret i Sønderborg kommune.
Vi vil få brug for mange frivillige hjælpere så alle vores gæster får den bedste oplevelse.
Der er opgaver som at varetage en informationsstand/ modtage billetter, udsmykning i form af
at tjekke plakater er hængt op osv., vejvisning på stedet til gæsterne (lokaleoversigt vil være
tilgængelig), hjælp til teatrene med at bære udstyr ind og ud hvis nødvendigt samt anden
praktisk assistance.
Du kan her være med til at give teatrene og de besøgende en uforglemmelig festival –samt få
mulighed for at opleve en teaterfestival ’indefra’ og se gratis teaterforestillinger.
Så har du teknisk snilde, er god til at guide, lave kaffe, have overblik, eller andet, så kan vi helt
sikkert bruge din hjælp.

Crew til reception - Internationale gæster – Sdbg. Teater
Frivilligopgaven ligger fra kl. 14:00-18 onsdag d. 26 i Festivalugen
Til Aprilfestival er vi så heldige at få besøg af en stor gruppe internationale gæster, der
ankommer for at se de flotte forestillinger.
De vil blive modtaget af Sønderborg Teaterforening og her har vi brug for et Crew til at
assistere med klargøring, afvikling og oprydning.
Ser du dig selv som lidt af en blæksprutte, der godt kan lide at springe til og ikke har problemer
med at "tænke ud af boksen", så er dette lige noget for dig!
Det er et krav at du kan tale engelsk. Taler du også andre sprog så er dette en stor fordel.

Crew til Teaterskulptur - Senses of Cities
Frivilligopgaven ligger fra kl. 9-16 fredag d. 28 - søndag d. 30 i Aprilfestival
Hvid Støj Sceneproduktion leverer en spektakulær byrumsskulptur med interaktiv
sanseudstilling og scenerum til en sanselig småbørnsforestilling.
Denne oplevelsesskulptur bliver placeret i centrum af Sønderborg, hvor alle kan komme og
opleve, sanse og føle.
Vi har brug for et crew, der kan hjælpe med at modtage gæsterne som kommer for at se
skulpturen og generelt være med til at give alle småbørnsfamilier en fantastisk oplevelse.

Festival Cafe Sønderborg Hus
Frivilligopgaven ligger fra kl. 9-18 mandag d. 24 - søndag d. 30 i Aprilfestival
Vi opretter en festivalcafe til vores mange teatre, hvor de kan komme og spise i løbet af dagen
på Sønderborg Hus.
Vi vil få brug for mange frivillige hjælpere til at løse denne opgave, da cafeen har åben fra ca.
09:00/10:00-18:00.
Cafeopgaverne er f.eks.: kaffebrygning, afrydning, stå for drikkevarer, evt. kage/chokolade
salg.
Der kan være brug for hjælp til udlevering af selve maden, men dette er ikke fastlagt endnu.
Her sørger du for, at vores besøgende teaterfolk får en afslappende og tiltrængt pause og kan
få fyldt energi depoterne op igen under venlig og smilende betjening.

Festivalshow - Alsion
Frivilligopgaven ligger fra kl. 17:30-22:00 torsdag d. 27. april
Til Festivalshowet skal vi bruge et festivalcrew der kan løfte og gerne har erfaring med
sceneopsætning. Teatret Møllen arrangerer showet og forskellige teatre kommer og optræder.
Der vil være masser af forefaldende opgaver og det bliver en spændene aften med masser at
se til.

Standby Crew - Sønderborg Hus
Frivilligopgaven ligger fra kl. 07:30 -21 søndag d. 23 - søndag d. 30 i Aprilfestival
Vores hovedkontor under aprilfestivalen har til huse på Sønderborg Hus, og vi har brug for et
stærkt standby crew.
Du/ I skal sidde sammen med vores Aprilfestival Sekretariat, der ligeledes har hovedkvarter på
Sønderborg Hus. Opgaverne her er alle ad hoc opgaver rundt omkring på alle vores spillesteder
og til andre events der afholdes sideløbende med festivalen.
Så ser du dig selv som lidt af en blæksprutte, der godt kan lide at springe til og ikke har
problemer med at "tænke ud af boksen", så er dette lige noget for dig!
Kørekort er et krav i denne gruppe og evt. egen bil. Vi vil også have mulighed for at hjælpe
med transport, men det er nemmest, hvis du har din egen. Benzinen betaler vi.
Vi gør opmærksom på at løfteopgaver kan forekomme – såsom flytning af stole, kasser med
plakater osv.

