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VELKOMMEN!
…som medarbejder på spillestedet Paletten,
stedet hvor man får EN ANDERLEDES OPLEVELSE.
Og TAK fordi du vil bruge noget af din tid og energi hos os.
PALETTEN er etableret i 1993, i en gammel biograf, med to sale. Lille
sal, som rummer mellem 70 og 150 gæster, og Store sal, som rummer
mellem 200 og 400 gæster. Alt efter opsætning af stole, borde mv.
Paletten er i dag et Honorarstøttet spillested, men var i perioden 2004
til 2008 Regionalt spillested. Paletten er også, udover primært at være
spillested, et kulturhus, hvor foreninger har deres faste gang og arrangører afholder foredrag, koncerter, skolefester, undervisning m.m..
Paletten er en selvejende institution, som støttes af Viborg Kommune og Statens Kunstråd. Palettens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger hvert år en bestyrelse,
som er ansvarlig for Palettens daglige drift. I det daglige varetages
driften af 4 faste medarbejdere og et stort korps af frivillige – frivillige samt bestyrelsens arbejde er ulønnet.
Palettens formål er at drive spillested og også herved fremstå som
omdrejningspunkt og scene for den rytmiske musik, lokalt og regio4

nalt, at fungere som væksthus for skabende og udøvende kunstnere/musikere, samt at udvikle samarbejdsstrukturer lokalt, regionalt
og nationalt, så spillestedet er en aktiv medspiller i den rytmiske
musikformidling.
Palettens værdigrundlag er baseret på: Alle arbejder i samme
retning. Problemer løses i åben, glad og positiv dialog. Omgangstonen er uhøjtidelig. Ingen gæster, brugere eller optrædende må,
berettiget, kunne klage over Palettens manglende overholdelse af
aftaler.
Denne personalehåndbog er udarbejdet for at give overblik over
Palettens ønsker og værdier – retningen på vores mål og hvilke
forventninger du og Paletten kan have til hinanden.
Det er vores håb, at den også giver dig, som frivillig/ansat, et overblik over hvad der sker på de forskellige arbejdsområder her på
Paletten.
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HVORFOR FRIVILLIG PÅ PALETTEN?
Paletten drives ved hjælp af et korps af frivillige medarbejdere, der
sammen med de ansatte, den daglige leder og bestyrelsen, brænder
for at give gæsterne en anderledes oplevelse.
Man er frivillig på Paletten fordi man ønsker og har lyst til, at yde en
indsats for at styrke det rytmiske musikliv i området. Fordi man, ved
at bidrage til at publikum og artister får en god og anderledes oplevelse - live, kan være med til at styrke Paletten som spillested såvel
lokalt som regionalt.
HVORDAN BLIVER MAN FRIVILLIG?
Du besøger www.paletten.dk og vælger under ’info’ linket ’Bliv
frivillig’, dernæst følger du anvisningerne og skriver til paletten@
paletten.dk, hvorefter du vil modtage svar indenfor kort tid
MEDLEM AF PALETTEN
Siden 1. januar 2013 har du skullet være medlem af Paletten, for at
være frivillig. Et medlemskab af Paletten koster 120,- kr. årligt inklusive gebyr. Medlemskab af Paletten kan tegnes på kontoret eller
direkte via hjemmesiden.
HVORDAN STOPPER MAN IGEN?
Hvis du af den ene eller anden grund ikke kan finde lysten og/eller
tiden mere og ønsker at stoppe som frivillig, giver du besked til den
daglige leder. Det er muligt at tage orlov fra Paletten, som udgangspunktet et halvt år. Dog mister du i orlovsperioden, de rettigheder
der er forbundet med det at være frivillig.
HVAD FÅR JEG SÅ UD AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE?
Som frivillig på Paletten, får du oplevelsen af at være en brik i et
større puslespil, du har et ansvar for, at arrangementet bliver en god
og anderledes oplevelse for både publikum, artist og dine frivillige
kollegaer. Du møder andre, der som dig, har lyst til at være en del af
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rytmen, der bidrager til glad, god og anderledes oplevelse for alt og
alle.
Gratis adgang til Palettens egne koncerter/arrangementer - dette
gælder dog ikke buffetarrangementerne. Ved udsolgte arrangementer er det ikke muligt at komme gratis ind som frivillig. Ved
udsolgte ”stolerække og cafebords-koncerter” må du ikke optage
en siddeplads. Du kan frit benytte garderoben, ved fremvisning af dit
Frivilligkort.
Vi fester minimum én gang om året, men ofte ved hver sæsonstart.
Det er festudvalget der arrangerer frivilligfesterne.
Vagtforplejning – efter hver vagt får du indsat 3 barpoint på din medlemskonto, der kan bruges til køb i baren, hvad enten du ønsker at
bruge den på din vagt eller en dag hvor du er på Paletten som gæst.
På din vagt har du fri adgang til sodavand, kildevæld vand, kaffe og
the, ønsker du andet, bruger du af dine barkort eller betaler kontant!
I køleskabet i køkkenet vil du typisk kunne finde et simpelt udvalg af
brød og pålæg til den lille sult – og måske lidt godter, hvis du blot er
lækkersulten.
Efter arrangementet er afholdt og der er ryddet pænt op, inviterer
aftenens Kurt (Palettens navn, for den arrangementsansvarlige) på
en lille godnat drink i baren. Denne er fra Paletten, som TAK for i
aften. Det er også her I evaluerer aftenens arrangement, hvor man
kan bede Kurten om at medtage information til kontoret om fejl og
mangler eller gode ting ved vagten – godt og eventuelt knap så godt.
Efter ca. en halv time siger Kurt’en godnat og alle forlader Paletten.
Det forventes, at alle tager del i evalueringen / ”godnat drinken”.
Personalerummet ligger bag køkkenet og her kan du hænge dit
overtøj, stille din taske mv. (der bliver ikke låst) og der er persona7

