
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL / FAQ   
– med svar fra festinspektor Sven Bjødstrup  
 
Hvad er festtøj? 
Herrerne har smoking, jakkesæt eller mørkt tøj på, men ikke kjole og hvidt.  
Damerne har kort eller lang kjole eller andet festtøj.  
Det er ikke nødvendigt at købe nyt. Man kan sy selv, handle i en genbrugsbutik, leje eller 
låne. Mon ikke der er flotte balkjoler, der gerne vil til endnu et bal på Akademiet?
  
Hvem kan jeg invitere? 
Heldigvis er ballerne meget populære. Der er nok omkring 600 gæster i alt, og det er 
hvad lokaler og brandmyndigheder tillader. Hvis du har flere forældre, må du derfor 
begrænse dig til at invitere to. Det kan være lidt svært for nogle at skulle vælge, men 
man kan måske klare problemet ved at invitere det ene par med til Vandballet og det 
andet til Kongeballet.  
Hvis man kun har en forælder, er denne velkommen til at tage en ledsager med, og hvis 
man ikke kan være repræsenteret af sine forældre, kan man invitere f.eks. en farbror og 
tante. Det kan være relevant for kostelever, hvis forældre bor langt væk.  
 

Hvordan svarer man på rektors invitation?  
Man takker ja eller nej på papir, der sendes til eller afleveres på kontoret.  
  
Hvordan finder min far sin borddame, når der er så mange gæster? 
Allerede om fredagen kan du på Lectio se, hvem dine forældre skal have til bords. På 
festaftenen er det vigtigt, at du inden souperen hjælper din far med at finde sin 
borddame.  
 
Hvor sidder man? 
Man sidder klassevis i alumnernes spisesale eller i ét af de øvrige lokaler i stueetagen. 
 
Kan min far og mor få hinanden til bords? 
Det er tænkeligt, at der er forældre der f.eks. i forbindelse med sygdom eller af en anden 
grund, ønsker at have hinanden til bords. Giv os i så fald besked herom.  



 
Afbud ved sygdom  
Du kan melde afbud helt frem til kl. 18 om lørdagen. Se telefonnummer nederst.  
 
Hvornår kan man forlade festen?  
Når man ønsker det. 
 
Er det en meget fin fest? 
Ikke ”fin”, men festlig. Der er stopfyldt med glade mennesker, og jeg er sikker på, at både 
du og dine forældre får en god aften. 
 
Drikkevarer  
Der serveres vin og vand til middagen. Hvis man ønsker alkoholfri vin, kan man 
henvende sig til en af marskallerne. Der kan købes vand, vin og øl i baren.  
 
Marskaller 
Der er 80 marskaller, som alle er elever på skolen. De bærer alle skoleuniform med 
skærf. Det er dem, der får hele festen til at hænge sammen.  
 
Andre spørgsmål 
Hvis du eller dine forældre har andre spørgsmål, eller der er noget særligt, der skal tages 
hensyn til, er du velkommen til at kontakte mig på skolen eller ringe til mig, Sven, på 
2177 9701. 
 
Med venlig hilsen 
 
Sven Bjødstrup 
Festinspektor 


