
Överenskommelse för medverkan i Ronja Rövardotter sommaren 2018 

Jag är medveten om att genom min medverkan i Ronja Rövardotter gäller nedanstående 

åtaganden och jag är överens om följande; 

 Jag åtar mig att närvara under hela repetitionsperioden.  

Repetitionsperiod 28/5 – 28/6.  Ett specifikt repschema erhålls varje söndag kl 18.00 i 

samband med stormöte. 

Jag åtar mig att närvara under hela spelperioden. 

Spelperiod 29/6 – 9/8. (tisdagar 22.00, onsdagar 18.00, torsdagar 18.00, söndagar 18.00) 

OBS! Inga ledigheter ges. 

 

 Jag är medveten om att jag delar min roll med en annan skådespelare, vilket innebär att jag 

spelar två föreställningar i veckan. 

 

 Alla medverkande i ensemblen erhåller ett VIP kort gratis som gäller som entrébiljett hela 

sommaren. Kortet är personligt och kan ej överlåtas och skall medtagas vid varje  

besök/ föreställning i Teatergläntan.  

 

 Jag förväntas att hjälpa till med att dela ut flyers vid valda tillfällen under sommaren. 

 

 Jag är medveten om, och ger mitt samtycke till, att mitt namn och min bild kan komma att 

användas i reklamsyfte och i övrig media för reklam för föreställningen.  

 

 Föräldrar/anhöriga har möjlighet att köpa ett VIP kort till priset av 1 biljett och kortet gäller 

då som entrébiljett hela sommaren. VIP kortet är endast tillgängligt för de föräldrar/ 

anhöriga som har för avsikt att hjälpa till under denna period. Exempelvis stå i kiosken, 

grilla korv och stå som publikvärd. Då ingår även premiärfest och vuxenfest. Kortet är 

personligt och kan ej överlåtas och skall medtagas vid varje besök/ föreställning i 

Teatergläntan. För mer info kontakta Sussi eller Linda.  

Sussi.bjorninger@stagefantasy.se  linda.karlsson@stagefantasy.se 

 

 För de föräldrar/anhöriga som väljer att inte köpa ett VIPkort ingår heller ej premiärfest eller 

vuxenfest. Du betalar då för din entrébiljett varje gång du vill se föreställningen. Du förväntas 

inte hjälpa till under denna period.  

 

 Under denna period förväntas jag som skådespelare att vakta spelplatsen/ Teatergläntan 

under 1 dygn. Aktuellt vaktschema erhålls inom kort. 

(Vid fler skådespelare/ familj ingår max 2 dygn/ familj). 

OBS! Om skådespelaren är minderårig så ansvarar målsman eller annan anhörig för 

respektive vaktpass. 

 

Skådespelarens underskrift:     

Telefonnummer skådespelare:     

 

Målsmans underskrift:     

Telefonnummer målsman:     

Datum/ ort:      
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