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Når vi ta’r fat
Uanset hvilken opgave, der er tale om, så gælder
det, at der ikke kræves særlige forudsætninger
eller kvalifikationer. Du kan deltage i det omfang,
du har tid og lyst. Der er altid noget at gøre, og du
bliver altid mødt at et ’dejligt, du kom’.
Udover Festspillenes Venner, lægger de unge
skuespilleres forældre, søskende og bedsteforældre en kæmpe indsats i det frivillige arbejde.
Der er intet kontingent til Festspillenes Venner,
du kan blot melde dig ind og på den måde få indflydelse på selve foreningsarbejdet. Som tak for
din indsats kvitteres med mad og drikke under
arbejdet samt et adgangskort til forestillingerne.
Den anden del af lønnen udbetales, når du en
eftermiddag i solskin sidder på skråningerne i
Den Fynske Landsby og ser en flok skønne børn
og unge spille teater for tusindvis af glade gæster,

Kontakt
For yderligere information eller for at melde dig
ind i foreningen, kan du kontakte H.C. Andersen
Festspillenes sekretariat på følgende måde:
Tlf. 24 22 09 56
E-mail: mail@hcandersenfestspillene.dk

og du ved, at du er en del af HCA-familien og dermed er med til at give dem alle minder for livet.

Vi glæder os til at høre fra dig!

“Det er ikke det,
vi får, men det vi giver,
der gør os rige”
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Der skal bygges huse, males vægge og meget
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...slet ikke få nok?
Når de sidste brædder er pillet ned, og skuespillerne er taget hjem, kan man blive ramt af vemo-

Det er jo kun 50-60 børn
og 20.000 besøgende!

dighed over at tage afsked med det hele. Bare rolig – i de lidt mere stilleperioder, er der mulighed
for at hjælpe til med oprydninger og reparationer
og dermed fortsætte med at mødes.

Hver sommer spiller 50-60 udvalgte børn og
unge i alderen 6-18 år med i H.C. Andersen Festspillenes forestilling i Den Fynske Landsby. I

...sy?

2021 for mere end 16.000 besøgende (til trods
for corona-restriktioner)

...lave mad?

I månederne før forestillingen mødes et hold forældre og
frivillige i Festspillenes lokaler for at sy kostumer. Alle

Siden 2017 (?) er der også opført en vinterfore-

Uden mad og drikke, duer helten ikke. På køkkenholdet

nødvendige maskiner og materialer findes på stedet, og vi

stilling på Magasinet med unge og voksne som

i forbindelse med sommerforestillingen er du med til at

hygger os, mens kilometervis af tråd og stof bliver brugt

medvirkende. På begge produktioner arbejder en

lave morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og i nogle

og sommerfugle, prinsesser og andre fine væsener vokser

gruppe frivillige sammen, som én stor familie.

tilfælde også aftensmad til forældre og frivillige, der

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

bygger og syr. Det er nogle af dagens bedste stunder,

merforestillingen rykker syholdet i Den Fynske Landsby og

Som en del af H.C. Andersen Festspillenes Ven-

når vi mødes for at spise og lade tanken op, og vi garan-

bliver en del af det myldrende fællesskab af skuespillere,

ner kan du blive en del af familien.

terer, at ingen glemmer at sige tak for mad.

instruktører, forældre og andre frivillige.