letoilet, med bad. I personalerummet er der også en opslagstavle,
hvor kontoret præsenterer nye tiltag osv. Her er også reolen med
ørepropper og skabet med Palet-shirts.
HVAD FORVENTES AF MIG SOM FRIVILLIG/SOM ANSAT?
Som frivillig på Paletten/som ansat arbejder man engageret og
yder gerne lige lidt ekstra. Man tager initiativ til samarbejde på de
enkelte vagter – skaber en god holdstemning. Man møder op med
godt humør og en åben tilgang til andre. ”Gamle” frivillige forventes
at hjælpe de nye, ligesom det forventes at de nye spørger og beder
om hjælp. Vi er i et stort hus med store afstande og til tider skal der
slæbes scenepodier, borde, stole etc., så det kræver også en fysisk
robusthed at være frivillig/ansat på Paletten.
Som frivillig forpligter man sig, i fællesskab at være med til at sikre,
der er det tilstrækkelige antal frivillige på de enkelte vagter. Det er
såvel vagter der er kendt ved sæsonstart, som vagter ved arrangementer der kommer til i løbet af sæsonen.
Husk dine vagter, og skulle du undtagelsesvis blive forhindret f.eks.
af sygdom så sørg for at melde fra på online vagtplanen og find om
muligt en afløser. En tilmelding på vagtplanen er bindende, så vær
helt sikker på du afsætter dagen til en frivillig vagt

