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50 års jubilæum i Danmarks Teaterforeninger.
Den historiske bygning Vartorv er et kulturelt kraftcenter i hjertet af København. Den ejes af Grundtvigs
Forum, og bruges til foredrag, konferencer og møder. Her holder Danmarks Teaterforeninger meget passende til
og her fejrede de den 22. juni deres 50 års jubilæum.
Danmarks Teaterforeninger (DT) er en paraplyorganisation for alle landets teaterforeninger. Der er pt 66 teaterforeninger spredt ud over hele landet fra Nordjylland til Bornholm og Sønderjylland. DTs opgaver er at hjælpe de
lokale teaterforeninger med at tolke de mange indviklede statslige regler for tilskud, at løse eventuelle kontraktlige problemer
mellem teaterforeningerne og teatergrupperne. Samtidig organiserer DT et årligt teaterseminar, hvor producenterne præsenterer deres stykker for teaterforeningerne. Seminarerne er
vores mulighed for at bedømme, hvilke forestillinger vi skal
købe til den kommende sæson. Endelig arrangerer DT forskellige kurser for teaterforeningernes bestyrelser. Teaterforeningerne er drevet af lokale frivillige teaterentusiaster, der synes, at
lige netop deres område skal have muligheder for at se teater
produceret rundt om i landet af de mange egnsteatergrupper. Teaterforeningerne som f. eks Teaterforeningen
Bornholm har en bestyrelse, der lægger et repertoire for vintersæsonen, sørger for at indkøbe forestillingerne,
lave brochurer og PR materiale, sørger for at få forestillingerne booket ind på et spillested, for os naturligvis for
det meste på det gamle Rønne Theater, og endelig, når det er på plads, arrangementet af de enkelte aftner. Medlemmerne af foreningen, det er abonnenterne. De kan møde op til den årlige generalforsamling og være med til
at foreslå hvilke teaterstykker, de gerne vil se, og selvfølgelig give ris og ros til bestyrelsen.
Økonomien bæres af et statstilskud, der gives pr forestilling, et fast kommunalt tilskud, hos os pt 225.000 kr pr
sæson, abonnenternes kontingent, samt de solgte billetter og ikke at forglemme den gratis arbejdskraft fra bestyrelsen.
Teaterforening Bornholm arrangerer normalt 20 forestillinger pr sæson, diverse intro arrangementer , måske en
teaterrejse eller to og endelig den årlige internationale gadeteaterfestival i slutningen af juli måned. Vi har godt
500 medlemmer, men vi vil gerne være flere, så hvis din nabo ikke er medlem, hvad så med at reklamere lidt for
os. Følg med på facebook og på vores hjemmeside, hvor der ind i mellem kommer gode tilbud til gæstebilletter
eller andre fordele. Teaterforeningenbornholm.dk

Teaterforeningen Bornholm har fået ny hjemmeside.
Vi vil gerne gøre det bedst mulige for, at vore abonnenter, og alle der endnu ikke er blevet abonnenter, let
og hurtigt kan få et godt indblik i, hvad Teaterforeningen Bornholm kan tilbyde alle borgere.
Vi præsenterer alle vores forestillinger, både de allerede afholdte og de kommende. Man kan læse alt om
forestillingerne, lige fra hvem der medvirker til om der er pause undervejs. Man kan se, hvor populær forestillingen er, hvad billetterne koster, og hvad der ellers er værd at vide, når man skal bestemme sig til, hvad
man vil se i den kommende sæson.
Billetterne kan bestilles og betales direkte via hjemmesiden og printes ud, så man straks har det hele i hånden.
Der er også en indgang til kulturlinks, så man let kan finde inspiration og komme i kontakt med beslægtede
tilbud. Og selvfølgelig er der også et kontaktlink med vores adresse og telefonnummer, hvis der er helt specielle ting, der kræver en direkte menneskelig kontakt - og det er nu altid rart at have i baghånden.

Facebook
For de, der kan lide lige at smutte ind på facebook, kan vi findes under teaterforeningen Bornholm. Der ligger billeder, info om den førstkommende forestilling,
om anmeldelser, og korrektioner hvis en teatergruppe har lavet ændringer i besætningen eller lign.

lidt

Der kommer også somme tider informationer om gode tilbud f.eks. Om vennebilletter til nedsat pris, introduktioner til forestillingen, eller måske et ændret tidspunkt. Facebooksiden bestyres af Eva sort.

Nyhedsbreve
Derudover vil vi udsende Nyhedsbreve som dette ved behov, men vi lover, at vi ikke vil spamme vores
abonnenter med dem.

Den traditionelle brochure
De, der holder af at sidde med brochuren i hånden og bladre frem og tilbage, skal ikke fortvivle over de nye
tiltag - den traditionelle brochure vil stadig udkomme i foråret og blive fordelt til alle abonnenter samt ligge rundt omkring hos vores annoncører, på biblioteket m.m. Redaktør af Nyhedsbrevet er Kirsten Mortensen

En lille del af bestyrelsen, i
gang med kasserne med de
friske brochurer for 20172018.Fra venstre:
Eva Sort, Kirsten Mortensen,
Jette Glavind Pedersen, Kirsten Sonne Andersen og Finn
Jakobsen.

