VELKOMMEN TIL!
Vi er rigtig glade for, du har lyst til at
blive del af vores store sommerfamilie!
I Borgspillet har vi den indstilling, at der
skal være plads til alle, uanset om du har
lyst til at spille skuespil eller være med
bag kulisserne.
Vi kan ikke garantere replikker og sange
til alle, men hvis du gerne vil prøve at stå
på en scene som skuespiller eller statist –
så sørger vi for, du kommer til det!

MEGET MERE END SKUESPIL

Men at være borgspiller er ikke kun forbeholdt skuespillere og statister. Titlen
dækker også over alle vores folk bag scenen, som sammen knokler for, at vi år
efter år kan blive ved med at stable fantastiske stykker på benene.
Hvis du f.eks. er ferm med en symaskine
og nål og tråd, så er det nok lige dig, vi
står og mangler til vores sygruppe? Eller
hvis boremaskinen passer dig bedre, så
skal du måske være med til at bygge kulisser i den praktiske gruppe? Måske vil
du bare gerne give et nap med hvor det
behøves? Så kan der altid bruges et par
hænder i vores gruppe af Flinke-Folk.
Hvis du er interesseret, så se, hvem du
skal kontakte, bagerst i folderen.

KONTINGENT

Nedenstående takster gælder for sidste
sæson (17-18) og er kun vejledende—de
endelige takster vedtages på generalforsamlingen i marts:

•
•
•
•

Voksen:
300,- kr.
Barn* (u. 12):
150,- kr.
Familie:
750,- kr.
Støttemedlem:
100,- kr.
*Børn under 12 år skal ledsages af en voksen.
Du tilmelder dig hos kassereren, som
også kan være behjælpelig, hvis du har
spørgsmål.
Kontingentet kan indbetales til Borgspillets konto i Nordea Sorø:
Reg.nr. 2301 - kontonr. 0564378615
HUSK at betale kontingent! Det har betydning for vores forskellige tilskud, og
som skuespiller vil du først få udleveret
et manuskript, når kontingentet er betalt.

FORSIKRINGER

Borgspillet har IKKE en forsikring, der
dækker alle vores medlemmer. Derfor er
det vigtigt, du selv har en ulykkes-/
fritidsforsikring, hvis du skulle komme
til skade under arbejdet i foreningen.

30. SÆSON - 2018/19 - 1. UDGAVE

LOKATIONER

● SCENEN
Hjertet i Borgspillet. Det er her vores
stykker opføres, og hvor der prøves
scener og gennemspilninger.

● SOGNEGÅRDEN
Placeret lige overfor Ruds Vedby
Kirke. Her øves sang og dans, ligesom
audition, fællesspisning og generalforsamling typisk holdes her.

● SØPARKEN
Systue, kostumer og rekvisitter.

● LADEN
Vores kulisse- og materialeopbevaring, samt større rekvisitter.

● RUDS VEDBY SKOLE
Skolen er vores backup, når sognegården en sjælden gang ikke er ledig.

OPFØRSEL OG ADFÆRD

Når du deltager i parken og til vores arrangementer, så er du Borgspillets ansigt
udadtil og bør derfor opføre dig derefter.
Vi er alle afhængige af, at Borgspillet bliver ved med at fremstå ordentligt og professionelt overfor omverdenen, så vi forventer at alle vores medlemmer hjælper
til med dette.

ÅRETS GANG I BORGSPILLET
GENERALFORSAMLING

EVENTS

SPILLEDAGE

Hvis du har lyst til at deltage i disse sammenhænge, så giv besked til et af vores
bestyrelsesmedlemmer.

Den nye sæson starter typisk med generalforsamlingen, hvor alle medlemmer er
velkomne til at høre lidt om tingenes
tilstand i foreningen. Generalforsamlingen afholdes som regel i marts måned og
varsles i lokalaviser, på vores website og
på Facebook.
Der spilles otte forestillinger onsdag til
lørdag i uge 32 og 33 i august.
Forestillingerne starter kl. 19.30.

Udover vores sommerstykke bliver Borgspillet også engageret til forskellige
events i løbet af året. Det kan være alt lige
fra optrædener ved julefester, halloween
og byfester, til boder og praktisk arbejde i
forbindelse med højtider, festivaller og
kirkekoncerter.

ØVEPERIODEN
DATOER

Du kan altid finde en oversigt over vigtige
datoer på hjemmesiden under Vær med >
Kontingent & Øvedage. Vores prøveperiode ligger altid i to dele adskilt af en ferie
midtvejs. Ændringer vil typisk blive
kommunikeret ud på e-mail eller Facebook.