du ved, hvad der skal til for at få det hele til at hænge sammen og gi’
gæsterne en god oplevelse.
Alkohol i forbindelse med vagter, kan indtages sådan at man holder
sig ædru. Både så man kan betjene publikum, men også så man kan
tackle og være ansvarlig i eventuelle kritiske situationer, eksempelvis hvis en brand opstår og det er nødvendigt at evakuere gæsterne
fra Paletten. Man møder selvfølgelig heller ikke beruset op på sin
vagt.
Arbejdstiden starter ifølge vagtplanen på GET IN tidspunktet. Sørg
for at være her til tiden, da arrangementet startes med en briefing
af Kurt’en, men i særdeleshed for at de andre ikke skal vente på
dig! Man er på vagt til ALLE – hele holdet - er færdige. Er du færdig
i dit eget område hjælper, du naturligvis i de andre områder indtil vi
alle er færdige og vi kan få afsluttet vagten. Hver vagt afsluttes med
Kurt’ens TAK for i aften og en godnat drink i baren.
FOR KURT’ERNE GÆLDER I ØVRIGT
Ved Get-in på kontoret vil der enten ligge en nøgle det 'aftalte sted'
til kontoret eller Flemming vil være der. På kontoret vil ligge en
KURT mappe som omhandler alt om det pågældende arrangement
og eventuelle specielle forhold for arrangementet.KURT vil 24 timer
før arrangementet modtage en reminder mail om arrangementet

Et afbud uden afløser betyder, dem der er på vagt skal lave mere
Kurt’en tildeler opgaver og fortæller om aftenens arrangement ved
begyndelsen af hver vagt. Kurten kan fortælle om opstilling, nedbrækning, hvem der har hvilken tjans og generelt om hvad der sker
på de enkelte områder. Kurten skal også udlevere instrukser til
brug ved brand. Sørg for at læse disse – og kend dit ansvar og
ansvars-område.
Alle nye frivillige skal prøve alle områder (indgang/garderobe, køkken, bar), så du bliver fortrolig med alle opgaver på Paletten og så
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Hvis intet andet er aftalt, er GET IN tidspunktet klokken 16.00 – og
også her gælder, MØD til tiden.
VAGTPLANLÆGNING
Man bestiller selv sine vagter som frivillig – det sker online på
https://frivillig.paletten.dk – vagtplanen udgives 2 gange om året –
02.januar og 29.juni – begge dage kl. 20.00, hvilket sker forud for den
enkelte sæson. Det forventes at hver frivillig tager minimum 4 vagter
pr. sæson / 8 vagter pr. år spredt mellem musik- og øvrige
arrangemeter- gerne flere.Typisk kan der tilstøde yderligere vagter i
løbet af sæsonen.
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For at få vagtplanen til at gå op og alle vagter besat, skal hver frivillig afkrydse mindst 4 vagter, men gerne flere.
Man får kvittering for den enkelte vagt for hver bestilling – bemærk
at tidspunkter samt dage i nogle tilfælde kan ændres i løbet af
sæsonen som følge af force majeure – du vil dagen før hver vagt
modtage en automatisk systemmail som vil erindre dig om din vagt
– eventuelle spørgsmål om vagtplanen eller dens funktion til paletten@paletten.dk.
BRAND- & SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Der er mange direktiver, forskrifter, love og anvisninger at overholde
på et sted som Paletten. Langt de fleste håndteres fra kontoret, men
som frivillig er man en stor del af brand- og sikkerhedsforskrifterne.

ER UHELDET UDE, FØLGES NEDENSTÅENDE
BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS
• Ring 112 - Alarmer brandvæsnet. Oplys hvem du er, hvor
du er og hvad der er sket, samt cirka antallet af personer i lokalerne. (Typisk gør Kurt’en dette)
• Orientér de frivillige, som indtager deres position.
• Stop afviklingen af arrangementet, sluk lyseffekter,
røgmaskine ect.
• Tænd ALT hvidt lys.

Ved toiletterne hænger godkendte pladsfordelingsplaner som angiver placering af inventar opstilling og flugtveje.

• Anmod gæsterne om at forlade lokalerne - BEVAR
ROEN! De frivillige hjælper gæsterne, fattet og roligt,
mod flugtvejene og ud. Støtter efter behov, eller arrangerer støtte blandt de andre gæster.

