
 

 

 

 

Til dig der er aktiv frivillig ved kulturelle 

arrangementer!  
 

Det Sønderjyske kulturfællesskab ønsker med initiativet Backstage Crew 

at de mange frivillige ude i foreningerne der beskæftiger sig med kulturelle 

aktiviteter, indendørs som udendørs, får mulighed for nye kompetencer og 

netværk.   

Backstage Crew vil give dig ny viden og konkrete værktøjer til at kunne 

afholde og gennemføre jeres kulturelle arrangementer lige et hak bedre.  

Som deltager i projektet Backstage Crew vil du møde andre frivillige 

kulturaktører over 15 år fra hele Sønderjylland, der tilbyder og gennemfører 

arrangementer i forsamlingshuse, musikforeninger, kor, scenekunst, på 

skoler og i ungdomsuddannelserne.   

 

Backstage Crew er fire temadage tilrettelagt omkring lys, lyd, scene og 

publikum med emne-opdelte praktiske øvelser og oplæg om blandt andet 

akustik, montering af udstyr, bookingsystemer, kontraktindgåelser, 

ansøgning om tilladelser, brand- sikkerhedsplaner og publikumsservicering.  

 

Du kan læse mere om de fire temadage i fakta arket.  Du betaler et 

deltagergebyr på 50 kr. ved ankomst. Der er en let forplejning på alle 

temadage, og du får et personligt Backstage Crew bevis på din deltagelse.  

 

Der er begrænset tilmelding med 80 deltagere. Tilmeld dig på dette link:  

 

https://place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM10092 

 

Med venlig Hilsen  

Morten Riis 

Projektkonsulent Backstage Crew      

 

 

 
Morten Riis  
 

email: morten@mortenriis.one 

Mobil: +45 21 62 64 52  
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Vigtige datoer: 

 

Tema LYS: 

09 oktober 2021  

11:00 - 15:00 

 I Aabenraa 

  

Tema LYD: 

30 oktober 2021 

11:00 - 15:00  

I Haderslev  

  

Tema SCENE: 

20.november.2021 

11:00 - 15:00 

I Tønder 

 

Tema PUBLIKUM: 

11. december 2021  

11:00 - 15:00   

I Sønderborg 

  

 

Spørgsmål og 

tilmelding?  

Kontakt Morten Riis  
 
e-mail:  
morten@mortenriis.one 
Tlf: +45 21 62 64 52 

 

https://place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM10092


 

 

 

 

 

Fakta ark - De fire temadage. 
 
 
De fire temadage vil have fokus på henholdsvis lys, lyd, scene og publikum 
er alle emne-opdelte undervisningsdage hvor der vil være oplæg og praktiske 
hands-on øvelser sammen med de øvrige deltagere og de to eksperter;  
 
Glenn McPherson, Blackhat Promotions og  
Ulrik Bossen fra Gicrec Produtions.  
 
Glenn og Ulrik beskæftiger sig til dagligt med booking, brand, sikkerhed, lys 
lyd og sceneopsætninger, og har haft ansvar for montering af udstyr, 
bookingsystemer, kontraktindgåelser, ansøgning om tilladelser, brand- og 
sikkerhedsplaner og publikumsservicering for blandt andet Tønder 
Festivalen og andre professionelle kunstnere.  
 
Ud over temadagens emne, vil der på alle fire temadage også være 

undervisning i brand og sikkerhed, kontrakter, bookingsystemer og 

markedsføring. Målet er at de enkelte temadage med hver sit særlige fokus, 

vil give dig ny spændende viden og værktøjer til at opstille og afholde dit 

kulturelle arrangement mere professionelt når du kommer hjem.  

LYS; Hvad kan scenelys og hvad kan scenelys ikke. Her skal der med 

instruktion og praktiske øvelser leges med farver, indstillinger og positioner 

til at opnå den helt rigtige sceneoplevelse. Strøm, ophæng og sikkerhed 

tages også op.    

LYD; Hvad er lyd for en størrelse, og hvordan bevæger den sig igennem 

rummet frem til lytteren. Hvordan skaber vi den gode lyd i lokalet og hvilket 

grej er nødvendigt for at opnå de bedste lydoplevelser for tilskuerne.  Skal vi 

leje eller købe vores eget udstyr? Det kommer der også nogle bud på. 

SCENE; Her er det Sceneopsætning der er i fokus. Hvordan skaber vi med 

enkle midler en flerdimensional og spændende sceneoplevelse for 

tilskueren, og de bedste arbejdsforhold for de optrædende herunder brand-

og personsikkerhed.  

PUBLIKUM: Publikum oplevelsen er det det hele handler om, vores gæster 

skal have den bedste oplevelse fra beslutningen om køb af billet tages til 

forestillingen er ovre!  Vi kommer blandt andet ind på forskellige booking 

løsninger, enkel markedsføring af event, publikum-og brandsikkerhed, 

gæsteoplevelsen fra ankomst til tæppefald og publikumsservicering.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fire temadage: 
 

LYS: 

09. oktober 2021  

11:00 - 15:00 

i Aabenraa 

  

LYD: 

30 oktober 2021 

11:00 - 15:00  

i Haderslev  

  

SCENE: 

20.november.2021 

11:00 - 15:00 

i Tønder 

 

PUBLIKUM: 

11. december 2021  

11:00 - 15:00   

 I Sønderborg 

  

 

 


