
HamletScenen søger frivillige til teaterforestillinger 
 
HamletScenen – Helsingør Kommunes egnsteater – leder efter lokale teaterelskere, der er 
klar på at give en frivillig hånd og som har lyst til at bidrage til, at publikum får en rigtig 
dejlig oplevelse.  
 
”Om et splitsekund slår HamletScenen dørene op til vores nye lokaler i bygning 16, og i 
den forbindelse ønsker vi at få samlet et fast korps af frivillige. Udover at de selvfølgelig 
kommer til at spille en stor rolle i afviklingen af vores forskellige forestillinger, så vil man 
som frivillig også få en unik mulighed for at opbygge og være en del af et stærkt socialt 
frivilligt fællesskab med teater som omdrejningspunkt,” siger Lars Romann Engel, 
teaterdirektør og kunstnerisk leder på HamletScenen.  
 
Som frivillig på HamletScenen kan du være med til at gøre en forskel på flere områder. 
Det vigtigste er dog, at du er servicemindet og altid møder publikum med et smil. Du må 
gerne elske teater og have lyst til at være med til at løfte forskellige opgaver i forbindelse 
med forestillinger, arrangementer og events. 
 
Arbejdet vil fortrinsvis foregå i HamletScenens nye lokaler på Kronborg. Opgaverne vil 
variere, men der kan blandt andet være tale om følgende:  

• Billettering og pladsanvisning  
• Salsvagt  
• Klargøring af sal og foyerområde før og efter forestillingen 
• Betjening af bar 

 
I øjeblikket søger HamletScenen specifikt frivillige til at varetage opgaver på følgende 
forestillinger:  

• Borgersceneforestillingen LYDEN AF OS, som spiller i perioden 9. – 22. november 
2020.  

• Danseforestillingen STORMEN, der spiller i perioden 23. februar – 13. marts 2021.  
• Borgersceneforestillingen VINTERSTEMMER, som spiller i perioden 31. maj – 13. 

juni 2021. 
• Shakespeare Festival 2021, som spiller fra 1. august og et par uger frem. 

 
Størstedelen af forestillingerne spiller kl. 20.00 om aftenen og sommetider også lørdag og 
søndag kl. 15.00. Hvis du har lyst til at være frivillig på HamletScenen, skal du altså kunne 
afse hverdagsaftener i spilleperioderne cirka fra kl. 18.30 – 22.00. Der vil løbende over 
året være andre events, hvor der også er brug for frivillige. 
 
Lyder det som noget for dig? Skriv til mia@hamletscenen.dk  


