Instruktør på Frederiksberg Teater

Frederiksberg Teater
Finsensvej 139
2000 Frederiksberg
38 71 82 85
www.frederiksbergteater.dk
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Produktionsgruppen

Vores motto:
Vi skaber ikke stjerner men hele
mennesker

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

hinandens faglige kompetencer og sociale
relationer.

Medlemmer
Vores medlemmer har en stor
aldersspredning: fra 6 til 80 år.
Selvom Frederiksberg Teater i dag også er
en voksenforening, lægger vi stor vægt på
vores børne- og ungdomsarbejde, som vi er
stolte af.

Historie
Frederiksberg Teater huser i dag Danmarks
ældste amatørteater: Teaterselskabet Jurex.
Selskabet blev stiftet i 1932 af de
navnkundige Knud Rex og Børge Just
Madsen. Knud Rex blev senere uddannet til
kongelig skuespiller og siden 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.

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

Instruktører
Vi stiller ikke krav, om at du skal have
erfaring med teater, og vi hjælper dig gerne
på vej og er ikke bange for at øse ud af
vores erfaringer.
Som instruktører arbejder vi både med
direkte instruktionsarbejde og undervisning
af det samlede teaterhold., Desuden tilbyder
vi os som gæstelærere på de øvrige
teaterhold, når der er behov for de.
Som instruktør vil du måske opleve, at
mange vil hive fat i dig og spørge om du
ikke hjælpe eller lave det og det. Derfor skal
du være god til at sige fra, hvis du ikke lige
har tid.
I vores forening er det ikke forbudt at sige
nej. Vi betragter det som et sundhedstegn,
at man har overblik over de opgaver, som
man påtager sig.

Organisation
Vores bestyrelse består fortrinsvis af
forældre og enkelt frivillige. De arbejder
målrettet på at give vores mange
medlemmer 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.
Medlemmerne er børn, unge og voksne.
Hertil kommer de mange frivillige
instruktører, produktionsgruppen og de
øvrige frivillige. Samtidigt lægger vi stor
vægt på det sociale samvær med hinanden.
Her yder alle, og vi nyder derfor godt af
3

Vi har ikke fastsat nogen øvre
aldersgrænse og tager gerne ældre som unge
ind som instruktører i vores forening. En
blanding af ungt livsmod og de ældres
livserfaringer ser vi som en styrke og som
en god blanding på de enkelte hold og i
foreningen som helhed.
På vores teaterhold for børn i alderen 6-9 år
og 10-15 år skal du som instruktør som
minimum være fyldt 18 år. På teatrets øvrige

hold skal du minimum være fyldt 25 år. Vi
gør enkelte undtagelser, men det handler
blandt andet om modenhed og ansvar. På
voksenholdene skal du som minimum være
fyldt 25 år.
Vi har fastsat aldersgrænserne, for at
vores instruktører kan have en
gennemslagskraft og for at sikre en høj
kvalitet af vores foreningsarbejde.
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Teaterhold
For øjeblikket består vores forening af 9 teaterhold. Desuden har vi i perioder
projektteaterhold. De er ikke med i skemaet.
På de enkelte hold kan der være mindre projekter i løbet af året.
6-9 år - Rollingerne
Fast øvedag:
Mandag 17:30-19:00

En forestilling om året med fire opførelser.
Selv om børnene ikke er så gamle, er de gode og
motiverede for at lære.

Spillested: Vores eget teater
og eventuelt teaterfestivaler

En forestilling om året med fire opførelser.

Spillested: Vores eget teater
og eventuelt teaterfestivaler

En forestilling om året med fire opførelser.
Forestillingerne er mangeartede, og de kan være
efter manuskript eller improviseret frem.

Spillested: Vores eget teater
og eventuelt teaterfestivaler

En forestilling om året med fire opførelser.

Spillested: Vores eget teater
eller lejede teatersale

En forestilling om året med fire opførelser.
Forestillingerne er mangeartede, og de kan være
efter manuskript eller improviseret frem.

Spillested: Vores eget teater
eller lejede teatersale

En forestilling om året med fire opførelser.

Spillested: Vores eget
teater, lejede teatersale og
eventuelt teaterfestivaler

En forestilling om året med fire opførelser.

Spillested: Vores eget
teater, lejede teatersale og
eventuelt teaterfestivaler

7-13 år - Børnemix
Fast øvedag:
Onsdag 19:00-21:00

10-13 år - Spilopperne
Fast øvedag:
Tirsdag 17:30-19:30

12-16 år - Kulissen
Fast øvedag:
Torsdag 19:00-21:00

12-16 år - Paletten
Fast øvedag:
Torsdag 17:00-19:00

13-19 år - TeenAct
Fast øvedag:
Onsdag 18:00-21:00

17-25 år - Blink
Fast øvedag
Mandag 19:15-21:15

17 år og opefter - Skonnerten
Fast øvedag:
Mandag 19:00-22:00

Et projekthold, som spiller cirka en forestilling om
året. De planlægges i samarbejde skuespillerne.
Holdet egner sig for studerende pga. begrænset
øveaktivitet.

