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Velkommen som KulturCrew
Kære elever
I er nu udvalgt til at være KulturCrew på jeres
skole. Det betyder, at I nu får både ansvar for og
indflydelse på kulturlivet på jeres skole. I skal være
med til at sikre, at alle – både kunstnere, elever,
lærere, forældre og hele byen – får nogle gode op
levelser med de kulturarrangementer, der kommer
på jeres skole.
Kultur er en vigtig del af vores identitet, og jo mere
forskelligt, vi oplever og hjælper andre til at opleve,
jo bedre forstår vi hinanden og verden omkring os.
Og så er kultur spændende, lærerigt og sjovt.
En af de vigtigste opgaver, I får som KulturCrew,
bliver at skabe en positiv stemning op til et arrange
ment, så både elever og lærere er åbne for de op
levelser, der venter. Også selvom det måske er helt
fremmedartet og kan lyde kedeligt eller underligt.

Som KulturCrew vil I få et fællesskab, som går på
tværs af klasser, og I vil få et ansvar, der gør, at
kunstnere, lærere og andre elever regner med jer.
Det er vigtigt, at I er åbne og positive samt tager
ansvaret og arbejdet som KulturCrew alvorligt,
men det er også vigtigt, at I har det sjovt og husker
at bruge hinanden i jeres nye fællesskab.
Denne håndbog skal hjælpe jer i gang med de
forskellige opgaver som KulturCrew. Hvordan I
konkret vælger at gøre på netop jeres skole, er no
get, I skal aftale med jeres kontaktlærer og måske
også skolelederen.
Hvis I mangler idéer til, hvilke opgaver I kan løse,
eller hvordan I kan løse dem, kan I altid klikke forbi
www.kulturcrew.dk, hvor der er masser af inspira
tion at hente.
Rigtig god fornøjelse.
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KulturCrew
At være udvalgt som KulturCrew giver jer indfly
delse og ansvar i forhold til nogle af de kulturtiltag,
der er på jeres skole. I kan være med til at skabe
gode oplevelser, ligesom I får mulighed for at påvir
ke beslutningerne omkring arrangementerne.
Derudover giver KulturCrew jer nogle redskaber, I
vil kunne bruge andre steder:
• Værterne lærer at tale til forsamlinger og frem
mede mennesker, hvilket kan være en fordel til
en jobsamtale, til eksamen eller i de fleste jobs.
• Teknikerne får et indblik i livet som scenear
bejdere og lærer at være hurtige og effektive,
hvilket er en fordel i mange situationer og jobs.
• PR-folkene træner deres evne til at få sagt
tingene på den helt rigtige måde, hvilket er godt
både i forhold til skolearbejde og mange jobs.
• I får chancen for at møde en masse professio
nelle kunstnere, som måske kan inspirere jer i
jeres valg af job og studier.

KulturCrew startede under navnet ‘Elever
som arrangører’ i Norge i 2006 og blev i
Danmark startet af de tre nationale kompetencecentre Teatercentrum, Dansehallerne
og LMS – Levende Musik i Skolen tilbage i
2010.
I Danmark har idéen har siden spredt sig
med lynets hast, og der kommer flere og
flere skoler med år for år.
KulturCrew findes også i det øvrige Skandinavien, og flere andre, europæiske lande har
fået øjnene op for idéen, blandt andet efter
at have mødt danske KulturCrew på forskellige festivaler.
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•

•

I får mulighed for at arbejde med nogle af
kunstens virkemidler og får indblik i metoder og
arbejdsprocesser.
I kan skrive jeres arbejde i KulturCrew på jeres
CV, når I søger job andre steder – at være med
i KulturCrew viser blandt andet, at I tør tage
ansvar og vil engagere jer, hvilket er gode egen
skaber for enhver arbejdsgiver.

Vigtigst af alt er, at I ikke bare træner én ting, men
prøver det hele af og lærer at samarbejde på tværs
af klasser, køn, venskaber og lærer-elev-grænser.
Og selvfølgelig at I har det sjovt undervejs.

