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5. september 2017
Kære teatermedlemmer i Syddjurs Teaterforening
Om tre uger går den nye teatersæson i gang.
Vi i teaterforeningens bestyrelse glæder os til at se jer i Fuglsøcentret og på Kulturhotellet i Rønde til de
kommende teaterforestillinger.
Søndag d. 24. september afholder vi den årlige generalforsamling på Kulturhotellet. Vi starter med
forestillingen ”Brevet”. Forestillingen, der er gratis for medlemmer, er på nuværende tidspunkt udsolgt.
Hvis nogen gerne vil med, men ikke har nået at få billet, er der mulighed for at blive skrevet op på en
venteliste og så håbe, at der kommer et afbud.
(mail til: christaegense@hotmail.com eller SMS til 20213124)
Efter ”Brevet” foregår selve generalforsamlingen med dagsorden iflg. vedtægterne i foyeren. Vi håber,
mange af jer vil deltage. Vi har bl.a. valg til bestyrelsen. Kirsten Katholm er på valg og ønsker ikke at
genopstille, så vi vil opfordre jer til at overveje at komme med i bestyrelsen, evt. prikke en bekendt på
skulderen, give os et forslag...meget gerne en fra Kolind-, Hornslet- eller Ebeltoftområdet, da det er vigtigt,
at alle hjørner af kommunen bliver repræsenteret i foreningens bestyrelse. Vi skal også have valgt to
suppleanter. Bestyrelsen er vært ved en lettere anretning.
På nuværende tidspunkt er vi 154 medlemmer. En del af jer har endnu ikke købt billetter til nogen forestilling,
andre har købt til dem alle. Da der er solgt mange billetter til ikke-medlemmer, er vi allerede nu oppe på at
have solgt over halvdelen af de billetter, vi har til rådighed. Så 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 d. 26/10 i
Fuglsøcentret: ”Hvem spiller ud”, som er udsolgt i Randers, og det smitter nu af på vores billetsalg.
Siden I fik det første program udleveret i foråret, har vi i samarbejde med Hospice Djursland i Rønde fået en
ekstra forestilling på programmet. Det drejer sig om ”Søren elsker Katinka”. Den er omtalt i det program, der
blev husstandsomdelt med Adresseavisen i august.
Man kan også læse om den på www.go-syddjurs.dk eller på vores hjemmeside.
Som noget nyt er vi i år gået over til et andet billetsystem, nemlig GO Syddjurs. Man skal altid vænne sig til
noget nyt, men det ser tilsyneladende ud til, at der er taget godt imod det, og at det fungerer. Der er enkelte,
der har henvendt sig med spørgsmål eller bedt om hjælp. Men det er ca. det samme antal, som da vi brugte
Place2book.
Fordelen ved GO Syddjurs er dels, at man som medlem beholder den samme medlemskode fremover og
ikke skal genindmelde sig til næste år, dels at mange andre kultur- og sportsbegivenheder i kommunen er
tilknyttet systemet, så det hele er samlet èt sted. Vi er i bestyrelsen glade for det nye billetsystem.
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
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