UANSET VEJRET

Når vi skal øve i parken gælder det om at
være godt klædt på. Det kan godt blive
koldt i løbet af aftenen, så husk varmt tøj
og regntøj til de våde dage. Vi øver i alt
slags vejr bortset fra torden.

PAUSER

Der vil selvfølgelig være indlagt en del
pauser i løbet af prøven, men også her er
det vigtigt at overholde tiden.

AFBUD

Afbud meldes så tidligt som muligt til
formand Marianne. Allerede til auditionen findes der en liste, som du bedes
notere dine fraværsdage på. Prøveplanen
lægges efter fraværslisten, så prøv at være
tidligt ude, så vi undgår spildtid.

Husk også et tæppe eller noget andet at
sidde på. Der kan også være rigtig mange
myg, så det er også godt med en myggespray.

ARBEJDSDISCIPLIN

Det er bedst at komme lidt før tid til prøverne, så vi kan starte som planlagt.
Vores prøveforløb er kort, men intensivt,
og derfor er det vigtigt, alle møder velforberedte til den pågældende scene-, sangeller danseprøve.
Det går ikke kun ud over dig, hvis du ikke
kan dine ting, men også dine medspillere,
som er afhængige af dig.
Efter ferien skal du så vidt muligt kunne
dine replikker udenad, så du kan lægge
manuskriptet og fokusere på udtrykket.

Vi har et meget intensivt prøveforløb, så
for din egen og dine medspilleres skyld
fraråder vi alt for meget fravær, og helst
intet i hele anden prøveperiode.

PARKERING

I øvedagene kan du parkere ved ishuset
(bag publikumsrækkerne). I spilledagene
er disse pladser forbeholdt gangbesværet
publikum, så som udgangspunkt parkerer
vi på pladsen ved stenladen. Kør roligt,
når du har passeret kirken, så vi ikke generer beboerne og hestene.

TOILETTER

Når vi øver i parken, vil der blive åbnet
for den store toiletvogn ved stalden. I
spilledagene er denne forbeholdt publikum, så der benytter vi i stedet den lille
vogn bag publikumsrækkerne.

FRISURE

Vores historier foregår ofte et godt stykke
tilbage i tiden, og vi bestræber os på at
kostumer, sprog og rekvisitter skal være
så historisk korrekte som muligt. Spørg
derfor instruktøren eller kostumieren,
før du går ud og bliver klippet, så vi undgår alt for moderne frisurer og farver.

KONGE-/DAMESIDE

Du kan måske støde på udtrykkene
”konge-” og ”dameside” om scenen.
Kongeside er til venstre for publikum
(mod Vedbygård), dameside er til højre
(mod hestefolden).

NATTEVAGT

Når teknikken, kostumerne og rekvisitterne kommer ned i parken, har vi brug
for mindst to voksne vagter hver nat. En
nattevagt løber fra prøven slutter til næste morgen kl 6.
I løbet af vagten er der typisk mindre
opgaver, såsom oprydning på publikumsrækkerne eller andet småarbejde.
Der vil gå en nattevagtstilmelding rundt i
løbet af øveperioden, hvor vi opfordrer
alle til at skrive sig på - de er faktisk rigtig
hyggelige!

AFFALD

Husk at rydde op efter dig og brug skraldespanden i kongeside eller en af affaldsspandene omkring kostumeteltet, så vi
holder parken flot.

RYGNING

Er du ryger, så husk som udgangspunkt
kun at ryge i pauserne, da røg på scenen
kan genere dine medspillere. Brug venligst de opstillede sandspande til skodder.

SPILLEDAGENE
KOSTUMER

Når vi begynder at prøve i kostume, så
sørg for at holde styr på dine kostumedele, og hæng dem pænt på plads efter
brug. Hvis du har spørgsmål eller behov
for at få repareret en kostumedel, så tag
fat i en af sydamerne – der er altid mindst
én på vagt i kostumeteltet under forestillingerne.

ikke er vant til at lægge make-up, så er
der med garanti en af dine medspillere,
der med glæde vil lægge den på dig.
Hvis du er overfølsom eller allergisk i
forhold til visse typer sminke, så husk at
nævne det for den sminkeansvarlige eller
Marianne, så I sammen kan finde en løsning.

OPVARMNING

Der er altid fælles opvarmning kl. 19 bag
scenen. Alle stiller omklædt her, hvor de
sidste beskeder bliver givet, og vi ønsker
hinanden held og lykke med forestillingen.

