Nyhedsbrev Syddjurs Teaterforening juni 2020
Det er mærkelige tider vi lever i. Mange af vores rutiner er blevet vendt rundt, og mange har også fået ny form og nye
udtryk. En af konsekvenserne af Coronatiden er uvisheden og usikkerheden.
Det betyder, at når man står som udbyder og arrangør af teater eller arrangementer, ikke altid kan vide sig sikker på,
hvad der kan gennemføres og i hvilken form.
Alligevel er vi i Syddjurs Teaterforening ved godt mod. Vi tror på, at vi bevæger os henimod mere normaliserede
forhold. Vi er klar til igen at møde jer, kære publikum. Vi har savnet jer og håber også, I har savnet os. Vi kommer nu
til jer med en pose fyldt med gode oplevelser.
Inden indholdet præsenteres, så lad det være fastslået, at man roligt og trygt kan melde sig til vores tilbud. Alt vil blive
afviklet efter myndighedernes retningslinjer. Da mange af tilbuddene imidlertid først afvikles efter midten af september,
så kan vi i dag ikke sige, hvad det konkret betyder i praksis. Der vil altid ske en tilpasning efter de til enhver tid
aktuelle retningslinjer. I år har vi valgt at sælge unummererede pladser, da antal billetter til salg og afstandsregler
sandsynligvis vil blive reguleret senere på året.
Generalforsamling
Generalforsamling afholdes torsdag den 24. september kl. 19 på KulturHotellet i Rønde.
Forestillingen til generalforsamlingen er ”W/hole”. Efter forestillingen bydes på en lettere anretning, efterfulgt af
generalforsamlingen. Indbydelse til generalforsamling vil blive udsendt 2. september. Har du forslag, du ønsker
behandlet på generalforsamlingen, så indsend disse til bestyrelsen hurtigst muligt og senest 15. september. Er du
interesseret i at melde dig som kandidat til bestyrelsen eller kender nogle, som du vil opfordre til dette, så forbered
dette inden generalforsamlingen. Der bliver brug for gode kvalificerede kandidater.
Bestyrelsesmøde 4. juni
På bestyrelsesmøde blev blandt andet drøftet PR-virksomhed. Her blev det besluttet at søge studerende til et
studieprojekt. Emnet skal være at udarbejde en markedsføringsstrategi for Syddjurs Teaterforening. Indtil da vil de
værktøjer som anvendes i PR- virksomheden være:
Facebookside linket til instagram. Helsidesannonce i lokalavisen august og januar. Annonce i lokalpressen før hver
forestilling i kombination med pressemeddelelse. Annoncering i Aarhus Update. Hjemmeside og annoncering på Go
Syddjurs. Plakater i lokale forretninger.
Andre punkter på bestyrelsesmødet var blandt andet:
•
•
•
•
•

Økonomiske mellemværende i forlængelse af Coronakrisen mellem teatre, teaterforeninger og kulturstyrelsen er
nu færdiggjort.
Økonomisk status for foreningen er god og sikker drift.
Bestyrelsen har besluttet, at kassererposten skal professionaliseres. Mere om dette på generalforsamlingen.
Der planlægges, så der til enhver tid kan tilrettes efter den aktuelle Coronastatus.
Bestyrelsen har besluttet at gå ind i et projekt om ensomhed i samarbejde med kompagniet Dadadans og
forestillingen ”Peeps”. Afviklingsdato offentliggøres senere.

Billetsalg åbnes 20. juni kl. 10.
Programmet offentliggøres i nyhedsbrev, på Syddjurs Teaterforenings hjemmeside og Facebook og Instagram.
Efterfølgende indrykkes helsidesannonce i lokalpressen 12. august.
Billetter kan købes via Syddjurs Teaterforenings hjemmeside www.syddjursteaterforening.dk eller www.go-syddjurs.dk
Husk der er penge at spare ved at være medlem. Husk også at sige det til din nabo og gode venner.
Sæsonprogrammet er vedlagt – se vores hjemmeside for uddybende beskrivelser.
9 spændende og varierede forestillinger byder denne sæson på. Igen i år har vi bestræbt os på at spille forskellige
steder i kommunen og også steder som ikke typisk forbindes med teateroplevelser.
Vi har forestillinger om stærke kvindelige personligheder, humoristiske forestillinger, danseforestilling og om det at
være morfar (bedsteforældre).
Syddjurs Teaterforening ønsker jer alle gode oplevelser og gode stunder i fællesskab med gode mennesker.
På vegne af bestyrelsen
Ole Schøler