Flugtvejene skal altid være frie i hele deres bredde. Nødudgangsskiltene skal altid være synlige og må under ingen omstændigheder
tildækkes.

• Brandsluknings materialet bemandes og betjenes.

Opstilling af borde og stole skal foregå efter pladsfordelingsplanerne, hvoraf det også fremgår, hvor mange personer der maksimum
må opholde sig i lokalerne.
I din arbejdsbeskrivelse kan du se brandinstrukserne,
læs dem og kend dit ansvar. Ved tvivl – spørg din Kurt.
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LOYALITET OG MARKEDSFØRING
Loyalitet overfor Paletten er for os en selvfølge. Der er ikke fri bar
til vennerne, ligesom der heller ikke er gratis adgang til dem. Tal
pænt om Paletten de steder du færdes – vi er her alle for at værne
om stedet og fastholde Palettens status som omdrejnings punkt for
rytmisk musik i vores område.
Tal også gerne meget om Paletten og til mange, hvis vi bare alle
fortæller om Paletten til mindst én – så spredes kendskabet til
Paletten som ringe i vandet og del også gerne Facebook events og
lignende. Vi ønsker at være kendt som et sted med fede koncerter
og oplevelser så lad os sammen via god omtale skaffe endnu flere
begejstrede gæster til Paletten.
AFBUD / BYTTEVAGTER / ØVRIGE ÆNDRINGER
Afbud i sidste øjeblik ved sygdom etc. skal altid ske til Kurt’en –
hvem der er Kurt fremgår af vagtplanen på https://kurt.paletten.dk.
Vær også opmærksom på, kontoret lukker kl. 14.00 på alle hverdage
(mandag lukket) og åbner først igen kl. 10.00 om tirsdagen – i
weekenden kan man dog altid skrive til paletten@paletten.dk for
hurtig kontakt til kontoret
Byttevagter kan ikke undgås, men en planlagt vagt på vagtplanen er
først og fremmest dit ansvar. Hvis du bliver forhindret i at møde op
sørger du selv for at finde en afløser og orienterer kontoret om,
hvem du har byttet med. Med fordel kan også benyttes de frivilliges
Facebookgruppe (se nedenfor).
Og så lige: Adresseændring, nyt telefonnummer, ny e-mail etc. skal
altid meddeles på kontoret, så vi hurtigst mulig kan får rettet dine
oplysninger og du kan endvidere selv rette dem online på din profil
på vagtplanen på https://frivillig.paletten.dk
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VAGTER/ARBEJDSOMRÅDER SOM VARETAGES AF FRIVILLIGE
Her en lille og meget kort gennemgang af de enkelte arbejdsområder. På din vagt får du foruden køresedlen for aftenen udleveret en
”tjanskasse” for det arbejdsområde du er kommet på.
Overordnet er arbejdsområderne; Indgang, Garderobe, Bar og Køkken. Vi har flere forskellige barer, men i det store hele er arbejdsopgaverne ens i de enkelte barer.
Overalt på Paletten gælder, det er vigtigt, at være sig selv, glad og
smilende, hjælpsom over for de gæster man møder - man bærer
altid sit frivilligkort synligt for alle på en vagt, så gæster ikke er i tvivl
om du er frivillig man forsøger at hjælpe de øvrige frivillige og skabe
personligt præg. Når man efter koncert/arrangement er færdig med
oprydning etc. i eget område, hjælper man i de øvrige områder, hvor
der er behov, inden der sluttes af med en ”godnat drink” i baren.
For alle områder er ligeledes gældende – især når der er tryk på – det
er godt, at kunne bevare det rolige overblik og have humoristisk sans.
• Indgang - sammen med Garderoben er Indgangen det første indtryk man får på Paletten. Så vær på plads, imødekommende og
venlig – så gæsterne føler sig velkomne.
• Garderobe - sammen med Indgangen er Garderoben et af de første steder man møder på Paletten. Det er derfor meget vigtigt at
du er på plads i garderoben og venlig og imødekommende.
• Bar i Store sal og i Lille sal sal - det er her det sker…! Her skabes
stemningen! Vær venlig og imødekommende!
• Rulle bar/VB Bar / Ølluminati bar – i disse barer skal du gøre en
ekstra indsats for at trække folk til og få solgt nogle øl til fordel
for Palettens arbejde – gerne lidt ’torvestemning’ hvor man aktivt
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kontakter folk og spørger om de ikke skal have en øl – på VB bar
og Ølluminati bar må du gerne give små smagsprøver, hvis folk
ikke lige kender øllen.
• Køkken - der skal et godt bagland til for at det hele kører. Køkkenet er baglandet… Det er også herfra serviceringen af bandrummet foregår.
FACEBOOKGRUPPE FOR FRIVILLIGE PÅ PALETTEN
Der er oprettet en lukket Facebookgruppe ”personale på Paletten”
som også kan bruges til at bytte vagter og hyggechatte med hinanden eller fortælle andre i gruppen om oplevelser på dine vagter –
husk at fejl og mangler rapporteres til Kurten ved evalueringen!
FRIVILLIGMØDE
Der afholdes frivilligmøde inden sæsonstart, her orienteres om den
kommende sæson, vagtplanen, nye tiltag og lignende.
FRIVILLIGFEST
Minimum én gang om året - typisk i forbindelse med et frivilligmøde
- afholdes frivilligfest for de frivillige samt de ansatte.
ARBEJDSDAG
Det tilstræbes en gang om året – i sommerhalvåret – at afholde en
arbejdsdag på Paletten, hvor vi vedligeholder, ombygger, udbygger,
renoverer og rengør.
DET GODE VÆRTSKAB / KEND DIT SPILLESTED / BARKURSUS
Det tilstræbes to gange om året at afholde en aften på Paletten, hvor
vi gennemgår spillestedet, de forskellige arbejdsområder samt Palettens holdning til god kundeservice. Her har du også rig lejlighed
til at stille relevante spørgsmål og komme med forslag til forbedringer etc. Vi forventer selvfølgelig at alle nye deltager i denne aften.
Men erfarne og garvede frivillige må også gerne deltage.
14

