Tilmeldingsblanket til Aprilfestival 2021 – for lokalområder

Gratis forestilling hos Jer i forbindelse med
Aprilfestival – teater for små & store
Verdens største teaterfestival for børn og unge besøger i april 2021 Holbæk kommune.
I den anledning kan vi tilbyde jer en gratis forestilling i dagene mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag den
19.-22. april – typisk kl. 17.00 eller kl. 19.00, men andre tidspunkter kan også ønskes. Dog anbefales det, at
det foregår udenfor skole- og arbejdstid.
Begivenheden giver jer mulighed for at tilbyde husets brugere og jeres ansatte og deres børn en
teateroplevelse og giver samtidig mulighed for at vise stedet eller virksomheden frem for gæster udefra.
NB: Melder mange tilbage til os med ønsket om en forestilling, kan vi blive tvunget til at udvælge nogen
frem for andre, men vi bestræber os på at give så mange interesserede som muligt en forestilling.
Deadline for tilmelding er den 14. december 2020
Betingelserne for at kunne få en forestilling er følgende:
1) I skal have et tomt lokale til dagen, der gerne minimum må være omkring 8 meter bredt, 12 meter
langt og 3 meter i højden – dog helst større af hensyn til afstandskrav og andre, mulige
restriktioner.
2) Være indstillet på, at der evt. skal mørklægges.
3) Være indstillet på at åbne for gæster udefra
4) At der på dagen skal være bemanding til at tage imod teatret, der skal have tid til at stille
forestillingen op og tage den ned. Der kan også blive behov for hjælp til ind- og udbæring af
scenografi.
Hvis I er interesserede i at modtage en forestilling, vil vi bede jer udfylde nedenstående skema og indsende
til Katrine Hüttemeier på kh@teatercentrum.dk senest den 14.12.
Såfremt I allerede har målt op og indleveret mål m.v. ifm. tilmelding til den aflyste festival i 2020, som I
ønsker, at jeg skal finde frem, så ring eller skriv! Udfyld dog venligst kontaktinfo, ønskede datoer mv. på ny,
så jeg er sikker på at have de korrekte og opdaterede oplysninger. Tak!

- Arrangørens (Institutionens/Organisationens/ Virksomhedens) navn:
______________________________________________________________________________
- Spillelokalets eksakte adresse:
______________________________________________________________________________
- Spillelokalets navn (hvis I har flere velegnede lokaler på samme adresse, bedes I udfylde ekstra blanketter
herfor)
______________________________________________________________________________

- Spillelokales længde, bredde og højde:
______________________________________________________________________________
- Navn, mail og telefonnummer direkte til den person, der kommer til at stå for arrangementet på dagen:
______________________________________________________________________________
- Kan lokalet mørklægges? Biografmørkt! (Der kan købes lystæt plast, hvis ikke man har tætsiddende gardiner):
___________________________________________________________________________
- Hvilken type strømforsyning er der i lokalet; 240 V, 400 V (3x16 /32/64 amp)?:
___________________________________________________________________________
- Hvilket gulv er der (f.eks. træ, fliser, beton):
___________________________________________________________________________
- Hvordan er adgangsforholdene, når teatret skal bære ind og ud (f.eks. trapper, dobbelt-/ enkeltdør)?:
___________________________________________________________________________
- Hvornår i festivalugen (mandag/tirsdag/onsdag/torsdag) ønskes en forestilling? Skriv gerne flere dage:
___________________________________________________________________________
- Hvilket klokkeslæt ønskes – fx kl. 17, 18 eller 19 (husk at tillægge tid til teatrets opstilling og nedtagning,
hvor I også skal være til stede):
___________________________________________________________________________
- For hvilken aldersgruppe vil I gerne, at der spilles? (f.eks. fra 3 år, fra 10 år, ungdomsforestilling eller blot
”familie”= fra ca. 6 år):
___________________________________________________________________________
- Ønsker I, at vi reserverer en lille håndfuld (fx 5 eller 10 stk.) billetter til jer, som I selv uddeler til kolleger?
(Øvrige billetter udbydes gratis fra vores online billetsystem):
___________________________________________________________________________
- Hvor mange personer er lokalet godkendt til?:
(Der tages naturligvis hensyn til gældende Corona-restriktioner når programmet lægges, jf. vedhæftede dokument
’Retningslinjer Covid19’)

___________________________________________________________________________

- Har I brug for hjælp fra frivillige til at håndtere publikum og publikumsarealer på spilledagen?
Festivalen vil, I det omfang, det kan lade sig gøre, stille et lille hjælpehold til rådighed ift. afspritning og
afstandshåndtering - afhængigt af gældende Corona-restriktioner, når vi når april 2021. Uddyb evt., hvis I har særlige
behov.

__________________________________________________________________________

- Eventuelle bemærkninger (Noget særligt vi skal vide ift. spillelokalet? Ønsker I mere end én forestilling? Så
kan I beskrive/uddybe det her, så vi kan tage højde for det fra start i planlægningen):
__________________________________________________________________________

Når vi i februar 2021 lægger program og finder en forestilling til jer, vil proceduren være den, at I og teatret
får en kontrakt med dato, tidspunkt og kontaktdata, hvorefter I og teatret skal sætte jer i kontakt med
hinanden og sikre jer, at I er enige om aftalen.
Vi glæder os til at høre fra jer og ser frem til at kunne tildele jer en af de mange fantastiske oplevelser, som
dansk børne- og ungdomsteater byder på!
Hvis I er i tvivl om noget eller har spørgsmål til ovenstående, så er I velkomne til at kontakte Katrine
Hüttemeier fra Teatercentrum på kh@teatercentrum.dk eller tlf. 40756957.
Med venlig hilsen
Teatercentrum og Holbæk Kommune

Om Aprilfestival – teater for små & store
Verdens største turnerende festival med scenekunst for børn og unge
Holbæk bliver vært for Aprilfestival i 2021
Aprilfestival - teater for små & store foregår fra den 18. – 25. april 2021 og er målrettet børn og unge i
alderen ½-18 år. Festivalen bliver et overflødighedshorn af oplevelser, og det vil være gratis for alle at
overvære de mange forestillinger, der gæster kommunen.
I løbet af festivalen vil alle børn og unge i kommunen overvære en teaterforestilling i deres skole eller
institution.
Derudover vil der være en række forestillinger i lokalområderne i hverdagene om eftermiddagen og
aftenen. Fredag, lørdag og søndag vises forestillingerne for alle interesserede børn og voksne på scener
centralt i Holbæk. Alle billetter er gratis.
Dansk scenekunst for børn og unge er unikt og berømt i hele verden, og på Aprilfestival vil flere end 100
professionelle teatre optræde i byen med op mod 200 forskellige forestillinger.
Festivalen arrangeres af Holbæk Kommune i samarbejde med Teatercentrum, der er en selvejende
institution under Kulturministeriet.
Få flere oplysninger om festivalen på www.aprilfestival.dk.

