
EFTERLYSNING!  
Vækstlagsgrupper med drømmeprojekt - men uden scene 
 
Teater Play søger vækstlags-grupper, som mangler en scene til deres drømmeprojekt! 
 

• Er jeres økonomi lille?  
• Har I en forestilling, performance o.l., I gerne vil øve op til samt opsætte? 
• Mangler I en scene at gøre det på?  

 
 - Så er vores ANNEX-scene helt sikkert noget for jer!! 
 
 
 
DE PRAKTISKE INFORMATIONER: 
 
Hvad er ANNEX-scenen: 

- ANNEX-scenen er en black box med plads til max 40 publikummer. 
- Scenelys og lyd er simpelt, men funktionelt. 
- Scenemål: Bredde: 4.70 m. Dybde: 7 m. Højde: ca. 3 m. til loftet. 

 
 
Uger der kan ansøges om i perioden 9.juli til 12. august 2018: 

- 28 + 29 + 30 + 31 og 32  
 
 
Man har scenen hele ugen i dette tidsrum: 

- Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: (kl. 08.00-19.00) 
- Fredag og lørdag:   (Hele dagen indtil kl. 00)  
- Søndag:    (Indtil kl. 17.00) 

 
 
Opsætningen skal spille: 

- Fredag og lørdag (1 gang pr. dag – dette kan evt. forhandles ud fra jeres ønske) 
 
 
Prisen er: 

- 3.600 kr. (inkl. moms). Dette inkluderer ANNEX-scene i det udpenslede tidsrum, 
samt et barpersonale fra teatret til de 2 forestillinger.  

 
 
Hvad skal man selv sørge for: 

- Billetsalg 
- Facebook-event 
- Tryk af plakat, poster samt andet PR 
- Afvikling samt billetpersonale 
- Slutrengøring 

 



Hvad sørger vi for: 
- Barpersonale til selve forestillingerne  
- Eventet/forestillingen kommer på vores hjemmeside.  

(Billetsalget samt andet info vil blive linket derfra.) 
 
 
Hvordan kan man komme i betragtning? 

- I har en god idé. 
- I er et kreativt team med store visioner og en stærk personlighed. 
- I brænder for scenekunsten. 
- I kan formulere en kort og præcis beskrivelse af jeres projekt samt udfærdige et 

realistisk budget. 
  
 
 

Vi håber, at vores ANNEX-scene kan være med til at realisere jeres 
drømmeprojekt, og måske være stedet der kikstarter jer til fremadrettet at lave 

endnu flere drømme-projekter sammen, så scenekunsten i vækstlaget kan vokse 
sig endnu større. 

 
 
 
ER DETTE NOGET FOR JER? 
Så gå ind på vores hjemmeside www.teaterplay.dk/annex og udfyld ansøgningsskemaet. 
Vi kontakter jer snarest, og tager jer til samtale. 
 
 
Vi ser rigtig meget frem til at høre fra jer!!! 
 
 
Mange hilsner 
Mille og Christina 
 
 
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på kontakt@teaterplay.dk 
 
 
Om Teater Play:  
Teatret har eksisteret i 14 år, og er en professionel teater- og comedyscene, som drives af 
skuespiller Mille Berg og instruktør Christina Sørensen. Teatret har både egenproduktioner 
og gæstespil, en stor Comedy-afdeling med højt profilerede komikere, samt en 
undervisningsafdeling. Nu udvider vi med en lille Annexscene, hvor vækstlagsgrupper kan 
leje sig ind og opsætte deres egne produktioner. 

 
 
 

Deadline for ansøgning er d. 11. maj 2018 