Weekend Crew til Spillesteder
Frivilligopgaven ligger fra kl. 8-22 fredag d. 28 - søndag d. 30 i Aprilfestival
Til Aprilfestival 2017 har vi vores største åbne teaterprogram i weekenden.
Her vil i løbet af blot 3 dage blive gennemført ca. 400 teaterforestillinger.
Disse er fordelt rundt omkring på forskellige spillesteder i hele byen.
Vores Weekend Crew bliver opdelt i teams, der bliver tildelt et bestemt spillested/ lokation.
Din opgave vil være at blive publikums og teaterfolkenes hjælpere.
Du vil sammen med dit team skulle varetage en informationsstand/ modtage billetter fra
publikum, udsmykke spillestedet med plakater, vise folk hen til det rette lokale, hvor der er
teaterforestilling samt evt. hjælpe teatrene med at bære udstyr ind og ud. Der kan være små
oprydningsopgaver samt anden praktisk assistance.
Med andre ord kan du være med til at give teatrene og de besøgende en uforglemmelig
festival, da det lige netop dig, der er med til at modtage gæsterne og være den der hjælper
teatrene hvis en opgave skulle opstå.
Du bliver en del af dette store arrangement, hvor du får mulighed for at opleve en
teaterfestival ’indefra’ samt se gratis teater hvis der er en stille periode.
Så har du overblik og let til smil selvom der kan være lidt travlt, så kan vi helt sikkert bruge din
hjælp.

Crew til Billetfesten – Sønderborg Bibliotek Kongevej
Frivilligopgaven ligger fra kl. 11-18 søndag d. 23 i Aprilfestival
På Biblioteket Kongevej holder vi vores store Åbningsfest hvor folk, afhenter deres bestilte
billetter.
Der vil være masser af underholdning til alle, der kommer forbi og vi forventer et brag af en
Billetfest.
Vi har brug for frivillige hænder til at assistere biblioteket og vores gæster når biblioteket
åbner.
Teatercentrum står for selve billetudleveringen, så det vil være dem det frivillige hold primært
assisterer.
Crew til Åbningsreception for teatre på Alsion
Frivilligopgaven ligger fra kl. 16:30-23 mandag d. 24 i Aprilfestival
I festivalugen holder vi en kæmpe åbningsreception hvor Borgmesteren kommer og holder
åbningstale sammen med Teatercentrums direktør. Der vil være mange gæster som kommer
til denne fest og alt skal klargøres i samarbejde med Alsions faste scene crew.
Der skal klargøres, pyntes op og assisteres ved forefaldende opgaver.

Fælles regler:
For at du, dine med-frivillige, publikum og arrangører får en god oplevelse, forventes det:










At du udviser en acceptabel og passende adfærd
At du som frivillig ved events er et bidrag/ressource for eventarrangørerne – du stiller
dig selv til rådighed og udviser fleksibilitet og imødekommenhed overfor både
arrangør, eventuelle teamledere og publikum. Spørg hvis du er i tvivl, der vil altid være
en leder fra frivillighedsnetværket til at hjælpe eller en lokationsbestemt teamleder.
At du er psykisk og mobil frisk, og at du – hvis du har psykiske eller fysiske
begrænsninger – kun tilmelder dig opgaver, der matcher egne begrænsninger.
At du møder til tiden, og melder afbud hvis du ikke kan møde hurtigst muligt.
At du er holdspiller og udviser respekt over alle aktører i eventen – uanset rolle.
At du er tolerant i forhold til køn, alder, handicaps, seksuel orientering, kultur, sprog,
religion etc.
At du efter tilmelding til events, selv holder dig opdateret på information og evt.
ændring af mødetid og sted.
At du respekterer andre og deres ønsker, samt at du er med til at holde en god tone.

Regler og love
Forsikring af frivillige:
I henhold til Aprilfestival kan vi oplyse at Teatercentrum (arrangør) har tegnet lovpligtig
arbejdsskadeforsikring der måtte dække i tilfælde af skade i forbindelse med frivilligt arbejde.
Frivillige som udfører frivilligt arbejde, lønnet eller ulønnet, er omfattet
arbejdsskadesikringslovens regler, hvis de kommer til skade. Ulykkesforsikring må frivillige selv
tegne, hvis de vil være dækket i fuldt omfang, eftersom der er betingelser for dækning i
reglerne om arbejdsskadesikringsloven.

Modtager du dagpenge, kontakthjælp, sygedagpenge eller er på anden ydelse!
Der gælder forskellige regler alt efter, hvilken ydelse du modtager. Du skal derfor huske at tale
med din sagsbehandler, om hvilke typer frivillige opgaver netop du må deltage i. Har din
sagsbehandler ikke godkendt din frivillige deltagelse, risikerer du at blive modregnet i din
ydelse. Har du spørgsmål eller er du i tvivl, kontakt da din sagsbehandler.