ARBEJDSMILJØ
Også Paletten er underlagt arbejdsmiljølovgivningen, hvorfor man
som frivillig på vagt i salen, hvor musikken spiller, skal bruge
ørepropper af hensyn til støj – hvilket på Paletten benævnes som
musik. Ørepropperne er selvfølgelige personlige og udleveres på
Paletten.
Tunge løft skal vi holde os fra. Fyldte fustager køres på sækkevogn,
alternativt er man to om at løfte.
RYGEPOLITIK
Rygeforbud er ligeledes en del af arbejdsmiljølovgivning og Paletten
er total røgfri – det gælder for alle! Al rygning foregår udendørs,
gentagne overtrædelser (mere end to) medfører bortvisning.
PÅKLÆDNING
Påklædning i Palet-shirts på vagterne er obligatorisk, det giver dig
en tryghed og myndighed overfor vore gæster. Du får som frivillig
en Paletten T-shirt eller Paletten Poloshirt efter eget valg, som du
bruger på dine vagter og selv sørger for er ren og pæn til næste
vagt.
Logo-tøj, som er lavet til salg til de frivillige udbydes med mellemrum. Der vil være forskellige toppe, T-shirts, sweats og poloer,
samt jakker, tasker og sportstøj.
BESPISNING
I forbindelse med ekstra lange vagter og hvor man som frivillig/Kurt
er mødt ind før klokken 17.00, kan man forvente at blive bespist med
varm mad. Typisk leveres maden sammen med maden til musikerne.
BUFFET
Cirka to gange i sæsonen er der - i forbindelse med udvalgte koncerter - mulighed for vore gæster at tilkøbe Buffet. Buffeten serveres i Lille sal inden selve koncerten i Store sal.
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Eventuelle rester fra Buffeten spises med stor vellyst af de frivillige på vagt. Vær dog opmærksom på, de frivillige til selve Buffeten
har førsteret og man spiser først, når Kurt’en på Buffeten har givet
”grønt lys”! Husk at melde dig
FRIVILLIGKORT/BESTYRELSESKORT/SPONSORKORT
Frivilligkort udleveres til alle frivillige og bruges som indgangskort
når du vil til koncert, hvor du ikke har vagt. Vi er mange frivillige –
og måske kender dem i indgangen dig ikke, så tag kortet med og vis
det frem som en selvfølge.
Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og sponsorer har også kort – og
opfordres også til at fremvise deres. Disse må have én gratis gæst
med til arrangementerne
FRIVILLIG SOM GÆST
Som frivillig og/eller ansat på Paletten har man som hovedregel
gratis adgang til Palettens egne koncerter. Ved udsolgte koncerter
er der, som for vore betalende gæster, også begrænsninger for dig
som frivillig - som frivillig sætter man sig ikke på stole ved
arrangementer hvis der mangel på pladser eller ved udsolgte
koncerter, med mindre man selv har købt en billet
Når man er på Paletten som gæst gælder: Man opfører sig som
gæst! Dog må man få sit overtøj hængt gratis op i garderoben – alternativt hænge det i personalerummet, hvis det er en ”stille” aften.

