
Forestilling

Alt det praktiske:

Fællesprøve lørdag d. 29. maj:
Dette bliver den lange dag. Her skal vi have samlet hele forestilling, fikse alle løse ender og
sørge for at den kommer til at glide. Derfor skal alle være der fra 10-17. Det bliver til gengæld
også den dag hvor medlemmerne har mulighed for at se hele forestillingen og hvad hinanden
har lavet, og faktisk det eneste tidspunkt under hele forløbet hvor vi alle er samlet.
Prøven bliver indrettet som en “forestilling” så alle medlemmer for en fast plads på
publikumspodierne og kommer til at sidde efter retningslinjerne der er gældende for teater og
biografer.
Alle skal møde udendørs på parkeringspladsen ved Kultursalen(der hvor der var indgang til
testcenter).
Husk madpakke og drikkedunk. Der er ikke adgang til køkkenfaciliteter, så madpakken kan ikke
varmes(her tænker vi særligt på de meget populære cupnoodles og thaiboxes) og man kan ikke
låne service.

Fællesprøve søndag d. 30. Maj:
Ved denne prøve simulerer vi hvordan det bliver til de rigtige forestillinger. Det kommer til at
blive sådan, at 1. og 2. akt får hver deres mødetidspunkt. Derudover for hvert hold et fast
mødested, hvor de skal gøre sig klar og opholde sig når de ikke er på scenen.
Alle hold vil holdes fuldstændig adskilt under alle forestillinger, både før, under og efter. Vi har
lånt et ekstra lokale og slår vores partytelte op udendørs for at få plads til alle. Det er heldigvis
sommer, så forhåbentlig er det varmt, men husk varmt tøj, hvis det skulle blive koldt.
Hvem der skal møde hvor og hvornår til denne prøve kan ses her:
OBS! Alle skal have en kasse med til denne prøve, til at opbevare deres kostume.

Mødested/tid Akt 1(11.00-13.30) Akt 2(14.00-16.30)

TeaterMejeriets egen sal CuteFactory De Kulørte lamper

Backstage (Ung i Rudersdals
lokale ved siden af vores
egen sal)

Nudlerne T.A.T.U

Telt i TeaterMejeriets
gårdhave

Knald i låget Hakket Kød

Partytelt 1 (på plænen
udenfor TeaterMejeriet)

Skjult nummer Forza

Partytelt 2 (På plænen
udenfor TeaterMejeriet)

Bussen Røret



Forestillingerne
Forestillingerne bliver afviklet på samme måde som fællesprøven d. 30. Maj, med forskellige
mødetider for 1. og 2. akt. og holdopdeling. Derudover for alle hold under 16 år tildelt en
coronavagt som følger dem under hele forestillingen. Ruten ind og ud fra scenen bliver
ensrettet, så ingen krydser hinanden, samt alle kontaktflader på ruten vil blive afsprittet efter
hvert hold. Yderligere bliver der inkorporeret afspritning af kontaktflader på scenen i selve
forestillingen.
I de lokaler medlemmerne opholder sig under forestillingen, bliver alle kontaktflader afsprittet
mellem akterne.
Vi ved stadig ikke om der må synges på scenen til den tid, men alle sange bliver indspillet i
tilfælde af, vi bliver nødt til at bruge playback.

Vi spiller forestillinger følgende dage

Ons. d. 2/6 kl. 19.00 - Generalprøve
Tors. d. 3/6 kl. 19.00 - Premiere
Fre. d. 4/6 kl. 19.00 - Forestilling
Lør. d. 5/6 kl. 16.00 - Forestilling
Tirs. d. 8/6 kl. 19.00 Forestilling
Ons. d. 9/6 kl. 19.00 - Forestilling
Tors. d. 10/6 kl. 19.00 - Forestilling
Fre. d. 11/6 kl. 19.00 - Forestilling
Lør. d. 12/6 kl. 16.00 - Forestilling (Måske afslutningsarrangement for medlemmer)
Søn. d. 13/6 kl. 12-18 - Oprydning (Måske ikke for alle i år)

Mødeplan for forestilling
OBS! Alle hjemtidspunkter samt mødetidspunkter for 2. akt er vejledende. Vi ved først hvad de
præcise tidspunkter er efter prøven d. 30/5 når vi har en færdig forestilling.

