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Kære Teatermedlemmer
Nyt fra bestyrelsen
På generalforsamlingen gik Niels Villumsen, der har siddet som repræsentant for Fuglsøcentret, Bent Kjeldsen, der
sidste år blev valgt som suppleant samt Kirsten Katholm ud af bestyrelsen.
I stedet blev Kjeld Pedersen fra Ebeltoft valgt ind som menigt medlem, og Sigurd Koldste fra Egens som suppleant.
Kjeld er aktiv i forbindelse med Kulturministeriet i Ebeltoft, og Sigurd er formand for Rønde Amatørteater, hvor han
også selv spiller med. Han har god forstand på lys og lyd. Hvilket allerede har været foreningen til stor hjælp.
Vi byder velkommen til Sigurd og Kjeld til et fortsat godt samarbejde.
Efter konstitueringen ser bestyrelsen således ud:
Formand: Liselotte Schlægelberger, næstformand og billetsalg: Christa Egense, sekretær: Annette Johansen,
kasserer: Kirsten Frederiksen, PR-folk: Helle Fibiger, Gitte Johansen og Kjeld Pedersen samt 1. suppleant: Sigurd
Koldste.
Udenfor bestyrelsen og som repræsentant for Fuglsøcentret: John Nielsen fra Knebel.
Medlemsstatus og efterårets forestillinger
I teaterforeningen er vi pt. 160 medlemmer. Af de tre forestillinger, der har været vist, har vi haft udsolgt og venteliste
til både ”Brevet” og til ”SNE”. På Hospice i Rønde, hvor vi i november viste ”Søren elsker Katinka” var der næsten
udsolgt, og til ”Hvem spiller ud” i Fuglsø var der solgt omkring 2/3 af billetterne.
Forårets forestillinger
De resterende forestillinger bliver alle spillet i Fuglsøcentret.
Den 31. januar har vi Bertolt Brechts ”Svendborgdigte”. Her er det komponist og musiker Søren Huss, hvis seneste
udgivelse ”Midtlivskrisen” netop er kåret som årets bedste danske album, der har skrevet musikken og
akkompagnerer. ”Svendborgdigte” bliver spillet i samarbejde med Folkeuniversitetet, som i den forbindelse afholder et
par forelæsninger om Bertolt Brecht. (Se mere på vedlagte beskrivelse).
Torsdag d. 22. februar har vi Teatret Møllen med ”I fornuftens land” - en forestilling, der bygger på tekster af en anden
kendt musiker, nemlig Niels Hausgaard, hvilket antyder en meget humoristisk tilgang til almene problemer.
Vi slutter sæsonen d. 15. marts med Landsteatret med bl.a Kirsten Lehfeldt og Stig Hoffmeyer i ”Inden jeg fylder 67”.
Teaterseminar
Bestyrelsen har været på teaterseminar i Odense 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 har vi lavet forhåndsaftale om 7 forestillinger, som passer ind både tidsmæssigt og økonomisk, og som
samtidig giver et varieret repertoire.
Vi har været afhængige af, at alle forestillinger i Fuglsøcentret - af hensyn til centrets eget program - skal placeres om
torsdagen, men der har været stor forståelse og samarbejdsvilje fra teatrenes side, så puslespillet kommer til at gå op.
Desuden har vi været så heldige at kunne lave en aftale med Kulturministeriet i Ebeltoft, så en enkelt forestilling bliver
spillet i Ebeltoft. Dvs. at vi nu breder os lidt mere ud i kommunen og lever mere og mere op til formålet om at vise godt
teater for hele Syddjurs Kommune.
Det endelige program bliver afsløret til foråret, men vi kan røbe så meget nu, at der er forestillinger til både den
humoristiske og til den alvorlige side, der kommer en forestilling som er egnet for hele familien – bedsteforældre, børn
og børnebørn –, og der bliver også en musikalsk forestilling.
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 december-medlemstilbud kan I til hver af de resterende forestillinger
købe en ekstra billet 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, og I kan henvende jer til Christa Egense på 20213124 for at aftale
nærmere.
Et almindeligt gavekort kan købes på www.go-syddjurs.dk eller via vores hjemmeside.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår og på gensyn i teateret.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Syddjurs Teaterforening.

