Alvøen Lokalforening
Sommerkonsert 2018
Årets arrangement er vel etter hvert kjent for de fleste, ettersom billettsalget har pågått
en stund. Dermed er det klart for påmelding til dugnad. Alle betalende medlemmer i ALF
er herved invitert til å delta.
Billettsalget går strålende, og vi regner med at fredagskonserten og første konsert på
lørdag blir utsolgt. Det er pr idag fortsatt noen ledige billetter til 2. konsert lørdag.
Programmet er som følger:
Torsdag 7. juni
Fredag 8. juni

Lørdag 9. juni

Vi starter kl 17:00
Bygging av scene, transport og opprigging av stoler etc.
1 konsert kl. 19:00 med Vamp.
Alle må stille senest kl 17:00
Nedrigging og rydding av utstyr etter konsertslutt
2 konserter kl. 19:00 og kl 21:30 med CC Cowboys.
Alle må stille senest kl 17:00
Nedrigging og rydding av ALT utstyr inkl scene etter konsertslutt
(etter kl 23:00).

Alle som deltar får gratis adgang til en konsert, samt to ”drikkebonger” som kan benyttes til å kjøpe
mat/drikke fra baren. Mens man jobber er det selvfølgelig kun alkoholfri drikke. De som ønsker å gå på
konsert lørdag bes legge opp til konsert nr 2, da første konsert er stappfull......
Etter at konserten er avsluttet og nedrigg og rydding er unnagjort på lørdag blir det nattmat og drikke fra
baren til alle som har jobbet denne kvelden.
Politi og skjenkemyndigheter krever minimum 20 vakter under konsertene, og vaktlister må være klar i god tid før vi
starter. Vi er derfor avhengig av at alle som vil bidra melder seg så snart som mulig.
Vi beklager at vi ikke kan garantere at alle vil få mulighet til å jobbe når det passer hver enkelt best, men de
som er først ute med påmelding har best mulighet for tildeling av ønsket oppgave og tidspunkt. Videre
prioriteres de som kan stille på begge konserter lørdag.
Vaktlisten må fylles for alle konsertene, det håper vi alle har forståelse for.

Dato

Tid

Torsdag 7. juni

17:00 – ca 21:00

Fredag 8. juni

17:00 – ca 23:00

Lørdag 9. juni

17:00 – ca 24:00

Oppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygge scene, rigge lys/lydutstyr
Transport/rengjøring og oppsetting av stoler
Rigge for servering
Vakthold / parkering
Servering / artistcatering
Rydding / nedrigging
Nattevakt
Vakthold / parkering
Servering / artistcatering
Rydding / nedrigging

I tillegg til dette er det behov for noe hjelp til bæring/rigging av utstyr på dagtid fredag og lørdag. Vi ønsker
tilbakemelding fra noen som kan være tilgjengelig en times tid en gang i løpet av fredag og/eller lørdag formiddag.
NB Påmelding ved e-post til: vidarkristiansen57@gmail.com
Alle vil få tilbakemelding om tildelt oppgave innen lørdag 2. juni

“We are NOT on
Facebook” 