BILLETTER
Billetter til arrangementer på Paletten kan købes på www.paletten.dk
RABAT
Medlemsrabat gives til medlemmer af Paletten. Et medlemskab koster 120.- kr. om året (inklusive gebyr) og giver rabat på egen billet
til de fleste koncerter. Desuden tilbydes medlemmerne nogle gange
sidste øjebliks tilbud på koncertbilletter, via sms eller mail. Rabatten er typisk mellem 10,- og 40,- kr.
Grupperabat gives ved køb af 10 billetter eller derover. Medlemmer
af enkelte øvrige foreninger kan ligeledes får rabat. Studerende har
halv pris på billetten ved køb i Indgangen.
Rabatordninger og billetpriser fremgår af indgangsinfo, samt på
den ipad der står i indgangen/garderoben, hvis du har
indgangstjansen.

Lad os sammen værne om Paletten, så det fortsat er
et fedt sted at komme.
Endnu engang VELKOMMEN TIL – og god arbejdslyst!

GÆSTELISTE
Gæsteliste er en mulighed for de optrædende for at få venner, familie og andre gæster ind til arrangementet. Det er Kurt’en der står
for formidlingen til bandet og teknikerne på vagt. Øvrige gæster kan
kun påføres af kontoret
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Bestyrelsesmedlemmer, ansatte, Kurt’er må hver medbringe én
gratis gæst. Selvfølgelig er begrænsninger ved udsolgte koncerter
også gældende her.
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– OG SÅ LIDT AF
ALT DET ANDET!
Generalforsamlingen
Palettens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes
hvert år inden udgangen af marts. Alle som har tegnet medlemskab
af Paletten har stemmeret på generalforsamlingen fra det fyldte
13’ende år og er valgbare til bestyrelsen etc. fra det fyldte 18’ende
år.
Medlemskab af Paletten koster 120,- kr. årligt inklusive gebyr og
kan købes på kontoret, via hjemmesiden www.paletten.dk
Bestyrelsen
Palettens bestyrelse, som er på 7 personer, vælges hvert år af generalforsamlingen og varetager Palettens daglige drift. Til det formål
har bestyrelsen ansat en kunstnerisk/administrativ leder.
Daglig leder
Daglig leder er hverdagsbetegnelsen for kunstnerisk og administrativ leder. Han hedder Peter Ramsdal og er den der har det
daglige ansvar på alle områder. Han er chefen og sådan én kan
være både træls og led, men vores er nu som oftest meget omgængelig – og man kan trygt komme på kontoret med spørgsmål,
gode ideer eller andet. Peter kan også træffes på telefon eller
mail.
Driftansvarlig
Flemming H. Christensen er Palettens driftansvarlige og kan kontaktes for alle driftmæssige spørgsmål og kan også kontaktes for
fejlmeldinger på udstyr etc. Han administrerer desuden vagtplanen
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og er af og til KURT på både private udlejninger samt øvrige arrangementer – han kan kontaktes på flemming@paletten.dk – desuden er det også her du skal kontakte hvis du har aktiveret tyverialarmen – Flemming er også ofte at se til diverse arrangementer
hvor han giver en hånd med og står til rådighed for spørgsmål.
Flemming varetager desuden SoMe på Google Business samt
Twitter for Paletten ligesom han tager billeder til brug for disse
Piccoline
Vi har også en piccoline ansat – hun er som regel vældig sød og
hedder Hanne Hammer. Hanne er ansvarlig for Palettens hyggelige
touch og den sidste finish og pyntning samt for køkkenet
Teknikere
Teknik leveres af INVI og det er også deres teknikere som du vil
møde til arrangementerne!
Rengøring
Rengøring i det daglige foretages af Sahra Mohammad, som også
gør rent efter arrangementerne suppleret af de frivillige.
Marketing
Ida Marie Jensen sørger for marketing via FaceBook samt Instagram og lægger alle nye arrangementer op på vor hjemmeside
samt Safeticket, ligesom hun ofte kommer med indlæg i den
lukkede Facebook gruppe – hun ses også ofte til arrangementerne,