HVAD SKAL I LAVE?
Som KulturCrew har I rollen som medarrangører.
At være arrangør, vil sige at man har ansvaret for
at planlægge og gennemføre et arrangement. På
jeres skole kan det for eksempel være en koncert
eller en teaterforestilling.
Som KulturCrew skal I som udgangspunkt ikke
tage jer af selve bookingen, datosætning og lokale
reservation, det står jeres kontaktlærer for i sam
arbejde med kulturinstitutionerne og kunstnerne.

Den direkte vej til kultur
og frivilligt arbejde
Interesseret i mere frivilligt arbejde? Der er
mange muligheder i jeres fritid, hvis I vil føre
stilen videre inden for frivilligt arbejde og
kultur.
Roskilde Festivalen bliver f.eks. til ved hjælp
af 30.000 frivillige, stort set alle sportsforeninger i Danmark er drevet af frivillige
trænere og ledere ligesom kulturlivet mange
steder overlever på grund af unge så vel som
gamle, der hjælper til i fritiden.
Spørg jeres lokale sports- eller kulturinstitutioner, om de har brug for frivillige, eller
se om der er et job til jer på for eksempel
hjemmesiden:
www.frivilligjob.dk
www.jobindex.dk/job/oevrige/frivilligt
www.urk.dk

Til gengæld skal I fokusere på at gøre klar til arran
gementet, gøre det kendt på skolen, være værter
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og hjælpe kunstnerne, hvis de har brug for det. På
længere sigt kan et mål være, at I også får indfly
delse på at udvælge de kulturarrangementer, der
skal komme på skolen.
Her er I som KulturCrew med til at gøre en forskel
på skolen
• I er direkte formidler af arrangementer til jeres
• I er fremtidens kulturarrangører
• I er med til at give kunstnerne en god oplevelse
på skolen
• I er med til at gøre jeres skole og kulturarrange
menterne endnu bedre.
• I er nye samarbejdspartnere for kontaktlærere

HVEM GØR HVAD?
I mappen her er der udførlige beskrivelser af de
tre overordnede opgaver som værter, teknikere og
PR-crew. Efter beskrivelserne er der en tjekliste, I
kan gå ud fra I jeres arbejde inden, under og efter
kulturarrangementerne.
I skal finde ud af i gruppen, om I har det bedst med
at have faste roller hele året igennem, eller om I
vil beslutte, hvem der gør hvad fra arrangement til
arrangement. Hvordan I vælger at gøre det, er op
til jer og jeres kontaktlærer, det vigtigste er blot, at

alle roller bliver fordelt og at alle arbejdsopgaver
bliver løst på bedst mulige måde hver gang.
I samarbejde med jeres kontaktlærer skal I holde
planlægningsmøder og fordele arbejdsopgaver
ne mellem jer inden hvert arrangement. Når I har
prøvet at afvikle et eller flere arrangementer, kan I
lavet nogle faste aftaler og rutiner for arbejdsop
gaverne, så bliver det lettere for hver gang. God
planlægning og godt samarbejde er halvdelen af
jobbet.
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Værts-crew
Det er en god idé at være mindst to værter ved
hvert arrangement, og det er også muligt at kom
binere opgaverne som vært med opgaverne som
scene- og teknikhjælpera eller PR-medarbejder/
journalist.
Værternes vigtigste opgave er at få kunstnerne
til at føle sig velkomne. Det gør I ved at være på
pletten med et smil og hjælpsomhed, vise dem til
rette, sørge for hyggelige lokaler, mad og drikke og
ved at byde velkommen til publikum inden arran
gementet.
Hvis man som vært bliver syg eller af andre grunde
ikke kan udføre sin opgave, er det utrolig vigtigt, at
man får fat i en anden fra KulturCrew, der kan tage
over. Aftal evt. på forhånd, hvem der er backup.

Her er en liste over mulige opgaver:

OPGAVERNE

GARDEROBE

Ikke alle opgaver er aktuelle hver gang. Flere ting
vil skulle afklares med jeres kontaktlærer og må
ske med kunstnerne selv. Inden arrangementet vil
kontaktlæreren som regel have fået et materiale
fra kunstnerne, hvor de beskriver deres ønsker og
behov for hjælp.

