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Kære Abonnenter m.fl.

Teaterseminaret d. 15. - 17.11. 2019 og lidt om den kommende sæson
Så er vi, d.v.s. næsten hele bestyrelsen lige kommet hjem fra det årlige teaterseminar,
der igen i år blev afholdt under dejlige forhold på Hotel Comwell i Kolding. Det er en
vild oplevelse. I løbet af fredag og lørdag blev vi præsenteret for 5 minutters
præsentationer af ikke mindre end 65 forestillinger, dem så vi alle sammen.
Den store kongressal var den perfekte
ramme om præsentationerne.
Ind i mellem var der spise eller
kaffepauser, hvor vi kunne gå rundt og
snakke med de forskellige producenter.
Fredag aften samt lørdag eftermiddag
var der 20 seancer af ca 50 minutter,
hvor nogle producenter havde købt sig til
ekstra præsentationstid – de seancer
delte vi imellem os.
Og endelig var der 3 paneldebatter om hhv: Familieteater på turné, og
Publikumsudvikling i teaterforeningsperspektiv og
Det gode samarbejde.”

Det hele var dog ikke slid og slæb.
Lørdag aften var der fest og uddeling af priser.
Limfjordsteatret blev kåret som årets børneteater
2019.
Hans Dueholm fra den fantastiske og super populære
gruppe ”Figaros” blev belønnet med prisen som
bedste skuespiller, (opera)sanger, stand-upper m.m.
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Hans Dueholm

Gruppen Teatergrad, kendt for samfundsengagement og originalitet med deres
opsøgende teater, blev tildelt årets hæderspris.

Bestyrelsen nød den velfortjente festmiddag

Prisen for årets bedste turneforestilling gik til Folketeatrets fremragende opsætning
af Peer Gynt, en forestilling som også hos os spillede for et stuvende fyldt teater.
Kulturkongens Arrangørpris, som uddeles af producenterne til en teaterforening, som
de synes er specielt god, gik til Teater- og Musikvennerne Esbjerg.
I parentes bemærket og med lidt pral, var det den pris Teaterforeningen Bornholm fik
for 3 år siden.
Søndagen var helliget danseforestillinger, vi så Teater Next og havde derefter panel
debat med titlen ”dans og performance på turné.”
Kl 12.30 tog vi vores velfortjente lille pose med to-go frokost, gik ombord på toget,
og gav os til at diskutere, hvilke stykker vi vil vise for jer til næste sæson. Vi var
enige om, at standarden havde været meget høj i år, og det bliver super svært at
vælge, men vi har sammensat en liste, som Formand Jette nu går i gang med at
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bestille. Vi afslører intet, men kan love, at der bliver sjov og alvor, musik og dans og
et par fede familieforestillinger, i alt 20 – 22 stykker.
Vi satser på, at brochuren kommer ud d. 2. maj 2020, hvor vi vil præsentere den ved
vores sidste forestilling – Driving Miles, så I kan godt sætte kryds i kalenderen.

Den nære fremtid.
Nu skal den spændende fremtid ikke skygge for den ligeså spændende nutid.
Allerede d. 2.12 har vi vore sidste forestilling i 2019. Det Kongelige Teaters meget
roste forestilling ”Stå Fast.”
Ændring af rollebesætning i forestillingen Stå Fast.
Karen Lise Mynster har fået en stor filmrolle, og er venligst blevet løst fra sin
kontrakt på rollen i Stå Fast. Hun erstattes af Maria Rich, som spillede hovedrollen
som den pæne bankdame Anna Berg Hansen i DR1 serien Bedrag.

Rollen indbragte hende Lauritzen Fondens Wauw
pris på 30.000 kr. Den gives til en skuespiller, der
har ydet en overraskende præstation. Det bliver et
spændende nyt bekendtskab på Rønne Theater.

Maria Rich

Dublering af forestilling.
Da der har været meget stor interesse for forestillingen Modne Damer i Badekåber, er
det lykkedes os at få en ekstraforestilling torsdag d. 13.2. Hvis du har en billet til
onsdag, som du gerne vil bytte til en bedre plads til torsdag, kan det lade sig gøre ved
henvendelse i billetsalget på Rønne Theater så snart som muligt.
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Sofie Stougaard, Ann Hjort og Pernille Schrøder

I løbet af foråret, vil der komme lidt nye meddelelser og gode tilbud på facebook, så
hvis du er på facebook, så kik ind engang i mellem. Vi har blandt andet nogle idéer til
tiltag omkring vores familieforestilling ”Villads fra Valby”.

Et smut til fortiden
Teaterforeningen Bornholm fylder 50 år i 2023. Derfor er vi i gang med at finde ting
fra Teaterforeningens første år.
Lige nu arbejder vi på at få opbygget et arkiv over de forestillinger Teaterforeningen
har stået for i de sidste 50 år.
Vi er derfor meget interesserede i at få fat i gamle Brochurer. Vi er især interesserede
i brochurer fra sæson 1990-91 og før.
Skulle du have brochurer fra perioden liggende, er vi meget interesserede i at høre fra
dig.
Vi har brug for at lave skanningsbilleder af brochuren, så vi kan få lagt
forestillingerne ind her på hjemmesiden. Du vil kunne se vores nuværende arkiv
under “FORESTILLINGER”, eller gå ind på forsiden, vælg om os og scroll ned til
historie.
Har du mulighed for at hjælpe os, så send os en
mail. teaterforeningenbornholm@gmail.com.
Med venlig hilsen
Kurt Espensen
Generalforsamlingen 2019.
Den 9. september afholdt Teaterforeningen Bornholm den årlige generalforsamling.
Det var som sædvanlig hyggeligt. Vi var 20 personer til stede, og der var en god
debat omkring formandens beretning, og foreningens fremtid.
4

Lene Koefoed, Bjarne Olesen, Eva Sort var på valg, alle var villige til genvalg og
blev genvalgt. Sanne Prag (suppleant) blev valgt til den ledige bestyrelsesplads, da
Finn Jakobsen, også på valg, ønskede at træde ud af bestyrelsen efter 8 års indsats..
Det er med stort vemod, at vi siger farvel til Finn i
bestyrelsen. Han har været en uvurderlig planlægningsnørd.
Tusind tak til dig Finn og held og lykke med den næste
nørdede opgave, du påtager dig.

Som ny suppleant valgtes Pernille Koch.
Pernille er opvokset på øen, men har været bosat i København i
en årrække og har uddannet sig til cand. mag i Dansk og
drama, så hun er godt rustet til sit kommende bestyrelsesjob.
Stort velkommen til dig Pernille, vi glæder os til samarbejdet,
og til, at du og alle vore abonnenter skal lære hinanden at
kende.

Julegaveidé
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Vi har igen i år udtænkt en god idé til en julegave til én, man gerne vil give en
langtidsholdbar oplevlesesgave.
TEATERFORENINGEN BORNHOLMS JULE-GAVEKORT.
Julegavekortet giver adgang til 3 valgfrie billetter til Teaterforeningen Bornholms
forestillinger i sæsonen 2019-2020.
Gavekortets abonnementskupon giver derudover adgang til køb af 1 billet til hver af
Teaterforeningen Bornholms øvrige forestillinger i sæson 2019-2020 dvs foråret 2020
til abonnementspris
SAMLET PRIS KR. 385
Julegavekortet kan kun købes i Billetsalget på
Rønne Theater.
Åbningstid mandag – fredag kl. 15:00-17:00.
Sidste åbningsdag d. 20.12.

Ansvarlig for Nyhedsbrevet Kirsten Mortensen
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