Nyhedsbrev Syddjurs Teaterforening april 2020
Det er ikke altid, at man får lov til at aflevere de eller det budskab som man gerne vil.
Således også i dette tilfælde i dette nyhedsbrev fra Syddjurs Teaterforening.
Det ville være ønskeligt at kunne have leveret et budskab om glæden og forventningen ved
de kommende forestillinger, som i henhold til sæsonplanen skulle opføres i marts og april
måned. Corona kom imidlertid i vejen og forhindrede dette.
Vi har i teaterforeningen som mange andre i henhold til myndighedernes regler og anvisninger været nødt til at aflyse vores arrangementer nemlig forestillingerne ”Uproar” og ”Den
grønlandske mand”. Dette er vi selvfølgelig kede af, da der var tale om to gode kvalitetsforestillinger, som vi havde glædet os til at præsentere for vores publikum. Alle som havde købt
billet skulle gerne have fået deres penge retur. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes I kontakte
YourTicket v/ Hüseyin Øzkan hys@yourticket.dk , så vil der blive taget hånd om dette.

Næste sæson
Denne tid minder os om, hvor skrøbelig tilværelsen er, og at der er noget som er
vigtigere og større end kultur- og teateroplevelser. Det skal dog ikke forhindre os i
at glæde os til at byde jer alle velkommen til en ny og spændende sæson, som
forhåbentlig kan afvikles uden aflysninger.
Vi har en tradition for at præsentere den nye sæson i forbindelse med afviklingen af denne
sæsons sidste forestilling. Dette kan ikke lade sig gøre i den aktuelle situation, hvorfor bestyrelsen, når den mødes, vil finde ud af hvordan og hvornår vi gør dette. Vi kan dog godt tillade
os at pirre lidt ved forventningen til indholdet af næste sæson, da vi er overbevist om, at vi
har en både alsidig og spændende pakke klar til jer med gode forestillinger, som vil give gode
oplevelser til alle.
Vi vil, når Coronakrisen er overstået, og vi har afholdt bestyrelsesmøde, meddele jer køreplan
for næste sæson herunder også, hvornår forsalget starter.
Indtil da ønsker vi alle en god tid og en god Påske med håbet om et fortsat godt helbred.
Vi glæder os til igen at byde jer velkommen i teatret.
På vegne af bestyrelsen i Syddjurs Teaterforening
Ole Schøler

