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Kære teatermedlemmer
Velkommen til sæson 2016-17 i Syddjurs Teaterforening til både gamle som nye medlemmer. Vi glæder os til
at se jer i Fuglsøcentret og på Kulturhotellet i Rønde til sæsonens forestillinger.
Generalforsamling.
Vi starter søndag d. 18. september på Kulturhotellet, hvor der efter forestillingen ”Kopirummet” er ordinær
generalforsamling i Foyer'en. Her er bestyrelsen vært ved en lettere anretning.
Husk at forestillingen er gratis for medlemmer, men der skal bestilles billet. Samtidig med billetbestillingen
skal man gøre opmærksom på, om man deltager i generalforsamlingen. Det vil give os et fingerpeg om, hvor
meget der skal købes ind.
Generalforsamlingens dagsorden er iflg. vedtægterne. Vi har bl.a. valg til bestyrelsen. Ulla Holmgaard har
meddelt, at hun ikke ønsker genvalg, så vi vil opfordre jer til at overveje at komme med i bestyrelsen, evt.
prikke en bekendt på skulderen, give os et forslag.......... Vi mangler repræsentanter fra Kolind-, Hornslet- og
Ebeltoftområdet.
I lighed med de sidste år vil vi også have nogle spørgsmål til diskussion, bl.a om en ny billetportal –
”Djurslandsbilletten”, som vil blive brugt i Syddjurs Kommune fra dette efterår (hos os fra næste sæson),
diskussion om og ideer til hvordan vi som teaterforening/ kulturinstitution kan indgå med noget spændende
og konstruktivt – måske i samarbejde med andre kultursteder – i forbindelse med Kulturby 2017, RETHINK
Medlemsstatus.
Vi er pt 143 medlemmer. En del har endnu ikke købt billet til nogen forestilling, andre har købt til syv. Så
det er helt på samme niveau som sidste år ved denne tid.
Brochurer.
Som noget nyt har vi i år i samarbejde med kommunen, Syddjurs Egnsteater og VærelZe 313 fået trykt og
omdelt vores brochure som et indstik i Adresseavisen. Til gengæld har vi undladt at trykke den sædvanlige
folder, som man selv skulle finde rundt omkring i kommunen. Vi håber, alle husstande har modtaget den nye
brochure og vil gerne have reaktioner på den.
Sæsonens forstillinger.
I år har vi sammensat et program, hvor vi prøver at tilgodese et så stort og bredt publikum som muligt, både
hvad angår smag, interesse og alder. Der er både det sjove, det alvorlige, det poetiske, det musikalske og –
som noget nyt – en danseforestilling, ”7even”. Den er netop kommet på programmet i samarbejde med
Glasmuseet i anledning af Kulturby 2017.
På vores Facebookside kan man som Facebookbruger gå ind og se nyheder og kommentere/ anmelde de
enkelte forestillinger mm. Søg på Syddjurs Teaterforening.
Vil man læse endnu mere om de enkelte forestillinger og have de sidste opdateringer med, skal man gå ind
på hjemmesiden: www.syddjursteaterforening.dk
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