Spillested: Vores eget
teater, lejede teatersale og
eventuelt teaterfestivaler

En forestilling om året med fire opførelser

Spillested: Vores eget
teater, lejede teatersale og
eventuelt teaterfestivaler

Voksne - Jurex
Fast øvedag:
Tirsdag 19:45-22:30
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Tilbud til frivillige instruktører

Hertil kommer

En velfungerende amatørteaterforening
med et levende teater- og kulturmiljø, der
hele tiden er i udvikling.
Her kan du deltage i forskellige
teaterproduktioner og -aktiviteter, alt efter
hvilket aktivitetsområde du arbejder med.
Sammen med dine medinstruktører
planlægger I hele forløbet fra A til Z.
Kurser inden for instruktør-produktionsområdet afholdes løbende i løbet af året i
Frederiksberg Teaters regi og i samarbejde
med DATS (Dansk Amatør Teater
Samvirke).
Alle vores teaterinstruktører får tilbudt
lederuddannelsen ”Lubut”, der er en
instruktøruddannelse inden for børne- og
ungdomsteater. Kurset tager 1 til 2 år og
tages i moduler.
Vores erfaring er, at det altid er godt at
have en reference fra vores teater, når man
søger ind på en uddannelse eller søger nyt
job. Vi har dog den regel, at du først efter et
år som instruktør på Frederiksberg Teater
kan få en uddannelse, du kan bruge.
Vi satser ikke på instruktører, der kun har
få øje at få en udtalelse her fra teatret. Vi
satser på instruktører, der er stabile, har
visioner og vil arbejde sammen med os på
teatret.

Gratis medlemskab af DATS
(Landsforeningen for dramatisk
virksomhed) får du med. Vi tillægger også
hyggeligt samvær i produktionsøjemed på
dit hold og vores teater stor betydning.

Dynamik
Der er næsten altid nogle på vores teater fx i
weekenderne. Har man planlagt at
forbedrede noget med sit hold og også
gerne vil være i godt selskab med andre, er
det bare at lave en aftale med nogle af de
andre frivillige medarbejdere i foreningen.

Eget initiativ
Du er altid velkommen til selv at foreslå og
tage initiativ til sociale arrangementer på
teatret eller til at arrangere en teatertur,
bytur eller lignende.

Kontakt
Har du fået blod på tanden? Før du
beslutter dig, skal du sætte dig ind i reglerne
og de krav, som vi stiller (se side xx). De er
til for, at vi alle kan få så god en tid sammen
som muligt,
Vil du være med i instruktørteamet på
Frederiksberg Teater, skal du kontakte
teatret på info@frederiksbergteater.dk eller
tlf. 38 71 82 85 for at få en samtale med os.
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Børneattester
En af måderne hvorpå vi sikrer vores
børne- og ungdomsmedlemmer bedst, er at
indhente børneattester på de nye frivillige
medarbejdere, som vil få direkte eller nær
kontakt til vores medlemmer.
Disse krav og regler har vi fastsat for at
sikre alle i foreningen.
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Krav til frivillige instruktører
 Du er indstillet på at deltage i arbejdet på et amatørteater, hvor der er liv
og glade dage.
 Du er til at sole på. Når ud påtager dig en opgave, følger du den til dørs.
Er du syg, melder afbud til dine medinstruktører i så god tid som muligt.
 Som instruktør er du foregangsbillede for vores medlemmer, og de du
sætter til dine medmennesker, indfrier du selv.
 Som instruktør på en af vores teaterhold fungerer du som både
instruktør for og underviser af holdets medlemmer.
 Du indgår i et samarbejde med mange forskellige mennesker med hver
deres sociale, politiske baggrund og holdning til livet.
 Du deltager i planlægningen af det hold du er instruktør for. Du deltager
i produktionsmøder, fælles instruktørmøder og andre møder, som er
relevante for de aktiviteter, du arbejder med i foreningen. Du er med i
det administrative arbejde, der vedrører holdet, herunder
budgetplanlægning af forestillinger og aktiviteter og opkrævning af
kontingent.
 Du er aktiv i videreudviklingen af Frederiksberg Teater.
 Du har samme ansvar for at modtage informationer som den, giver dig
informationerne. En informationskæde går begge vej.
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