•

•
•

Find et godt sted, kunstnerne kan opholde sig
før og efter arrangementet. Gerne tæt på sce
nen og med let adgang til et toilet.
Gør garderoben hyggelig og sørg for, at der ikke
er koldt.
Bespisning
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•
•
•

•

•

Undersøg hvor mange kunstnere, der kommer,
så I kan skaffe krus mv til dem alle.
Hav altid vand, the, kaffe, mælk og sukker parat.
Beslut sammen med kontaktlæreren, hvor
meget I vil og kan gøre ud af mad/drikke. Måske
skal I bestille noget i kantinen, måske kan I låne
skolekøkkenet til at lave mad.
Hvis I beslutter at stå med andet end the/kaffe,
undersøg da om kunstnerne har lyst og tid til
mad/drikke og hvad de i så fald gerne vil have.
Stil mad og drikke klar i garderoben.

PRÆSENTATION
•

•

•
•

Spørg kunstnerne om de ønsker, at I byder vel
kommen på scenen før arrangementet. Nogle
kunstnere ønsker ikke at blive præsenteret og
nogle har ønsker til, hvad der skal siges, så husk
at spørge dem.
Tjek med kontaktlæreren om der er praktiske
beskeder, I skal have med i jeres præsentation
på scenen før eller efter arrangementet. Det
kan for eksempel omhandle, hvordan publikum
skal forlade arrangementet, når det er slut, eller
måske er der et frikvarter, der skal flyttes på
grund af arrangementet.
Skriv det ned I vil sige og øv jer med mikrofo
nen, så I kan vende jer til den.
Hvis I mangler tips til, hvordan I får lavet en
god præsentation, kan I finde inspiration på
www.kulturcrew.dk

PÅ SELVE DAGEN
•

•
•
•
•
•

Find ud af, hvad tid kunstnerne kommer og vær
klar til at vise dem til en god parkeringsplads
tæt på, hvor de skal optræde, så de/I ikke skal
bære udstyret for langt.
Tag imod ved ankomst – et smil og et håndtryk
giver et godt førstehåndsindtryk.
Vis dem garderoben, toilettet og lokalet hvor de
skal optræde og eventuelt andre vigtige lokaler.
Sørg for at vise kunstnerne, hvor I har stillet
mad og drikke.
Præsenter kunstnerne på scenen efter aftale
med dem og kontakt-læreren.
Være tilgængelig for kunstnerne i løbet af
dagen.

EFTER ARRANGEMENTET
•

•
•
•
•
•

Gå på scenen og sig tak for i dag og tak til
kunstnerne. Husk eventuelle praktiske oplys
ninger.
Følg kunstnerne ud og tag pænt afsked.
Oprydning
Husk at arrangementet ikke er slut, før kunst
nerne er taget videre, og der er ryddet op.
Vask beskidt service op og stil på plads.
Tag skilte og plakater ned.
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SCENEHJÆLP OG TEKNIK-CREW
Der skal som regel gerne være minimum to sceneog teknikhjælpere – hvor mange I skal være af
hænger af kunstnernes og måske også pedellens
behov. Det er i et vist omfang muligt at kombinere
opgaverne som hjælpere med opgaverne som
vært eller PR-medarbejder/journalist, men det skal
i så fald aftales omhyggeligt på forhånd.

vil kontaktlæreren som regel have fået et materi
ale fra kunstnerne, hvor de beskriver sine behov
for hjælp, størrelsen på scenen, om der skal være
mørklægning og så videre.

Scene- og teknikhjælpernes vigtigste opgave er
at tingene kører – at der er siddepladser til alle i
publikum, at scenen passer til kunstnernes behov,
at der er den rigtige belysning og hænder nok til at
hjælpe kunstnerne med deres gear.

•

Her er en liste over mulige opgaver:

SKILTNING

•
Hvis man som scene- og teknikhjælper bliver syg
eller af andre grunde ikke kan udføre sin opgave,
er det utrolig vigtigt, at man får fat i en anden fra
KulturCrew, der kan tage over. Både kunstnere og
skolen regner med jeres hjælp.

