Nyhedsbrev Syddjurs Teaterforening – December 2020
Kære medlemmer af Syddjurs Teaterforening.
Julen nærmer sig og ligeså årets afslutning. Covid-19 er i
den grad stadig til stede, som den har været det hele året.
Det snart forgangne år har været et meget mærkeligt år
på næsten alle parametre, med Covid-19 som det mest
mærkelige og mest udfordrende.
Aktuelt er Syddjurs Kommune kommet med på listen over kommuner som er lukket ned. Foreløbig i
en periode frem til 3. januar. Denne nedlukning betyder også, at Syddjurs Teaterforening aktuelt ikke
kan spille forestillinger for publikum.
Vi har vores næste forestilling lørdag den 16. januar kl.15 i Fuglsøcentret. Det er Limfjordsteatret,
som kommer med deres meget anerkendte forestilling morfarMORFARmorfar. En forestilling som i
den grad kan anbefales som en fælles oplevelse mellem flere generationer. Opfordringen skal derfor
være: Bestil billetter på go-syddjurs.dk eller syddjursteaterforening.dk og tag børn og børnebørn i
hånden og gå ind i teaterrummet og få en dejlig fælles oplevelse, som kan give gode snakke mellem
generationerne efterfølgende.
Udgangspunktet er, at forestillingen spiller. Det eneste som kan ændre på dette, er hvis
restriktionerne forlænges i fuldt omfang efter 3. januar. Hvis der sker ændringer, vil information tilgå
medlemmerne.
Aktuelt
Aktuelt er bestyrelsen i gang med at forberede den kommende sæson. Det årlige teaterseminar, hvor
udbuddet af turneforestillinger præsenteres, er netop afviklet i digital form. Igen i år er der mange
spændende forestillinger, og igen imponeres man af den høje kvalitet og den store spændvidde, der
er i det danske teaterliv.
Bestyrelsen har til næste år en ambition om at tilbyde et program, som sikrer bredde i forhold til
genrer og målgrupper, alsidighed, kendte og ukendte forestillinger og gode oplevelser. Det er også
vigtigt at give publikum varierende oplevelser i forskellige fysiske rum og rammer og sikre en
geografisk bredde i kommunen.
Bestyrelsen har udvalgt 12 forestillinger, som kommer til at udgøre programmet til næste år, og vi
glæder os meget til at præsentere dem for jer senere i 2021.
Herudover arbejder bestyrelsen aktivt med at udvikle og modernisere PR- og markedsføringsdelen,
hvilket I vil se og høre meget mere om i det kommende år.
Bestyrelsen skal i 2021 arbejde med problemstillingen ”Hvordan gør vi det mere attraktivt at være
medlem af Syddjurs Teaterforening”. Det skal vi, fordi en af vores ambitioner er at få flere medlemmer
og en større bredde i de repræsenterede aldersgrupper. Her behøver vi medlemmernes hjælp i form
af jeres gode ideer. Hvis du har en god ide til et svar på problemstillingen, vil vi gerne modtage din ide
eller ideer, som kan sendes til formanden på mail ole@os-connection.dk inden den 15. januar.
Til slut ønsker bestyrelsen for Syddjurs Teaterforening alle medlemmer en glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Ole Schøler
Formand