hvor hun bl.a. tager billeder til brug for sociale medier
Løsarbejdere
Løsarbejdere er fællesbetegnelsen for dem som i kortere eller længere perioder er ansat på Paletten i virksomhedspraktik etc. (jobtræning, arbejdsprøvning, militærnægtere, samfundstjeneste etc.)
Den enkeltes opgave er selvfølgelig afhængig af evner, kompetencer
og Palettens behov.
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Slæbere
Slæbere kan der nogle gange være god brug for. Nogle bands har
bare ufatteligt meget gear – og tungt gear. Her får du varmen, brugt
din fysik og kommer tæt på band og crew. Slæbere er også frivillige.
Kurt
Kurt er væk, men minderne har vi og det er nu blevet vores betegnelse for den, som er ansvarlig på det enkelte arrangement, i
princippet daglig leders stedfortræder på afvikling af det enkelte
arrangement.
Kurt’en er ansvarlig på vagten, leder og fordeler arbejdet og er de frivilliges nærmeste overordnede. Kurt’en er den som har kontakten til
bandet, ofte i samarbejde med den som er i køkkenet. Typisk er Kurt
en frivillig som efter nogen tid har lyst til mere. For at blive Kurt, skal
man tale med Peter og derefter med som Kurtføl en sæson.
Kurtføl
Kurtføl er den som er under optræning til tjansen som Kurt. Her får
du lov at mærke et større ansvar og efter cirka 1 sæson er du klar til
selv at bære tjansen som Kurt.
Frivillig
Almindelig frivillig kalder vi dem som besætter posterne i indgangen, garderoben, barerne og køkkenet. Al oplæring er sidemandsoplæring og du skal bare spørge alt det du lyster, tit er det også godt
for de gamle og garvede lige at få opfrisket tjansen.
Frivillig med andre opgaver, er en betegnelse for den frivillige, som
ikke lige kan få aftenvagterne til at passe i deres program, men alligevel gerne vil være en del af korpset og sammenholdet. Det kan
såvel være noget praktisk som noget administrativt. Det aftales med
Peter hvad der er brug for og hvordan det skal administreres.
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Musikrepertoire/Booking
Repertoire og booking står Peter Ramsdal for. Har du gode idéer,
er du velkommen med dem til Peter. Alle som gerne vil spille på
Paletten tages seriøse, men ikke alle kommer på Palettens scene. Vi modtager omkring 1400 – 1800 henvendelser om året og vi
afholder omkring 130 koncerter fordelt på 75- 80 koncertarrangementer.
Leje af Paletten
Som frivillig, ansat, bestyrelsesmedlem kan du udenfor sæsonen
leje Paletten på favorable vilkår til eget eller nærmeste families
brug (ægtefælle, kæreste, børn under 18 år). Henvend dig til
paletten@paletten.dk for yderligere information – andre udenfor
Paletten kan også leje Paletten og det sker ofte
Til sidst
Sidst men ikke mindst – er der spørgsmål, ting du mener der
skal tages op, forslag til ændringer, idéer eller andet, er du altid
velkommen til at kontakte Palettens leder eller én af de andre
kontaktpersoner.
Paletten
Vesterbrogade 10
8800 Viborg
Tlf.: 8662 8622
e-mail: paletten@paletten.dk
Åbningstid for kontoret
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 10:00 – 14:00
kl. 10:00 –14:00
kl. 10:00 –14:00
kl. 10:00 – 14:00
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Kontaktpersoner
Anders Søborg Olsen
Formand for Palettens bestyrelse
e-mail: bestyrelse@paletten.dk
mobil: 3043 0530
Peter Ramsdal
Kunstnerisk og administrativ leder
e-mail: peter@paletten.dk
mobil: 2077 2408
Flemming H. Christensen
Driftansvarlig
e-mail: flemming@paletten.dk
mobil: 6120 3040
Hanne Hammer
Piccoline
e-mail: hanne@paletten.dk
mobil: 6168 7022
Ida Marie Jensen
Marketingsassistent
mobil: 5335 9482
ida@paletten.dk
Forbehold
Der tages forbehold for tryk- og stavefejl
samt løbende justeringer og ændringer.

