Kære teatermedlemmer i Syddjurs Teaterforening
Om en måneds tid går den nye teatersæson i gang.
Vi i teaterforeningens bestyrelse glæder os til at se jer til de kommende teaterforestillinger i enten
Fuglsøcentret, hvor de fleste forestillinger i denne sæson ligger, på Kulturhotellet i Rønde eller i
Kulturministeriet i Ebeltoft.
Generalforsamling.
Onsdag d. 26. september afholder vi den årlige generalforsamling på Fuglsøcentret.
Vi starter med den humoristiske forestilling: ”ALT for verden” med Camilla Marienhof.
Der er stadig billetter at få til forestillingen, som er gratis for medlemmer. Husk at man skal bestille,
så vi ved hvor mange der dukker op til efterfølgende generalforsamling. Den foregår i pyramiden
med dagsorden iflg. vedtægterne.. Vi håber, mange af jer vil deltage. Vi har bl.a. valg til bestyrelsen,
så overvej om det var noget for dig at komme med i bestyrelsen. Vi vil meget gerne have alle
hjørner af kommunen repræsenteret i foreningens bestyrelse.
Bestyrelsen er vært ved en lettere anretning.
Medlemmer.
På nuværende tidspunkt er vi 135 aktive medlemmer i Syddjurs Teaterforening.
Der har været lidt bøvl og misforståelser i forhold til at betale kontingent pga. en fejl i systemet, der
alligevel ikke – som oplyst – automatisk trækker kontingentet. Alle får nu i stedet tilsendt en
påmindelse, når medlemskontingentet er udløbet og skal fornyes. Vi håber det fungerer bedre til
næste år.
Billetsalg.
Der er pt. solgt knap halvdelen af de billetter, vi har til rådighed. Hvis der er en forestilling, I gerne
vil se, men endnu ikke har fået købt billet til, er det måske ved at være tid til det.
Det gælder især forestillingen ”Den Lille prins” med to forestillinger kl. 16 og 19 i Rønde d.12/102018. Den skal spille i Musikhuset i Århus sidst i oktober, hvor der allerede nu er venteliste til
billetkøb.
Forestillingen d.7/2-2019 i Fuglsøcentret: ”Svend, Knud og Valdemar” skal ligeledes spille i
Musikhuset i Århus i april 2019. Der er salget allerede godt i gang, og det smitter nu af på vores
billetsalg.
Efterårets forestillinger.
Udover forestillingen til generalforsamlingen viser vi som før nævnt ”Den lille prins” på
Kulturhotellet i Rønde d. 12/10. Det er en forestilling for alle aldersgrupper. Den bygger på SaintExuperys bog af samme navn. I forbindelse med den forestilling er vi igen i år gået i samarbejde
med Folkeuniversitetet, hvor cand.mag. Agnete Langgård kommer og fortæller om Saint-Exuperys
forfatterskab. Det foregår i Aktivitetshuset i Ebeltoft d. 24/9 kl. 19-21. (Klik på linket herunder for
at læse mere.)
Torsdag d. 1/11 har vi ”Haabet” på programmet. Det er en dramatisering, som Teatret Møllen står
for, og som bygger på Mich Vraas første bog i romantrilogien om Danmarks fortid med slavehandel
på Guldkysten og besiddelserne på de Vestindiske øer. Syddjurs Bibliotek har arrangeret et foredrag
i Hornslet Kirkes Sognegård d. 2/10 kl 19, hvor Mich Vraa kommer og fortæller om sine bøger.
(Klik på linket herunder for at læse mere.)
Endelig har vi d. 4/12 en satirisk julekabaret, nemlig ”Andens verdenskrig” med Cafè Liva. Som
noget nyt i denne sæson bliver juleforestillingen spillet på Kulturministeriet i Ebeltoft. I bestyrelsen
glæder vi os over at have fået mulighed for at brede vores forestillinger længere ud i kommunen.
”Andens verdenskrig” er næsten udsolgt, så vil man gå julen i møde med et godt grin, er det på tide

at få købt billetter til den forestilling.
Facebook og hjemmeside.
Vi har stadig vores Facebookside, hvor man som Facebookbruger kan kommentere og anmelde de
enkelte forestillinger mm. og se nyheder. Søg på Syddjurs Teaterforening. Og vil man læse endnu
mere og have de sidste opdateringer med, skal man gå ind på hjemmesiden
www.syddjursteaterforening.dk

Venlig hilsen og på gensyn i teateret
Bestyrelsen i Syddjurs Teaterforening
Link til Folkeuniversitetet:

https://syddjurs-folkeuniversitet.dk/program/

Link til Syddjurs Bibliotek:

https://syddjursbibliotek.dk/arrangementer