RO BAG SCENEN
MICROPORT

Hvis du har replikker eller sang i stykket,
vil du blive udstyret med en microport
(mikrofonledning). Marianne står for at
montere den på dig før forestillingen, og
du skal ikke selv tænde og slukke den i
løbet af forestillingen – det klarer de oppe
fra lydhuset. Så husk at gå i god tid, hvis
du skal på toilettet før en scene.

SMINKE

Af hensyn til scenelyset bruger alle sminke, medmindre andet er aftalt. Hvis du

Før og under forestillingen skal der være
ro bag scenen. Vi lader ikke alle sammen
op på samme måde, så hvis du har brug
for at synge eller skråle højt, før du går
på, så gør det lidt afsides – så generer vi
heller ikke publikum.

så er du velkommen til at klæde om og
hilse på dem blandt publikum. Publikum
har ikke adgang bag scenen, og kostumerne må ikke komme op blandt vores gæster.

FAKLER

KAFFE/KAGE I PAUSEN

I pauserne er der gratis kaffe og te, og
sodavand kan købes til rimelige priser. Vi
skiftes gerne til at medbringe kage eller
lignende, så husk at skrive dig på kagelisten.

VENNER I PAUSEN

Hvis du har venner på publikumsrækkerne, som du gerne vil hilse på i pausen,

Vi slutter traditionen tro stykket af med
et fakkeloptog, hvor vi bevæger os fra
scenen ud på plænen ned mod spiseteltet.
Af sikkerhedshensyn skal du være fyldt
12 år, før du må bære en fakkel.

FORPREMIERE

Sidste prøvedag før premieren ligger forpremieren, hvor vi laver en fuld gennemspilning. Her er alle foreningens medlemmer velkomne til gratis at overvære
stykket fra publikumsrækkerne.

EFTER STYKKET
ARRANGEMENTER

Efter premieren mødes vi alle i spiseteltet
i kostume, hvor formanden holder tale.
Første øl/vand er gratis for medlemmer.
Efter sidste forestilling mødes vi også i
spiseteltet, hvor bl.a. forfatter og instruktør holder afskedstaler. Første øl/vand er
gratis for medlemmer.

OPRYDNING

Dagen efter sidste forestilling mødes vi
om morgenen i parken til fælles morgenmad og nedrivning af kulisser.

FÆLLESSPISNING

Indenfor et par måneder efter spilleperioden har vi tradition for fællesspisning i sognegården for alle foreningens
medlemmer, hvor vi sammen runder
sommerforestillingen af med manér.

ØVRIGT
ONLINE

Vores officielle website er
rudsvedbyborgspil.dk
hvor der annonceres og sælges billetter.
Derudover er Borgspillet også at finde på
facebook.com/rudsvedbyborgspil.
Endelig har vi også en skjult Facebookgruppe for årets stykke, hvor nyheder,
ændringer og spørgsmål i og omkring
spilleperioden lægges op. Gruppen kræver invitation fra et af de øvrige medlemmer.
Online-spørgsmål bedes rettet til Christer eller Ronni.

BRUG AF BILLEDER OG VIDEO

Vi bruger af og til billeder og optagelser
fra prøver og arrangementer, f.eks. i vores program, til reklame på internettet og
i lokale medier. Situationsbilleder bliver
altid kontrolleret for uheldige motiver,
men derudover indhenter vi ikke særligt
tilladelse til disse. Hvis du ikke ønsker dit
portrætbillede brugt i f.eks. programmet,
så giv besked til en i bestyrelsen.

PLAKATER OG FOLDERE

I månederne op til premieren er det vigtigt, vi får reklameret for vores forestilling, hvilket bl.a. sker ved ophængning af
plakater og uddeling af flyers i lokalom-

rådet og nabobyerne. Som medlem håber
vi selvfølgelig, du vil hjælpe til med dette
reklamearbejde, og hvis du skulle have en
god idé til nye reklameområder, så hører
bestyrelsen gerne fra dig. Der vil blive
givet besked, når vi har plakater og flyers
klar.

GAVER

Borgspillet giver kun gaver ved særlige
mærkedage og bårebuketter ved begravelser.

SPØRG!

Vi har prøvet at samle svar på mange af
de spørgsmål, man typisk kan møde som
nyt medlem. Men husk: Hvis du er i tvivl,
så er det bare at tage fat i en af de gamle
garvede, som med garanti kan hjælpe dig
med et svar.

VI SES I PARKEN!

