En lille guide til at gå i teatret
Kære underviser
På Republique glæder vi os over at få besøg af skoleklasser og gymnasieelever.
Det er vigtigt og glædeligt, at unge mennesker får oplevet den helt særlige
stemning, man finder på et teater.
Teater formidler historier, følelser og fortællinger på en helt anden måde end fx
biografen gør. Og teatret stiller lidt andre krav til sit publikum end biografen
gør. Mange af vores unge gæster har aldrig været på et teater før og ved
simpelthen ikke, hvad der forventes af dem. For at skabe den bedst mulige
oplevelse for os alle sammen har vi derfor lavet en lille teaterguide til dig og dine
elever.








Kom i god tid – forestillingen starter præcis, og det forstyrrer både
skuespillerne og de andre gæster, hvis vi skal lukke folk ind efter start.
Mobilen skal være slukket under forestillingen. Det er ikke særligt høfligt
at tjekke sin mobil under forestillingen – det virker distraherende på
andre gæster og på skuespillerne, som sagtens både kan se lyset fra
eventuelt telefoner i salen og høre snak og hvisken.
Man må ikke tage billeder af eller filme det, der foregår på scenen. Hvis
man gerne vil have billeder fra en forestilling, ligger der billeder til
download på vores hjemmeside.
Har eleverne fx sodavand med hjemmefra, må de gerne drikke det ude i
foyeren. Inde i salen må der kun drikkes flaskevand.
Vis hensyn – teatret er for alle og bliver brugt af alle. Derfor sidder man
ikke med fødderne oppe på stolene, spiser mad inde i salen eller smider
sit affald på gulvet. Og man respekterer selvfølgelig eventuelle
anvisninger fra personalet.

Hvis du eller dine elever har spørgsmål før, under eller efter forestillingen, skal I
bare tage fat i teatrets personale – de er der for det samme.
Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen på Republique!
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