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Kære Palsgaard-venner 
 
De indledende forberedelser til sommerens forestilling RENT er ved at være klar til at blive præsenteret på 
Introdagen: 

Gildehallen på Palsgaard 
Lørdag d. 6. april 2019 kl. 10.00-12.30 

 
Dagens program: 

 

 
 

 

10.00-12.30 Velkomst 

 Kaffe og rundstykker 

 Præsentation og almen orientering 

 Om forestillingen 

 Valg af repræsentanter 

 Fotografering, bestilling af jakker mm.  

12.30 Rundvisning i Parken,  
på scenen og i vores lokaler i Stalden 
 – især for nye og dem der har lyst. 

 Frokost for dem, der skal fortsætte - 
hav den selv med. 

 Tak for i dag  
til dem, der skal skynde sig videre. 

13.00 – 16.00 Musikalske prøver for solister i Arkivet 
Tidsplan efter aftale med Rasmus 

Om fotograferingen: 
Alle skal fotograferes til ID-kort, og skuespillere og ledere endvidere til programmet, så sørg venligst for, at 
dit portræt kommer til at matche din forfængelighed   
 
Om valg af medvirkende repræsentant og kontaktperson til festudvalget: 
Overvej gerne, om du vil påtage dig én af de to opgaver. 
 
Om profiljakker: 
Jakker med RENT-logo på ryggen kan købes. Brug pauserne til at prøve, bestille og betale.  
Efter introdagen kan jakken bestilles og betales via http://medvirkende.palsgaardsommerspil.dk/ 
Brugernavn er: medvirk 
Koden er: rent2019 
 
Vi glæder os utrolig meget til at se jer alle sammen. 
 
 
Venlig hilsen 
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Her finder du os 

 

Fra Horsens: Kør mod Glud/Juelsminde ad rute 459 
Fra Vejle: Kør mod Juelsminde til Juelsminde ad rute 23 

Og fra Juelsminde: Kør mod Glud ad rute 459 
Følg skiltning mod Palsgaard Industri ved 19 km-pælen 

 
Se efter skiltene mod Gudrun Schous Friluftsscene til den røde træbygning umiddelbart før 

parkeringspladsen. 
Indstil din GPS på adressen Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde, så kommer du næsten til døren. 
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