OPGAVERNE
Ikke alle opgaver er aktuelle hver gang. Flere
ting vil skulle afklares med jeres kontaktlærer og
måske med kunstnerne selv. Inden arrangementet

Aftal med kontaktlærer og værter hvor der
skal sættes skilte op for eksempel på skolens
parkeringsplads, på gangene, arrangementslo
kalet, garderoben og toilettet, så kunstnerne
kan finde rundt.
Lav skilte og hæng dem op.

LOKALET
•

•

Tjek i kunstnernes materiale, hvilke krav de har i
forhold til lokale, scene, publikums placering og
teknik.
Tjek siddepladser:
Skal publikum sidde ned? På borde, stole eller
på gulvet? Har kunstnerne selv bænke med?
Hvor mange skal der være pladser til? Hvordan
skal de sidde i forhold til scenen?
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•

•

•

Tjek scenen:
Er der krav til scenens størrelse og opbygning?
Har kunstnerne selv scenekasser med?
Aftal med kontaktlærer og serviceleder/pedel,
hvem der sørger for at stille stole og scene med
videre op.
Hvis publikum skal sidde på gulvet, skal I tjekke,
om det er gjort rent.

TEKNIK
•

•

•

•

BÆREHJÆLP
•

•
•

Tjek om kunstnerne har brug for hjælp til at
bære deres gear ind og ud – hvor mange har de
brug for?
Stå klar til at hjælpe når kunstnerne kommer.
Vær klar til at hjælpe kunstnerne med at pakke
sammen og bærer ud straks efter arrangemen
tet, men husk at spørge dem – det kan være, de
gerne vil drikke en kop kaffe først.

De fleste kunstnere har brug for strøm, stikdå
ser og forlængerledninger. Sørg for, at der er
ekstra sikringer og forlængerledninger klar.
Ønsker kunstnerne mørklægning? Mørklæg
ning betyder, at der skal være helt mørkt i
lokalet ligesom i en biograf. I nogen tilfælde
betyder det, at vinduer skal dækkes til, for at
der kan blive mørkt i lokalet. Snak med skolens
serviceleder/pedel om, hvordan det skal gøres
og af hvem.
Tjek om ventilationssystem og andet som laver
støj under en forestilling skal slås fra. Spørg
serviceleder/pedel om det.
Kunstnerne har som udgangspunkt altid lyd og
lys med sig, men de kan have brug for hjælp til
at bære det eller og sætte det op. Spørg kunst
nerne om de har brug for hjælp til lyd/lys.
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PR-CREW
Antallet af PR-medarbejdere kan variere meget og
her kan både værter og scene- og teknikhjælpere
også hjælpe til, da en del af opgaverne foregår i god
tid inden arrangementet. Som regel er det bedst
at være minimum to, men gerne flere – det giver
bedre idéudvikling og mulighed for at nå ud til flere
målgrupper. Desuden kan det under arrangementet
være en fordel at være flere til at tage billeder og
tage noter til artikler til skolebladet eller lignende.
PR-Crewets vigtigste opgave er at gøre lærere
og elever opmærksomme på kulturarrangemen
tet – og gerne få dem til at glæde sig. Udover at
få publikum i stemning kan PR-crewet også være
med til at sikre generel opbakning til skolens
kulturelle arrangementer blandt forældre og øvrige
indbyggere i byen, så der bliver en fælles stolthed
over skolens initiativer. Dette kan gøres både ved
PR-arbejde inden arrangementet, men også gen
nem journalistiske artikler, fotoserier og lignende
efter arrangementet.

OPGAVERNE
Hvor meget PR I laver til hvert arrangement kan
variere alt efter, hvad I har tid til, og hvad I synes, er

relevant. Som minimum skal I sikre jer, at de elever
og lærere, der skal deltage ved arrangementet er
forberedt. Aftal altid omfang og udførsel med jeres
kontaktlærer.
Her er en liste over mulige opgaver.

