Frivillig medarbejder i produktionen
på Frederiksberg Teater

Frederiksberg Teater
Finsensvej 139
2000 Frederiksberg
38 71 82 85
www.frederiksbergteater.dk
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Vores motto:
Vi skaber ikke stjerner men hele mennesker

Historie

Frederiksberg Teater er en forening med
teater, øve- og administrationslokaler på
Finsensvej 139, 2000 Frederiksberg. Vi
benytter også skoler, beboerhuse og andre
steder i Frederiksberg kommune. Vores
aktiviteter i dag er teater.

Frederiksberg Teater huser i dag Danmarks
ældste amatørteater: Teaterselskabet Jurex.
Det blev stiftet i 1932 af de navnkundige
Knud Rex og Just Madsen. Knud Rex blev
siden uddannet kongelig skuespiller, og
senere blev han teaterdirektør på det
daværende professionelle Frederiksberg
Teater.
I dag er Jurex en integreret del af
Frederiksberg Teater og kører som
teaterhold i foreningen med stor succes.
Frederiksberg Teater var det første officielle
børne- og ungdomsteater i Danmark og i
Norden. Vi har siden starten i 1988 været
med til at videreudvikle børne- og
ungdomsarbejdet i Danmark.
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Organisationen
Vores bestyrelse består fortrinsvis af
forældre og enkelte frivillige. De arbejder
konstant målrettet på at give vores mange
medlemmer – børn, unge og voksne samt
de mange frivillige instruktører,
produktionsgruppen og øvrige frivillige
medarbejdere – de bedst mulige rammer og
arbejdsbetingelser for at arbejde med teater
og andre kulturaktiviteter i et spændende og
til tider hektisk kulturskabende og -bærende
miljø.

Frivillige

Medlemmer

Alle medarbejdere i Frederiksberg Teater er
frivillige og ulønnede. Vi er frivillige, fordi
vi kan lide at arbejde med teater og andre
kulturelle aktiviteter. For os betyder en
professionel tilgang til vores aktiviteter
meget. Samtidig lægger vi stor vægt på det
sociale samvær med hinanden. Her yder
alle, og vi nyder derfor godt af hinandens
faglige kompetencer og de sociale relationer.

Vores medlemmer er fra 6 år til ca. 80 år så
aldersspredningen er stor. Selvom
Frederiksberg Teater i dag også er en
voksen forening, lægger vi stor vægt på
vores børne- og ungdomsarbejde, som vi er
stolte af.
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Beliggenhed

Frivillig medarbejder

Vores faste stationære base er vores egne
teaterlokaler på Finsensvej 139 på
Frederiksberg. Her har vi et par mindre
øvesale, værksted, kostumerum, rekvisitrum,
systue, og en mindre teatersal. En del af
vores forestillinger bliver opført her.
Derudover lejer vi os ind forskellige steder i
byen.

Som frivillig medarbejder i produktions
gruppen vil du blive en del af Frederiksberg
Teater. I produktionsgruppen arbejder vi i
teams inden for lys, lyd, kostumer mv. Man
må gerne være med i flere teams, men skal
sørge for, at man kan få det til at hænge
sammen. Fra hvert team bliver man
kanaliseret ud på opgaver på et hold efter
behov og ønsker.
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Frederiksberg Teaters afdelinger
Rollingerne
Børnemix
Spilopperne
Kulissen
Paletten
Teen Act
Blink
Skonnerten
Jurex

Kurser
Teaterkurser inden for produktion, bliver
løbende afviklet i løbet af året i
Frederiksberg Teater regi og i samarbejde
med DATS (Dansk Amatør Teater
Samvirke) og andre. Efter et år som frivillig
medarbejder i produktionsgruppen kan du
få en udtalelse fra teatret, som du kan bruge
ved ansøgninger til uddannelsesinstitutioner
i erhvervs- og jobmæssigt øjemed. Vi skal
også gøre opmærksom på, at vi ikke satser
på produktionsmedarbejdere, der kun har
for øje at få en udtalelse her fra teatret. Vi
ønsker produktionsmedarbejdere, der er
stabile, har visioner og aktivt vil arbejde
sammen med os på teatret. Målet er et
hyggeligt samvær i produktionsøjemed på
det teaterhold, du i en periode bliver
tilknyttet, i samvær med børn, unge, voksne
og på teatret som helhed.

6-9 år
7-13 år
10-13 år
12-16 år
12-16 år
13-19 år
17-25 år
17+ år
Voksne

Tilbud til frivillige i produktionen
Frederiksberg Teater er en velfungerende
amatørforening med et levende, aktivt teater
og kulturmiljø, der i disse år er i rivende
udvikling. Her kan du deltage i mangeartede
teaterproduktioner, hvor du kan udfordre
dine kreative sider.

Eget initiativ
Du er altid velkommen til selv at foreslå og
tage initiativ til sociale arrangementer på
vores teater eller arrangere en teatertur,
bytur eller lignende.
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Vores krav til frivillige i produktionen
 Du skal være indstillet på at deltage i arbejdet på et
amatørteater, hvor der er liv og glade dage.
 Du er til at stole på. Det vil sige, at når du påtager dig en
opgave, bliver den fulgt til dørs. Er du syg, sørger du for, at
der bliver meldt afbud til dine medinstruktører i så god tid
som muligt.
 Du skal som frivillig medarbejder være indstillet på at være
et forbillede for vores medlemmer, og de krav, du sætter til
dine medmennesker, skal du selv kunne indfri.
 Som frivillig medarbejder vil du opleve, at mange mennesker vil hive fat i dig fx instruktøren. Derfor skal du være
god til selv at sige fra, hvis du ikke har tid til en konkret
opgave. At lave teater er som en maskine. Går der første et
tandhjul i stykker, fungerer resten af maskinen ikke
optimalt. Derfor, uanset hvilken funktion du måtte have, er
du en vigtig brik i den samlede produktion.
 I vores forening er det ikke forbudt at sige nej. Vi betragter
det som et sundhedstegn, at man har overblik over de
opgaver, man påtager i vores forening.
 Du kan og skal indgå i et samarbejde med mange forskellige
mennesker med hver deres sociale og politiske baggrund og
holdning til livet.
 Du skal deltage i et fælles produktionsmøde foruden
produktionsmøder på den enkelte forestilling og vores årlige
faste visionsdag.
 Du skal være med til forsat at videreudvikle vores
produktionsgruppe, så det bliver en af de bedste og mest
velfungerende inden for amatørregi.
 Du har et ligeså stort ansvar for at modtage informationerne som den, der afgiver informationerne til dig. Dvs.
en informationskæde går begge veje.
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Børneattester

til alle medarbejdere i teatret for at deltage i
vores aktiviteter.

Vi indhenter børneattester på alle
medarbejdere i produktionen. Det er et krav

Kontakt
Har du fået blod på tanden? Før din
endelige beslutning skal du sætte dig ind i de
regler og krav, vi stiller. De er til, for at vi
alle kan få så god en tid sammen som
muligt. Vil du stadig være en del af
produktionsgruppen på Frederiksberg
Teater, så kontakt venligst teatret:
info@frederiksbergteater.dk, eller på telefon
38 71 82 85 for en samtale. Vi glæder os til
at høre fra dig.
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