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Emne:  Røde Orm  

Dato: 03.10.16 

Delta-

gelse:  

  

  

  

  

 

Spørgsmål fra statister: 

 

Hvad får jeg for det?  

- Forplejning i form af mad/drikke under prøver. 

- Transportudgifter dækkes op til en vis afstand. Vi har præ-

cise retningslinjer for dette klar d. 8. nov. 

- Billetter til generalprøven. 

 

Skal jeg til prøve hver dag? 

- Nej, det vil ikke være hver dag, men vi har endnu ikke en en-

delig prøveplan for forløbet klar. De første 14 dage er det 

3-5 dage om ugen, og de sidste 14 dage er mere intense med 5-

6 dage om ugen. Vi vil udlevere en færdig plan til mødet d. 

8. nov. 

 

Skal jeg kunne være med til alle prøver? 

- Som udgangspunkt ja. MEN er der dage, hvor du allerede nu 

ved, du ikke kan, så lad os det vide, så forsøger vi at tage 

det med i vores planlægning. 

 

Skal jeg være med i alle forestillingerne? 

- Som udgangspunkt skal du kunne være med til alle forestillin-

ger. MEN da man jo kan blive syg, laver vi en understudy-

plan, så vi kan rykke lidt rundt på folk i tilfælde af syg-

dom. Hvis du allerede nu ved en dag eller to, hvor du ikke 

kan, så lad os det vide, så vil vi forsøge at tage højde for 

det. 

 

Hvis jeg skal slås – må jeg så kæmpe med eget sværd? 

- Ja, hvis sværdet er slebet ned/sikret efter teatrets ret-

ningslinjer, så må du gerne kæmpe med eget sværd. Vi vil 

selvfølgelig gerne se sværdet først og derefter lave en af-

tale om det. 

 

Kan jeg være med, hvis jeg nu ikke kan slås? 

- Vi skal også bruge statister i andre funktioner end slås-

kampe, så hvis du er interesseret, så tilmeld dig endelig og 

skriv lidt om dig selv. Derefter laver vi en casting, så vi 

sikrer, at alle funktioner dækkes, og at vi får lavet et godt 

hold. 

 



Side 2/2 

 

 

Skal der være børn/unge under 18 med? 

- Ja, vi vil også gerne have nogle børn/unge med, så hvis dit 

barn derhjemme gerne vil være med, så sig endelig til. Børn 

må ikke prøve/spille så mange dage i streg, så vi laver mere 

udskiftning og har dobbelt hold her.  

 

 

 