En hyldestsang til, om og fra de frivillige

Melodi: Sneflokke kommer vrimlende
Tekst: Birgitte Bjærge
1.
Når I er til koncerterne,
så er det os, som er der med
et smil og klarer ærterne
så alt kan gå som smurt.
Vi kør´ arrangementerne
og servicerer sangerne
og ordner fadølsslangerne,
gør både korps og Kurt.

4.
Vi går og samler glassene
i pausen, det er passende,
mens I går ud på dassene
og gør jer klar til mer´.
I køk´net er vi svirrende.
Bestik og glas står klirrende,
når bassen den er dirrende.
Vi´dem, I ikke ser.

2.
I står derude, frysende,
og længes efter gysene
imens vi tænder lysene
og henter øreprop.
Vi ta´r imod billetterne,
gør klar på toiletterne
og tjekker spillesætterne
og hænger jakker op.

5.
I kan få både punk og jazz
med kontra- og elektrisk bas
og visesang med siddeplads,
metal og indie-rock.
Om det er hiphop eller blues,
en guitarlørdagstroubadus
med få folk eller fulde hus.
så løfter vi i flok.

3.
Vi står parat i barerne,
så I kan købe varerne.
Vi gi´r jer alle svarene
om drinks og sprut og øl.
Og Kurten svinger nøglerne
og henter tal til bøjlerne
og snakker lidt med gøglerne
og har måske et føl.

6.
Vi klæ´r Paletten strålende.
Musik og tak er målene
og mere slik i skålene
og mange kort til bar.
Det kan man godt bevillige
til næsten hundred´billige
og ivrige frivillige,
Så sir´vi tak herfra
Og hurra!
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Paletten S/I
Vesterbrogade 10
DK-8800 Viborg
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Tlf. 86 62 83 22
paletten@paletten.dk

#palettendk
www.paletten.dk