Mødested/tid Akt 1(Møder kl. 18 alle
dage, undtagen lørdage,
hvor de møder kl. 15)

Hjem Akt 2(Møder kl. 20 alle
dage, undtagen lørdage,
hvor de møder kl. 17)

Hjem

TeaterMejeriets
egen sal

CuteFactory 19.40 De Kulørte lamper 21.20

Backstage (Ung i
Rudersdals lokale
ved siden af vores
egen sal)

Nudlerne 19.30 T.A.T.U 21.10

Telt i
TeaterMejeriets
gårdhave

Knald i låget 19.50 Hakket Kød 20.40



Partytelt 1 (på
plænen udenfor
TeaterMejeriet)

Skjult nummer 20.00 Røret
OBS! Møder først 20.15

21.00

Partytelt 2 (På
plænen udenfor
TeaterMejeriet)

Bussen 19.15 Forza 20.50

Fest/afslutning
Efter den sidste forestilling, i år d. 12/6, plejer vi at holde en kæmpe fest for medlemmerne. Vi
ved ikke præcis hvad det kan blive til i år, men vi håber meget at kunne lave en eller anden form
for fælles afslutning. Der er to genåbningsfaser inden den dato, så vi ser tiden an. Det tyder dog
på at vi godt kan lave et eller andet fælles udendørs arrangement, så hold aftenen fri.

Oprydning
Vi har oprydningsdag søndag d, 13/6 fra 12-18 hvor vi piller alt ned. Normalt mødes alle
medlemmer og hjælper til med dette, men det er uvist hvor mange vi må samle til en arbejdsdag
på det tidspunkt. Det får i en melding om når vi nærmer os, men de ældste hold kan nok godt
sætte kryds i kalenderen.

Kageordning
Der bliver desværre ingen kageordning i år.

Aflevering/afhentning
Det er ikke tilladt at gå indenfor når man henter eller bringer. Vi ved der kan være en udfordring i
forhold til at hente eller bringe, som forældre, når i selv skal ind og se forestilling. Vi håber i har
en god ven, nabo, bedsteforældre der kan hjælpe jer den aften, da det ikke er muligt for
medlemmerne at være i TeaterMejeriet udenfor deres mødetid.

Madpakke
Det er en god ide at have drikkedunk og madpakke/snack med under forestillingerne. Det er
ikke muligt at benytte TeaterMejeriets køkken eller service.

Håndtering af Corona
Vi anbefaler at alle bliver testet jævnligt i forestillingsperioden. I tilfælde af positiv test må i
meget gerne kontakte TeaterMejeriet hurtigst muligt. Det gælder selvfølgelig medlemmerne,
men også hvis i har været publikum.
Udover alt det tidligere nævnte, er der selvfølgelig en masse andre retningslinjer og
anbefalinger i forhold til corona, som rengøring, afspritning, toiletinddeling mm. Ønsker i et mere
detaljeret indblik i denne håndtering, er i velkomne til at kontakte Nicolai på TeaterMejeriets mail
eller telefon.



Billetter
Salen er godkendt til 125 publikummer til vores forestilling. Det kræver dog at i er gode til at
bestille billetter sammen. Hvis der er mange små grupper der bestiller billetter, bliver der
muligvis plads til færre. Vi har stadig et par praktiske ting i forhold til billetsalg der skal ordnes,
da det skal køres på en noget anden måde end vi plejer. Vi håber at kunne starte billetsalget
snart. Følg med på hjemmeside eller facebook for nyheder om dette.


