Bestyrelsens beretning
Syddjurs Teaterforening sæson 2015 – 2016
Det var med spænding vi så frem til den nye sæson 2015 – 2016. Syddjurs Kommune gjorde det muligt
med deres tilskud samt tilskuddet fra Slots – og Kulturstyrelsen.
Hvordan er det så gået?
Vores nye tiltag med at tegne medlemskab skulle stå sin prøve. Vi er blevet glædeligt overrasket og kan se,
at det passer til den måde, dagens teatergængere anvender dette kulturtilbud. Mange har svært ved at
binde sig for en hel sæson, så et medlemskab giver den samme rabatmulighed, samt muligheden for at
møde op til løssalget på en spilleaften, såfremt der stadig er billetter.
Vi kan også se, at hvor vi nu kommunikerer på de sociale medier, er der en klar tendens i spredningen af
kendskabet til Syddjurs Teaterforenings repertoire via fx FACEBOOK, og vi ser mange nye teatergængere
fra et større opland i kommunen end tidligere.
Sæson 2015 – 2016 har også været perioden, hvor vi skulle finde et nyt spillested, da Rønde Høj- og
Efterskole ved vores årlige kontraktmøde i december 2014/ januar 2015 meddelte, at RHE selv skulle
bruge Teatersalen i forbindelse med en modernisering/ ombygning pga. pladsmangel.
Vores valg kunne være at flytte alle forestillinger til Fuglsøcentret, men så ville vores teaterforening miste
en vigtig del af sin berettigelse for at modtage tilskud fra Kulturstyrelsen – at spille bredt i kommunen.
Derfor var det oplagt at fokusere på det igangværende byggeri af Kulturhotellet i Rønde. Det glædelige var,
at ved et besøg på stedet i november 2015 viste det sig, at salen kan anvendes til mindre forestillinger,
såfremt de tekniske krav, som nutidens teatre kræver i dag, kunne opfyldes. Det er også indlysende for os,
at kravene til det tekniske stadig ikke er opfyldt i Kulturhotellet.
Syddjurs Teaterforening har gennem årene lavet flere samarbejdsforestillinger med kirkerne i Syddjurs,
Hospice samt nogle forsamlingshuse. I november 2014 påbegyndte vi et samarbejde med ungepræsten i
sognet. Dette samarbejde blev ikke gennemført, grundet uklare forhåndsaftaler. Derfor stod vi pludselig
med en forestilling, som vi følte os moralsk/ kontraktligt forpligtet til at spille: ”Traditionen Tro” den 28.
januar 2016 kl. 19.30 i Kulturhotellet. Dette gjorde vi og kunne på den måde afprøve den nye Teatersal i
Kulturhotellet. Forestillingen var spændende og gribende, og teatersalen stod sin prøve til netop denne
form for forestilling. Vi var dog nødt til at leje en publikumsopbygning til 8562,50 kr. så økonomien holdt
ikke. Denne publikumsopbygning rummede 100 siddepladser, netop så mange tilskuere, der var sat som
max. fra teater Mærkværk. Altså en intimforestilling!
Med et besøg fra nogle teknikere fra Det Kongelige Teater – også i januar – fik vi gode råd samt
anvisninger om mangler, som vi håber bliver udbedret, inden vi skal spille deres forestilling MOON RIVER i
april 2017.
Repertoiret i 2015 – 2016 – hvor vi også kan vise billedsiden – vedlagt!
Samarbejdet med Syddjurs kommune
På et årligt møde med forvaltningen den 18. maj 2016 havde vi en god dialog med chefkonsulent
Frank Reckmann, der dog ikke kunne give garantier for fremtidige tilskud. Men vi fik en aftale på plads om
at lave en fælles husstandsomdelt brochure i et samarbejde med Syddjurs Egnsteater og kommunen.
Vi argumenterede for, at Syddjurs Teaterforening skulle have sin egen selvstændige brochure, der
signalerede VOKSENTEATER!
Og med henblik på næste sæson venter vi så igen spændte på det endelige budget.

Tak til vore mange samarbejdsrelationer
Kulturstyrelsen, Syddjurs Kommune, Danmarks Teaterforeninger, Turnéteatrene, Spillestederne:
Fuglsøcentret og Rønde Høj- og Efterskole. En stor tak til vore praktiske hjælpere fra foreningerne i
Syddjurs, der bruger tid og kræfter på opstilling og nedtagning af podier og udstyr til forestillingerne.
Tak for samarbejdet med eksterne institutioner, MENY og foreninger og for det gode samarbejde med folk
på lokalaviserne.
Og naturligvis en stor tak til vore medlemmer - uden jer som publikum ingen teaterforening!
Stor tak for samarbejdet internt i bestyrelsen! Jeg takker for opbakning, hjælp og et rigtig godt samarbejde,
som bidrager til det fælles mål: At få godt teater til Syddjurs Kommune.
Bestyrelsen, der blev valgt i september 2015 består af:
Formand Liselotte Schlægelberger, næstformand Christa Egense, sekretær Annette Johansen, kasserer
Kirsten Frederiksen, Helle Fibiger, Ulla Holmgaard, Kirsten Katholm samt Niels Villumsen, repræsentant for
Fuglsøcentret og Birgitte Rokkjær, repræsentant for RHE. Lisbeth Jæger har været 1. suppleant.
Vi har trods manglende tilsagn om støtte fra kommunen valgt at sende 5 bestyrelsesmedlemmer til årets
Teaterseminar i Silkeborg. Tilmeldingsfristen var 6. september 2016.
Seminaret finder sted i weekenden 18. – 20. november 2016, hvor vi får præsenteret næste sæsons
forestillinger.
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