PLANLÆGNING
•

•

•

•
•

Sæt jer sammen og lav idéudvikling på, hvad I vil
lave af PR inden og efter arrangementet. Dette
skal gerne gøres mindst to uger før arrangemen
tet, for at I har tid til at lave de forskellige ting.
Overvej hvilke målgrupper I vil have fat i, og
hvordan I bedst får dem i tale. Skøre idéer er
velkomne.
Tjek med kontaktlæreren om der er noget be
stemt, I gerne skal have informeret elever eller
lærere om. Det kan eksempelvis handle om, at
de skal huske at bruge et bestemt undervis
ningsmateriale før koncerten, eller at man skal
have tøj med, man kan røre sig i.
Fordel roller og opgaver og hjælp hinanden med
feedback løbende.
Brug det materiale, kunstnerne har fremsendt,
til at finde brugbare oplysninger og tjek deres
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hjemmesider og måske også youtube – her
kan være billeder, musik, film, som I kan bruge i
PR-arbejdet.

•

Skriv tekst og læg billeder op på elevintra og
lærerintra. Få kontaktlæreren til at hjælpe jer.

FANG ELEVER OG LÆRERE

FANG FORÆLDRE, MEDIER, BORGERE OG
POLITIKERE

•

•

•

•

•

•

Lav plakater. Overvej hvilken aldersgruppe, der
skal med til arrangementet – kan de læse, og
hvad synes de er sejt? Spørg kontaktlæreren
om materialer til plakaterne og find eventuelt
brugbare billeder på kunstnernes hjemmesider.
Hæng plakaterne op steder de elever, som skal
med til arrangementet, vil se dem. Det kan være
på toiletdøre, i klasserne eller på opslagstavler
på gangen. Husk at pille dem ned efter arrange
mentet.
Præsenter arrangementet til fællessamling. Lav
for eksempel en lille tale eller præsenter kunst
nerne ved hjælp af musik eller film fra youtube.
Aftal det med kontaktlæreren.
Orienter på lærerværelset. Ofte vil lærerne
skulle forberede eleverne inden arrangementet,
så det er vigtigt, de bliver mindet om at bruge
kunstnernes undervisningsmateriale, hvis der
er sådan et. Spørg kontaktlæreren, hvad I skal
sige, og hvad tid det passer bedst.
Flyers – hvis I må låne en kopimaskine eller prin
ter, kan I for eksempel printe billeder af kunst
nerne med tid og sted for arrangementet – sed
lerne kan publikum bruge efter arrangementet,
hvis de gerne vil have kunstnernes autografer.

•

Lav tekst og billeder til forældreintra, skolens
hjemmeside og nyhedsbrev både inden og efter
arrangementet.
Tag eventuelt kontakt til den lokale avis, radio
og TV. Dette må kun ske efter aftale med kon
taktlæreren og meget gerne også kunstnerne,
så de ved, der kan være presse til stede. Gør
det ikke ved hvert arrangement, men vælg dem,
hvor I synes, I har noget spændende at fortælle
dem.

JOURNALISTISK ARBEJDE
•

•

Lav et interview med for eksempel kunstnerne,
skoleinspektøren eller nogle elever om arran
gementet. Det kan gøres både inden, under og
efter. Husk at tage billeder af dem.
Tag noter og billeder under arrangementet, til
brug i reportage og artikler til skolens hjemme
side mv.

Hvis I gerne vil vide mere om PR-arbejdet, hvordan
I laver interviews, skriver artikler eller hvilke typer
PR, I kan lave før et arrangement, kan I altid hente
viden og inspiration på www.kulturcrew.dk
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Tjekliste før

TEKNIKER-CREW

VÆRTS-CREW

HVEM
Finde ud af, hvad
kunstnerne har
af ønsker til mad/
drikke.

Hovedansvarlig:

Gøre omklædnings
lokale hyggeligt og
klart til kunstnerne.

Hovedansvarlig:

Skaffe/lave mad/
drikke til kunst
nerne.

Hovedansvarlig:

Stille mad/drikke
frem til kunstnerne.

Hovedansvarlig:

Tage imod kunst
nerne, vise dem
parkeringsplads og
lokaler.

Hovedansvarlig:

Lave skilte og hæn
ge op, så kunst
nerne kan finde
spillested, gardero
be, wc osv.

Hovedansvarlig:

Arranger sidde
pladser efter aftale
anvisning i kunst
nernes materiale og
aftale med pedellen

Hovedansvarlig:

Byg scene efter
kunstnernes anvis
ning og aftale med
pedellen.

