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Vendsyssel Teaters Venneforening
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Mange af nyhederne drejer sig denne gang om det nye teater, der i den grad kan ses i
bybilledet. En flot og spændende bygning, der høster roser i alle medier.
Der er blevet afholdt byggepladsmøder siden byggeriet startede og de fortsætter til teatret er
færdigt. Der har været fantastisk mange interesserede fra både nær og fjern.
Helle Lassen fra kommunen og Lars Sennels fra teatret har med begejstring vist rundt i
bygningen, der afslører flere og flere spændende detaljer.
Der forestår et stort arbejde for teatrets personale fra bygningen står færdig og til der kan
spilles på alle scener. Der er lang vej til en ny teaterhverdag. Men hvor vi glæder os !

I anledning af det nye teater har teatret ansat Pia Mourier som eventmanager. Vi byder Pia
meget velkommen som fastansat på teatret. Pia er kendt fra Cafeva, fra teatret, i Hjørring, i
kommunen  ja i hele landsdelen og mere til, for sin store energi, skønne ideer og humør.
Pia er sammen med kulturkonsulent Leif Jacobsen igangsætter af “Kickstart”, der skal gøre
kulturelle foreninger og andre opmærksomme på Vendsyssel Teater og ikke mindst
mulighederne i det store dejlige foyerområde. Det kommer vi til at høre mere om.
D. 13. april var der rejsegilde på bygningen. Byggeriet overholder tidsrammen og står højst
sandsynlig færdig i løbet af oktober 2016.
D. 14. og 15. Januar 2017. Den store åbningsfest på det nye teater . Den vil blive beskrevet i
et senere nyhedsbrev.
d. 20. Maj 2016 spiller“I fornuftens Land” spiller for sidste gang. Teatret har haft totalt
udsolgt og det har været en fantastisk succes. Forestillingen skal på turne i 2018.

Side 2
D. 23. maj venneforeningens tur til Aalborg Teater til “Sommer i Tyrol” i ny udgave!
D. 25. Maj udsendes Vendsyssel Teaters nye sæsonprogram 2016/17.
D. 26.  28. Maj 2016 . Naturmødet i Hirtshals.
D.24. Juni  2. Juli 2016. Hjørring Sommerspil spiller “Sound of Music” i kilden.
D. 27. August 2016 arrangerer venneforeningens bestyrelse bustur til Kulturmødet på Mors.
Beskrivelse af turen og tilmelding vedlagt nyhedsbrevet.
D.9.  10. sept. 2016 vender “Stygge Krumpen” tilbage til byen. Festlighederne foregår
begge dagene i bymidten, museumshaven og Sct. Katherina kirke.
D. 4. okt. 2016 afholder Venneforeningen den årlige generalforsamling. Dagsorden
udsendes sidst i september.

Venneforeningens bestyrelse ønsker alle en rigtig god sommer med masser af
kultur og solskin. Vi ses i teatret i næste sæson!
Med venlig hilsen
Karin Andersen

