TEATERFORENINGEN BORNHOLM
Nyhedsbrev nr. 10 April 2020

KÆRE ABONNENTER m.fl.

En underlig, besnærende, sjov blomst, men skinnet bedrager, den er
altødelæggende. Det, der skulle have været en herlig forårssæson med
hele 5 spændende, sjove og forunderlige forestillinger, blev til et tomt
teater, triste teatergrupper, der mister deres indtægter, personaler, der
pludselig ser sig selv uden de påregnede indtægter, og Teaterforeninger over hele landet, der frustreret må
se på, at sæsonen smuldrer mellem fingrene på dem. Men den slags triste begivenheder og benspænd, må
vi ikke i længden lade os slå ud af. Vi må prøve at hjælpe hinanden og de andre med at komme videre til
næste sæson. Så her ser I planerne for de næste måneder.

Brochure 2020- 2021
Brochuren er færdig og i trykken. Den bliver lagt ud på hjemmesiden så hurtigt som muligt, en af de første
dage i maj. I løbet af uge 19 dumper den ned i abonnenternes postkasse, og d. 11.5. kl. 10.00 bliver der
lukket op på nettet for salget for alle dem, der vil være abonnenter, dvs købe minimum 3 forestillinger og
betale 55 kr. for et abonnement. Hvis man ikke vil være abonnent, men kun har lyst til at købe en enkelt
forestilling eller to, åbnes salget d. 3.8. Det er faktisk ganske, som det plejer at være. Nyheden er, at man, i
stedet for at aflevere/indsende en bestillingsseddel, og gå og vente på, at billetterne kommer engang i juli,
nu selv bestiller dem via www.teaterforeningenbornholm.dk , betaler med kort, trykker på printknappen, og
så er det på plads.
Hvis man gerne vil have betalingen delt op, kan man nøjes med at købe 4 billetter, derefter vælge sin gratis
bonusforestilling, og lade det være godt med de 5 forestillinger. Så kan man i løbet af de næste måneder,
når man har oversigt over sin kalender m.m., købe billetter til flere forestillinger stadig til abonnementspris.
Proceduren er omhyggeligt beskrevet i brochuren sammen med en forestillingsoversigt. Der er masser af
dejlige forestillinger på programmet, så I kan godt begynde at glæde jer.
Vi er rigtig glade over, at det lykkedes for Figaros at finde en erstatningsdato her i efteråret, nærmere
betegnet d. 30.11. hvor de kommer med ’Elverhøj’, Hvis du har billet til den, og gerne vil se den d. 30.11,
skal du ikke gøre noget. Hvis du ikke kan den dag, får du naturligvis dine penge tilbage. Hvis du ikke har
billet til Elverhøj, kan du måske være heldig denne gang, for der er naturligvis nogen, der har måttet melde
fra. Udsolgt skal den nok blive igen.
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Musical-tur til Malmø Musikteater.
Vores besøg til Malmø Musikteater er i højere og højere grad blevet en tradition, som folk efterspørger. Derfor
har vi igen i år arrangeret en tur, der finder sted søndag d. 20. september 2020.
Funny Girl lød fristende, og vi er sikre på, at vi har mange abonnenter, der vil elske denne sjove, og fejende flotte
forestilling. Læs om tilmelding og om turen i den nye brochure eller på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at

Tilmeldingsfristen er 1.7., længere frist vil Malmø ikke give os.
Med coronaen hængende over os, er det selvfølgelig et sats, men hvis det skulle være så galt, at verden stadig
ikke er blevet normal til den tid, vil I få pengene tilbage. Vi sender besked ud, hvis der er noget nyt.
Vi skulle gerne op på 40 deltagere, ellers kan det knibe med at få turen til at hænge sammen. Hvis vi af den
grund må aflyse, bliver det selvfølgelig også meldt ud hurtigt.

sig selv, så får I pengene returneret, så er er ikke noget at tabe ved det.

Bornholms Internationale Gadeteaterfestival 2020
Som det ser ud lige nu, håber vi på, at vi kan gennemføre festivalen, men der er mange ubekendte
størrelser. Lukker grænserne op i Danmark? hvis ja skal indrejsende så i karantæne i 14 dage? Hvis
vi ikke kan få udlændinge på besøg, kan vi så lave en ren dansk festival? Vi har masser af gode
grupper, og hvis ikke udlændingene kan komme her, så kan danskerne jo heller ikke rejse ud, og så
vil de nok være glade for at komme til os. Hvis man må forsamles f.eks. 100, kan vi klare det med
at sætte stole op og spærre af, så der ikke kan komme flere ind, men det er jo svært at styre dem, der
så stiller op bag ved afspærringen!
Don Gnu. To mand og en planke

Men trods alle disse
opgivet projektet
om det i pressen. Vi
måske også fristende
hjemmeside samt på
facebook.

snubletråde, har vi ikke
endnu. Der vil blive skrevet
lægger løbende besked og
billeder på teaterforeningens
www.BIGF.dk og på
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Teaterforeningen Bornholms jubilæumstanker.
Det rumler lidt i foreningen, for det varer ikke så mange år, før vi kan fejre 50 års jubilæum. Vi er
begyndt at spare sammen, for det skal bestemt ikke gå stille af, og det er jo primært vores trofaste
abonnenter, der skal fejres.
Kurt Espensen, vores uundværlige hjælp til alverdens administrative jobs, er i færd med at samle
materiale til historien om Teaterforeningen Bornholm. Der bliver søgt højt og lavt efter de gamle
brochurer. Lokalarkivet, Det kongelige Bibliotek, seje teatermennesker med trang til at gemme
alskens sjove ting har bidraget, men Kurt mangler stadig enkelte eksemplarer i sin brochuresamling.
Hvis du nu skulle have en støvet mappe/kasse med teatermaterialer, ville han blive vældig glad for
brochurerne fra 74-75, 78-79, 80-81 og 87-88. Han scanner materialet ind, og så bliver det givet
tilbage igen. Hvis du har noget andet spændende liggende om teaterforeningen, så send en mail til
Kurt, teaterforeningenbornholm@gmail.com, måske er det lige noget, han kan bruge. Han mangler
for eksempel en fortegnelse over bestyrelsen i årene fra 1979 til 1983.
Den historisk interesserede kan gå ind på www.teaterforeningenbornholm.dk og læse mere, om alt
det Kurt allerede har fundet. Alle bidrag er velkomne.

Ansvarlig for nyhedsbrevet Kirsten Mortensen.
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