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Ballerup Kræmmerfestival 2018 
 
Medhjælperinvitation 
 
 
Kræmmerfestivalen 2018 afvikles i uge 29, fredag-søndag .20. - 22. juli 2018.   
 
Allerede i uge 26 – 27 har vi dog behov for hjælpere til opsætning af plakater og bannere. 
 
I ugen op til festivalen har vi brug for rigtig mange villige hænder til klargøring af festivalområdet, 
ligesom vi fra søndag eftermiddag og i dagene efter festivalen har brug for friske medhjælpere til 
afrydning af området. 
 
Som medhjælper 

 skal du kunne arbejde 3-5 timer på en dag (gerne mere) 

 får du fri adgang til festivalen alle dage (armbånd) 

 får du udleveret gratis medarbejder T-shirts i nødvendigt omfang (medbring dog gerne dine T-shirts fra 
sidste år !) 

 får du gratis fortæring i den tid, du er ”på arbejde” (spisebillet) 

 får du gratis drikkevarer i den tid, du er ”på arbejde”  

 kan du købe drikkevarer til medarbejderpriser i personaleteltet uden for ”arbejdstiden” 
 
Unge under 15 år kan kun blive medhjælper ifølge en voksen medhjælper. 
 
Festivalpladsen er åben fredag og lørdag fra kl. 10:00 til kl. 01:00 og søndag fra kl. 10:00 til 16:00. Der skal 
derfor bruges medhjælpere fra kl. 09:00 til kl. ca. 01:30 fredag og lørdag, og fra kl. 09:00 til kl. 19:00 søndag. 
 
Lørdag og søndag morgen kl. 7 – 9 har vi brug for unge medhjælpere til fjernelse af affald (plasticglas m.v.) på 
festivalområdet. 
 
Om aftenen, specielt i tiden kl. 18:00 – 01:00 har vi behov for rigtig mange voksne hjælpere – det vil sige 
over 18 år. 
 
Du bedes melde dig til mindst 3 forskellige opgaver i prioriteret rækkefølge.(se opgaveområder på 
opgaveoversigten) – Vi kan ikke garantere, at du får opfyldt dine primære ønsker. 
 
Tilmelding som hjælper kan ske på medfølgende tilmeldingsskema, eller via onlineskema på Kræmmer-
festivalens hjemmeside www.kraemmerfestival.dk under ”Kontakt”.  
 
Tilmeldingsskemaet kan sendes til kontoret på Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup, eller via mail til 
ballerup@kraemmerfestival.dk – gerne inden den 1. maj 2018. 
 
Angiv i bemærkningsfeltet dine foretrukne arbejdstider. Vi vil forsøge at lægge dit arbejde i disse tider, men af 
hensyn til festivalens afvikling, kan vi afvige fra disse.  
 
Ultimo juni primo juli måned vil du via mail, eventuelt post, modtage dit arbejdsskema, samt en medhjælper-
instruks.  
 
Tidligere hjælpere skal stadigvæk skrive adresse, telefon. e-mail (skriv nu tydeligt,) på tilmeldingsskemaet. 
 
Vi glæder os til nogle festlige og fornøjelige dage. 
 

Med venlig hilsen 
Personaleudvalget 

  

af 2012 

mailto:Ballerup@kræmmerfestival.dk
http://www.kraemmerfestival.dk/
http://www.kraemmerfestival.dk/
mailto:ballerup@kraemmerfestival.dk


 

Ballerup Kræmmerfestival af 2012 
Tapeten . Magleparken 5 . 2750 Ballerup . Telefon: 30 72 24 26 – kontortid: tirsdage kl. 10 - 16 

Fax: 44 77 24 51 . e-mail: Ballerup@kraemmerfestival.dk . hjemmeside: www.kraemmerfestival.dk 

 

Oversigt over hjælperområder.   

område Områdenavn 
Mindste 

alder Bemærkning 

101 Indgangskontrol 18 Ballerup / Skovlunde 

102 Parkeringsvagt 15 Kræmmer / Gæster 

103 Oprydning festivalområde (morgen 7 -10) 15  

104 Medhjælper ad hoc 15 Stand by hjælper 

201 Salgssted i telt (dikkevarer) 18 
Festivalteltet, Irsk, Kaffe, 
Spise 

202 Ølvogn 18 Plads, Sørenden, Stenen 

203 Pølsevogn 18 Pladsen, Sørenden 

204 Diskoteksteltet 25  

205 Køkken i personale-/kræmmertelt 20  

206 Køkken i spisetelt 16 Lette anretninger 

207 Pattegris 18 Salg og salat 

210 Medhjælp ved pensionistfrokost 16 Fredag kl. 10 - 15 

211 Medhjælp ved damefrokost 18 Lørdag kl. 09 - 16 

    

212 Kunstnerservicering 20  

301 Renovation - affaldskørsel 16  

302 Rengøring toiletvogne (dobbelttimer) 18      

401 Billetsalg  20 Ballerup / Skovlunde 

403 Information 20  

404 Drift af bankvogn 25  

405 Drift af lager 18  

407 Sikkerhed 25  

    

601/602 VVS / El 18 /20  

    

 Før festival: 

501 Klargøring af plakater (uge 24-25) 16 Kontakt Alex Nielsen 

502 Op- og nedtagning af plakater (uge 26 og 30) 16 Kontakt Alex Nielsen 

503 Tømme Tapeten (fredag 10. juli)   

 Weekend 14.-15. juli: 

504 Opmåling/afmærkning kræmmergader 20  

505 Opsætning Hegn 16  

506 Afmærkning parkeringsområder 16  

507 Opsætte vejskilte / Teltskilte 16  

508 Forplejning 16.-22. juli 18  

 Mandag-torsdag 16.-19. juli: 

509 Binde hegn 15  

510 Lægge gulve i telte 15  

511 Borde og bænke i telte og plads 15  

512 Brandmateriel på plads 15  

513 Opsætte gårdhaver 15  

514 Øvrige opgaver 15  
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