
 Forestillingstrailers
 1:1-forestillingsvideoer
Slideshows af fotos fra forestillingen (hvis videoer
ikke forefindes)
Interviews/ reportager/ talks med teaterfolk bag
kulisserne. Hvordan bliver en forestilling til?
"How To"-videoer med teaterlege mv., som
familien selv kan lave derhjemme.

Teater uden publikum. Teater online. Teater on
demand. Teater i hjemmet. Streamet teater.
 
I en teatervirkelighed som vores er dette nærmest
naturstridige størrelser. Men måske er det også nogle
af byggestenene til den Plan B, vi kan blive nødt til at
arbejde med i forhold til årets festival, som - uanset
hvad der sker - ikke bliver som vi havde drømt om eller
kunne have forestillet os i vores vildeste fantasi.
 
Inspireret af andre digitale tiltag i disse tider har vi
samlet en række ideer, vi kunne forestille os at
arbejde videre med. 
 
Men vi har også brug for sparring med jer teaterfolk -
såvel overordnet (en digital festival?) som i
forbindelse med nedenstående, konkrete bud. 
 
Mange af jer har måske allerede igangsat initiativer
og har gode ideer til andre spændende/ anderledes/
skæve/ sjove løsninger - dem hører vi gerne om, og vi
ønsker generelt at samarbejde i det omfang, det
overhovedet er muligt!
 
Et online-videotek på Aprilfestival.dk med videoer,
som vi deler på de sociale medier i festivalugen
 
Fra teatrene:
 

 
 

Video-fantasirejse til børn og forældre som
inspiration til at arbejde med tanker, indtryk
og udtryk før og efter en digital
teateroplevelse.
Præsentation (til formidlere) af TC-værktøjer
som inspiration til at bearbejde
teateroplevelser (Hack the Theatre,
Forventnings- og oplevelseskort,
Teateroplevelser og Talekunst)
KulturCrew- og MiniCrew-præsentationer af
forestillinger (hvad de har forberedt sig på og
lært).
Talks, hvor vi belyser forskellige
scenekunstrelaterede emner.

Teatrenes livestreams af forestillinger og
andre tiltag.
Unges livestreams af deres "hack" efter en
digital teateroplevelse, eventuelt også
inklusive dialogen med teatret efterfølgende.

Ordentlig teknisk kvalitet er en forudsætning,
særligt i forhold til livestreaming.
Kapacitet/tid skal afklares (TC, teatre, Holbæk
Kommune).
Har teatrene interesse i denne model og på
hvilken måde?

Fra Teatercentrum (eksempler):
 

 
Livestreaming i festivalugen
Teatercentrum kan arrangere en digital platform
som ramme om livestreams i festivalugen, fx på
Facebook. Når teatrenes livestreams er færdige,
kan de samles på fx Aprilfestival.dk til senere
gennemkig. Eksempler:
 

 
Andre online-tiltag
Teatercentrum kan også forsøge at facilitere
online-møder og andre aktiviteter, som man kan
tilmelde sig.
 
Hensyn & opmærksomheder

 
 

 
Send alle jeres

kommentarer og gode 

ideer til Mads Degn på

md@teatercentrum.dk
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