
Praktiske oplysninger

• Opgaverne til festspillene i Den Fynske
  Landsby starter i uge XX og slutter i uge 
 XX.
’
• Opgaverne til Vinterforestillingen på 
 Magasinet starter i uge XX og slutter i 
 uge XX.

• Arbejdet foregår normalt på udvalgte 
 dage efter kl. 16 og i weekender og i 
 det omfang du har lyst.

      HCA Festspillenes

venner
- gør eventyret muligt!

“Det er ikke det,
vi får, men det vi giver,

der gør os rige”

Kontakt

Du kan kontakte nedenstående, for 
yderligere information:

Palle Svendsen
Tlf: 29 12 64 74
E-mail: palleogsanne@gmail.com

Susanne Tønnes
Tlf: 21 49 88 33
E-mail: susanne@hcandersenfestspillene.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

For alle opgaverne gælder, at der ikke kræves 

særlige kvalifikationer. Du kan deltage i det 

omfang, du har tid og lyst. Der er altid noget at 

gøre, og du bliver altid mødt med et “dejligt, du 

kom”.

Udover Festspillenes Venner lægger de unge 

spilleres forældre, søskende og bedsteforældre 

en kæmpe indsats i det frivillige arbejde.

Der er intet kontingent til HCA Festspillenes 

Venner, men du kan melde dig ind i  H.C. Ander-

sen Festspillene og på den måde også få indfly-

delse på selve foreningsarbejdet. Som tak for 

din indsats kvitteres med mad og drikke under 

arbejdet samt et adgangskort til forestillinger-

ne.

Og så er der den anden del af lønnen. Den ud-

betales, når du en eftermiddag i solskin sidder 

på skråningerne i Den Fynske Landsby og ser 

en flok skønne børn og unge spille teater for tu-

sindvis af gæster, og du ved, at du er en del af 

det og med til at give dem alle minder for livet.

Når vi ta’r fat

      HCA Festspillenes

venner
- gør eventyret muligt!



Det er jo kun 60-70 børn 
og 30.000 besøgende!

Hver sommer spiller 60-70  udvalgte børn 
og unge med i H.C. Andersen Festspil-
lene i Den Fynske Landsby. I 2016 for over 
30.000 besøgende. 

Senest er også en vinterforestilling kom-
met til på Magasinet i Odense. 

På begge produktioner arbejder en gruppe
frivillige sammen, og vi er som en stor  
familie.

Med HCA Festspillenes Venner kan du blive 
en del af det.

...bygge og male?
Der skal bygges slotte, males vægge og meget 

mere til kulisserne. Det arbejde begynder i må-

nederne inden forestillingen og med 

en særlig koncentreret indsats i de 

to uger inden premieren. Al værktøj 

stilles til rådighed, og der er plads 

til både den rutinerede snedker og 

den mindre erfarne. Bare du nyder 

en venskabelig tone og et godt grin, 

mens vi tager fat.

...lide at møde 
mange 
mennesker?
I spilleperioden myldrer det 

ind med publikum, der skal 

hænge jakken eller give barnebarnet en 

is. I boder og indgang kan du være med til 

at sørge for, at gæsterne får en god ople-

velse og korrekte byttepenge.

...slet ikke få nok?
Når de sidste brædder er pillet ned, og skue-

spillerne taget hjem, kan man blive ramt af  

vemodighed over at tage afsked med det hele. 

Så er der mulighed for i de mere stille måneder 

at hjælpe til med oprydninger og reparationer 

og dermed fortsætte med at mødes.

           ...sy?
I månederne før forestillingen mødes et hold fri-

villige i Festspillenes lokaler for at sy kostumer. 

Alle nødvendige maskiner findes på stedet, og vi 

hygger os, mens kilometervis af tråd bliver brugt, 

og alfer, prinsesser og kavalerer vokser frem af 

satin og bomuld. I ugen op til premieren på som-

merforestillingen rykker vi i Den Fynske Landsby 

og bliver en del af det myldrende fællesskab af 

spillere, instruktører og andre frivillige.

                                        ...lave mad?
Uden mad og drikke duer helten ikke. På køkkenholdet 

i forbindelse med sommerforestillingen er du med til at 

lave morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og i nogle 

tilfælde også aftensmad til de frivillige, der bygger og 

syr. Det er nogle af dagens bedste stunder, når vi mødes 

for at spise, og vi garanterer, at ingen glemmer at sige 

tak for mad. 

      HCA Festspillenes

venner
- gør eventyret muligt!

Måske kan du... 