Hovedansvarlig:

Sørg for evt strøm,
stikdåser og for
længerledninger
ved scenen.

Hovedansvarlig:

HVOR

HVORNÅR

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:
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TEKNIKER-CREW

HVEM
Sørg evt. for
mørklægning efter
kunstnernes an
visninger og aftale
med pedellen.

Hovedansvarlig:

Sørg for, der ikke er
beskidte gulve eller
larmende ventila
tionssystemer før
arrangementet.

Hovedansvarlig:

Sørg for at der ike
ringer en klokke
midt i koncerten

Hovedansvarlig:

Efter aftale: Hjælp
kunstnerne med at
bære sit gear ind og
stille op.

Hovedansvarlig:

Lav PR-plakater

Hovedansvarlig:

HVOR

HVORNÅR

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Hæng plakater op

Hovedansvarlig:

PR-CREW

Øvrige:

Forbered en
live-præsentation
af arrangementet/
kunstnerne f.eks.
tale, rap eller teater

Hovedansvarlig:

Fremfør fx præ
sentationen af
arrangementet til
fællessamling/mor
gensang/i klasserne

Hovedansvarlig:

Orienter om
arrangementet på
lærerværelset

Hovedansvarlig:

Lav flyers til elever
og/eller forældre

Hovedansvarlig:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:
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HVEM
Del flyers ud

HVOR

HVORNÅR

Hovedansvarlig:

PR-CREW

Øvrige:

Skriv og få bragt
orientering om ar
rangement/kunst
nere til elevintra

Hovedansvarlig:

Skriv og få bragt
orientering om
arrangement/
kunstnere til foræl
dreintra

Hovedansvarlig:

Skriv og få bragt
orientering om ar
rangement/kunst
nere til lærerintra

Hovedansvarlig:

Skriv og få bragt
orientering om
arrangement/
kunstnere til sko
lens hjemmeside og
nyhedsbrev

Hovedansvarlig:

Efter aftale med
lærer/ledelsen:
Kontakt lokale me
dier og fortæl om
arrangementet.

Hovedansvarlig:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:
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Tjekliste Under
Byde velkommen til
arrangementet fra
scenen efter aftale
med kunstnere og
skole.

Hovedansvarlig:

Vær til rådighed for
kunstnerne under
arrangementet.

Hovedansvarlig:

Tag billeder under
koncerten

Hovedansvarlig:

Tag noter under
arrangementet til
brug i efterfølgende
artikel.

Hovedansvarlig:

Lav interviews
med publikum eller
kunstnerne.

Hovedansvarlig:

HVOR

HVORNÅR

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

PR-CREW

TEKNIKER-CREW

VÆRTS-CREW

HVEM

Tjekliste under 16

Tjekliste efter
HVEM
Gå på scenen og
sige tak til kunst
nerne efter aftale
med skolen.

HVOR

HVORNÅR

Hovedansvarlig:
Øvrige:

Ryd op efter kunst
nernes mad/drikke.

Efter aftale: Hjælp
kunstnerne med at
tage gear ned og
bære ud.

Hovedansvarlig:

Efter aftale: Hjælp
pedellen med at
tage scene ned
og sætte stole på
plads.

Hovedansvarlig:

Tag vejviser-skilte
ne ned

Hovedansvarlig:

Skriv artikel til sko
lens hjemmeside,
nyhedsbrev eller
intranet.

Hovedansvarlig:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

Øvrige:

PR-CREW

TEKNIKER-CREW

VÆRTS-CREW

Følg kunstnerne ud.

Tjekliste efter

17

Egne noter,
artikler og fotos
Her er lavet plads til, at I kan indsætte jeres egne
notater – det kan være gode idéer, artikler I har
skrevet, fotos fra arrangementerne, mødereferater eller andre ting, I mener, der er vigtige
at gemme i forbindelse med jeres opgaver som
KulturCrew.

Ting som hører til de forskellige roller – for eksem
pel huskeark om
ledninger, journalistisk eller gode kageopskrifter
skal I sætte ind under fanerne for henholdsvis
teknikere, PR-crew eller værter.

Egne noter, artikler og fotos 18

