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Kære Teatermedlemmer
Nyt fra bestyrelsen
På generalforsamlingen blev Bent Kjeldsen fra Rønde valgt ind som suppleant. Da der
ikke var nogen kandidat til den ledige bestyrelsespost efter Ulla Holmgaard, fik vi af de
fremmødte mandat til at supplere bestyrelsen med et medlem i løbet af sæsonen. Nu har
vi været så heldige at få Gitte Johansen med i bestyrelsen. Gitte er 45 år og repræsenterer
den næste generation i forhold til den aldersgruppe, der ellers sidder i bestyrelsen.
Vi byder velkommen til både Gitte og Bent til et forhåbentlig godt samarbejde.
Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud:
Formand: Liselotte Schlægelberger, næstformand og billetsalg: Christa Egense, sekretær:
Annette Johansen, kasserer: Kirsten Frederiksen, medlemmer: Kirsten Katholm, Helle
Fibiger, Gitte Johansen, fra Fuglsøcentret: Niels Villumsen, 1. suppleant: Bent Kjeldsen.
Medlemsstatus
I teaterforeningen er vi pt. 180 medlemmer.
Teaterseminar
Forrige week-end var en del af bestyrelsen på teaterseminar i Silkeborg for at se et lille
bitte udsnit af hver af alle de turnerende teatertilbud, vi kan vælge mellem til vores
repertoire til næste år. Der var mange rigtig gode, spændende, sjove og dybdeborende
forestillinger. Lige nu sidder vi med 20 udvalgte, hvoraf vi i bestyrelsen skal finde frem til 67 forestillinger, der skal passe både rent tidsmæssigt og økonomisk og samtidig give et
varieret repertoire.
Kommende forestillinger
I løbet af foråret har vi på Kulturhotellet i Rønde "Ridderen i røverreden", som er udsolgt.
Hvis man gerne ville have oplevet Hans Dueholm i forestillingens hovedrolle, kan vi
anbefale, at man i stedet køber billet til vores næste forestilling: "Mestersangerne på
Møllegården" med Figaros. Det er en fortælling i MortenKock-stil udført som opera, som
bliver spillet i Fuglsøcentret fredag d. 9. december.
Da vi er kommet ind i julemåneden, har Fuglsøcentret sammensat en julemenu, som
rammer noget af stemningen i den efterfølgende forestilling.
Julemenuen, der koster 190 kr. for medlemmer, bliver serveret fra kl. 18 i spisesalen og
består af:
Møllegårdens vintersuppe med hakket grønkål
Kåldolmere med muskatsauce, urter i julienne og persillekartofler
Citronbudding med kirsebær
Har man lyst til spisning før forestillingen, skal der bestilles bord på: tlf.: 8635 1355
Forestillingen i januar: "En mand, der hedder Ove" spiller også i Fuglsøcentret.
Bemærk spilletidspunktet: søndag d. 15. kl 16.00.
Forestillingen, som allerede nu er helt udsolgt i Århus, kan varmt anbefales. Måske har
nogle læst bogen eller set filmen. Og nu fås den så også som drama på scenen.
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I april har vi hele tre forestillinger, nemlig "Kærestebreve" på Fuglsøcentret d.5.april med
Susse Wold og Bent Mejding samt "Moon River", - en musikalsk forestilling fra Det kgl.
Teater, - som vises på Kulturhotellet i Rønde d. 20. april.
I anledning af kulturby 2017 og i samarbejde med Glasmuseet Ebeltoft har vi været så
heldige at få en ekstra forestilling, nemlig "7even", som er en danseforestilling, der vises
på Kulturhotellet i Rønde d. 7. april.
Billetter til forestillingen - til en medlemspris på 100 kr - giver gratis adgang til udstillingen
”Dovenskab” med de mexikanske brødre Jamex og Einar de la Torre.
Udstillingen vises på Glasmuseet Ebeltoft i perioden 3.2-28.5.2017. Læs evt. mere om
udstillingen på hjemmesiden www.syddjursteaterforening.dk
Årets julegave
Er I i tvivl om, hvad der skal gives i julegave i år, kan vi anbefale at I giver en oplevelse i
form af teaterbilletter eller et medlemskab af teaterforeningen. Som et særligt
decembermedlemstilbud kan I købe to billetter hver til medlemspris, der kan bruges til julegave.
Det kan enten være billetter til en konkret forestilling eller i form af et gavekort. Tilbuddet
gælder i hele december måned.
Hvis I selv bestiller billetterne over Place2book via hjemmesiden, skal I i feltet med
medlemsnummer også skrive "gave". Hvis I hellere vil gøre brug af tilbuddet om et julegavekort,
kan I henvende jer til Christa Egense på 2021 3124 for at aftale nærmere.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Syddjurs Teaterforening.
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