Vendsyssel Teaters Venner
Nyhedsbrev januar 2020
Kære Venner af Teatret
Bestyrelsen vil gerne ønske alle Godt nytår, og vi håber I fik set mange af de gode teaterforestillinger i året
der gik som sluttede med en fantastisk opsætning af Jeppe På Bjerget. Vi vil også med denne hilsen byde
nye medlemmer velkommen i Vendsyssel Teaters Venneforening.
Vendsyssel Teater har nu rundet sin 3-års fødselsdag, og er siden den 1. januar 2020 opgraderet til et
såkaldt §5-teater, og er således på Finansloven. Teatret er nu officielt et Regionalt Kraftcenter og har fået
ny bestyrelse. Det betyder at Venneforeningens repræsentation i bestyrelsen nu er væk, så vi arbejder på
at finde nye veje i vores samarbejde med Teatret.
Teatret har som kraftcenter lagt ud med projektet SYGT SUNDT TEATER - hvor Vendsyssel Teater sammen
med Regionshospital Nordjylland, TV2 Nord, Region Nordjylland og Spar Nord Fonden har sat gang i
projektet 'Sygt Sundt Teater', hvor kulturen rykker helt ind i sengene til patienterne på Regionshospitalet.
Læs mere her: https://vendsyssel-teater.dk/pressemateriale/sygtsundtteater.aspx
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Thomas Mark som formand og sekretær.
Karin Andersen blev valgt som næstformand, Bodil Bødker som kasserer…..
Vi har i bestyrelsen – som annonceret på generalforsamlingen – lavet en lille medlemsundersøgelse for at
afdække medlemmernes ønsker til aktiviteter, udover det som vi laver på teatret. Baggrunden findes i de
sidste arrangementer som vi har forsøgt gennemført - dog uden den rette tilslutning.
Vi håber I vil besvare denne undersøgelse inden den 18. februar 2020, så vi kan få et klarere billede af,
hvilke aktiviteter I som medlemmer ønsker, at vi skal arrangere.
Link til undersøgelsen - https://forms.gle/kdYs6asyBTL6ouug7
Her i 2020 er den første egenproduktion Stormene, der spiller i perioden 20/2- 28/3. Det bliver spændende
at følge endnu en lokalt forankret opsætning, baseret på en roman af Maria Helleberg, som foregår bl.a. på
Børglum Kloster. Forestillingen kan også opleves som Kloster&Teater-pakke. Omvisning ’I Elisabeth og
Stygges fodspor’ ved Anne Rottbøll på Børglum Kloster + Middag i Café Vognporten + Teaterforestillingen
'Stormene' på Vendsyssel Teater. Arrangementet starter på teatret med fælles busafgang til Børglum
kloster.
Fra den 21. april – 16. maj opsættes monologen Margaridas Metode i Black Box, og sæsonens sidste
egenproduktion er Vendsyssel Teaters talentlinjes afgangsforestilling Sidste sommer.
Dette var blot et udsnit af forårets forestillinger, men I kan jo se meget mere på teatrets hjemmeside, hvor
også Teatrets & aktiviteter findes. Her er Venneforeningens medlemmer blevet tilbudt en særpris til
foredraget:
AT BLIVE MØDT - foredrag med Jens Arentzen, onsdag den 11. marts 2020 Kl. 19:00 til 21:00 i Musiksalen.
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Foredraget koster 225 kr. men I kan som teatres venner ringe til billetkontoret og afgive koden "hund", så
får I billetten til 175 kr. I kan læse mere her: https://vendsyssel-teater.dk/forestillinger/foredrag-med-jensarentzen.aspx
Med ønske til alle om et spændende og oplevelsesrigt teater forår!
På bestyrelsens vegne
Thomas Mark
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