NYHEDSBREV SYDDJURS TEATERFORENING
Efter generalforsamlingen
Generalforsamlingen er vel overstået, og vi er tilbage i arbejdstøjet. Bestyrelsen har afholdt
konstituerende møde og konstitueret sig med
Ole Schøler som formand (mobil 2371 6210 / mail: ole@os-connection.dk)
Line Vindum Mikkelsen som næstformand (mobil 4128 2528 / mail vindumline@gmail.com)
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Helle Fibiger, Annette Johansen, Lisbeth Larsen,
Kjeld Pedersen og Søren K. Lauridsen. Kirsten Frederiksen er kasserer og deltager sammen med
suppleant Helle Bach i bestyrelsens møder.
Bestyrelsen har valgt at organisere sit arbejde med bestyrelsen som det sted, hvor de overordnede linjer
lægges, og hvor koordinering, sparring og udvikling finder sted. Detail- og udførelsesarbejdet
organiseres i 7 selvstyrende arbejdsgrupper. Der er for hver gruppe udpeget en formand, som er
ansvarlig for gruppens arbejde, og efter hvert møde i en arbejdsgruppe fremsendes et referat af
gruppens arbejde til bestyrelsen.
Arbejdsgrupperne er:
Administrations- og ledelsesgruppe (formand Ole Schøler)
PR-marketingsgruppe (formand Line Vindum Mikkelsen)
Forestillingsgruppe (formand Ole Schøler)
Gruppe vedrørende samarbejds- og netværksarbejde (formand Ole Schøler)
Gruppe vedrørende udviklingen omkring Kom-Bi (formand Søren K. Lauridsen)
Gruppe vedrørende foreningens historie (formand Søren K. Lauridsen)
Idegruppe (formand Line Vindum Mikkelsen)
Målet er at arbejdet organiseres på en måde, som gør at det for
Foreningen sikrer bedst mulig kvalitet i ydelsen til medlemmerne.
Bestyrelsen sikrer tydelighed i opgavefordeling, optimal brug af de i bestyrelsen værende
kompetencer, løsning af opgaver gennem høj grad af uddelegeret ansvar og frihedsgrad i løsning
af opgaverne, dynamisk og fleksibel bestyrelse.
Det enkelte bestyrelsesmedlem gives tilfredsstillelse og motivation ved bestyrelsesarbejdet.
Status på forestillinger
2. og 3. oktober er der gennemført 2 succesfulde forestillinger i Kom-Bi i Hornslet, hvor Det flydende
teater fremførte ”Annas verden” om maleren Anna Ancher. Forestillingen skulle oprindelig have været
spillet på Rosenholm Slot, men blev flyttet til Kom-Bi på grund af Corona. Flytningen gjorde, at
forestillingen blev spillet i nogle andre rammer, men disse ydede forestillingen fuld retfærdighed, og for
bestyrelsen blev det en bekræftelse på, at Kom-Bis store sal kan anvendes til teater.
20. oktober spillede Jakob Morild sin jubilæumsforestilling på Kulturloftet i Ebeltoft. En forestilling som
både aktiverede lattermusklerne og gav anledning til mange refleksioner. Et bevis på at humor og satire
brugt på den rigtige måde er velegnet til at få publikum til at reflektere over tidens aktuelle
problemstillinger og temaer. En vellykket aften i en fyldt sal.
Næste forestilling er onsdag den 18. november kl.19.30 i Fuglsøcentret, hvor Baggårdteatret opfører
”Jagten på det gode menneske” om forfatteren Karin Michaëlis med musik af Katinka. Sidste forestilling i
2020 er ”Viva La Frida” om maleren Frida Kahlo. Den opføres tirsdag den 1. december kl.15 og 18 i
Kom-Bi i Hornslet.
Så tag vennerne med i teatret til nogle gode oplevelser.
Næste sæson
Planlægningen af næste sæson starter på bestyrelsens møde den 23. november. Vi vil bestræbe os på
at skabe en næste sæson, hvor vi vil servere et blandet og spændende program for jer. Vi vil arbejde på
flere fornyelser og håbe på, at Covid-19 giver os lov til at virkeliggøre vores ideer.
Vores ambition er større bredde aldersmæssigt og geografisk i vores tilskuere, flere medlemmer,
geografisk spredning og variation i typer af spillesteder og større synlighed. Dette vil afspejle sig i
programmet.
Gode ideer og kritik modtages gerne. Se bestyrelsens kontaktinformationer på hjemmesiden.
På vegne af bestyrelsen
Ole Schøler
Formand

