TEATRETS VENNER – ÅRSMELDING FOR 2016
Medlemmer:
Teatrets Venner hadde 587 medlemmer ved utgangen av 2015 og 523 ved utgangen av 2016.
Årsmøte 2016:
Årsmøtet 2016 ble holdt i foajeen utenfor Storyville på Plassen tirsdag 10. februar 2016.
20 medlemmer møtte. Årsmeldingen fra 2015 ble enstemmig vedtatt. Helene Hoemsnes og Olaf
Holm skrev årsmøteprotokoll og det vises til denne for mer informasjon om møtets innhold.
Lisbeth Sørensen gikk etter eget ønske ut av styret.
Årsmøtet vedtok økning av kontingent gjeldende fra 01.01.2017:
Kontingent for enkeltmedlem/hovedmedlem
kr 300,- (økning med kr 50,-)
Kontingent for husstandsmedlemmer
kr 200,- (som før)
Kontingent for studenter
kr 100,- (som før)
Styrets sammensetting fra februar 2016:
 Margaret Andersen (leder)
 Olaf Holm (nestleder)
 Helene Hoemsnes (sekretær)
 Tone Folke-Olsen
 Aase Marie Longva
 Ida Lillebakk (vara)
 Synnøve Ulleland (vara)
Valgkomité for 2017 er Erland Müller (leder), Ingeborg Drejer og Marie Skeidsvoll.
Styremøter 2016:
Styret har i perioden fra siste årsmøte hatt 11 styremøter i tillegg til at noen enkelte saker har
blitt behandlet gjennom e-postkorrespondanse. Styresamlingene starter rett etter vanlig
arbeidstid med mat før styremøtet starter. Ved å legge møtet på dette tidspunktet, er det mulig
for aktuelle ansatte ved Teatret Vårt å delta på møtet.
Mange saker er behandlet og styret har hatt et godt samarbeid både internt og med Teatret Vårt.
Noen eksempler på saker som er behandlet: Arbeidsprogram og årshjul, teaterfest 2016,
teaterfest 2017, vurdert innmelding i Frivillighetsregisteret (vi besluttet å ikke melde oss inn),
oppfølging av teatervertene, tildeling av Fiskerjenten, teatervennenes stipend, Innkikk, billettfond,
høstfest, drøfting av ulike møteplasser for teatervenner (eks. Opplev mer, sidescener/samsnakk,
lesesirkel, Innflytterdagen, quiz) samarbeid med andre venneforeninger, teaterhelg for barn,
medlemsutvikling m.m. Det foreligger referat fra alle møtene.

Teatrets Venner Årsmelding for 2016

Side 1

Teaterfesten 2016:
Den sjuende teaterfesten ble gjennomført i perioden 02. – 06. mars. Festen ble åpnet av Heidi-Iren
Wedlog Olsen, fylkeskultursjef. I løpet av disse dagene ble det gjennomført 14 ulike
arrangementer, og det kom mange gode tilbakemeldinger på både program og gjennomføringen.
Vi registrerte at det kom både yngre og eldre samt kjente og nye publikummere. Teaterfest er noe
styret fortsatt vil prioritere å arrangere, da dette gir mange positive ringvirkninger.Men det er
utfordringer med flere store produksjoner innenfor en så kort tidsperiode, og den erfaringen vil vi
ta med oss videre i planlegging av kommende Teaterfester.
Deltakelse i ulike arrangementer:
Teatrets Venner prøvde å delta på Innflytterdagen den 10. september, men blåste nesten bort.
Flere fra styret og Innkikk redaksjon var tilstede på ulike arrangement på Høstscenen i Ålesund
28.09 – 02.10.
I tillegg har Tone Folke Olsen og Margaret Andersen vært i Kristiansund og informert om
teatervennforening sammen med ansatte ved Teatret Vårt. Det arbeides fortsatt med dette.
Teatervertordningen:
Teatrets venner har mange frivillige teaterverter som gjør en stor innsats til nytte for både teatret,
publikum og venneforeningen. Mange teaterverter gir uttrykk for at dette er trivelig å være med
på, og at dette er til gjensidig nytte og glede. Teatervertordningen har generert kr 164.178,- dette
året og gjort mange andre positive tiltak mulig.
Det ble gjennomført en kick-off samling for teaterverter 24. august. 21 teaterverter møtte og ble
med på brannvernrunde, informasjon fra teatret og kaffe mm. Teatervertbeskrivelsen ser ut til å
fungere godt, men det er med jevne mellomrom gjort noen små endringer. Teatervertkontakter er
Solveig Mordal Vågen, Tone Folke-Olsen og Lisbeth S. Sørensen. Gruppa har fulgt opp
teatervertene. Ny teatervertbeklending fra januar/februar 2016 er rødt tørkle, svart forkle, skilt
med «teatervert» på samt egne svarte klær
Det er laget rutiner for hvordan nye teaterverter kan melde seg og opplæring av nye teaterverter.
I januar 2016 ble det gjennomført hjertestarterkurs,der noen teaterverter sammen med ansatte
ved Teatret Vårt deltok.
Den daglige oppfølgingen av teatervertordningen blir i stor grad utført av administrasjonen v/
Solveig Mordal Vågen.
Satsing på ungdommer og unge voksne:
Styret fortsatte gjennom 2016 å ha fokus på hvordan vi kan bidra til å få flere ungdommer og unge
voksne inn i teatersalen. Vi har i 2016 videreført billettfondet som subsidierer teaterbilleter for
ungdom. I år har dette vært knyttet til forestillingene:
«Hellige Johanna» – vårsesong og «Tilnærmet lik» – høstsesong.
Fiskerjenten – teatervennenes pris:
Fiskerjenten ble tildelt 2 ansatte ved Teatret Vårt i år. Teatersjef Thomas Bjørnager og Solveig
Mordal Vågen fikk prisen på teaterfesten 2016. Prisen bestod av et trykk av Arne Nøst til hver i
tillegg til gode ord.
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Teatervennenes stipend:
Sommeren 2014 var første gang Teatrets Venner hadde utlyst stipend som ansatte ved Teatret
Vårt kunne søke på. Hovedhensikten med stipendet er å gi mulighet for å videreutvikle sitt talent
eller gjennomføre et prosjekt for Teatret Vårt som ellers ikke ville ha blitt gjennomført. Dette året
kom det inn 4 søknader – søknadsfrist 1.mai 2016.
Styret innvilget stipend til følgende:
- Til Georgina Alexsander (kr 20.000). For å arrangere en 3 dagers workshop med tema: Om
parykk og sminke. Skal gjennomføres med Cårejånni i første halvår 2017
- Til skuespillerne Hugo Mikal Skår og Johanna Mørck: (kr 40.000) for å gjennomføre
workshop med Marius Holth i sang og stemmebruk. Gjennomføres i første halvår 2017.
- Bakgrunnen for at workshop ikke er avviklet i 2016 er at aktuelle ledere på workshop er
etterspurte kapasiteter innenfor sitt fagområde og ikke hadde anledning før 2017.
Neste søknadsfrist er 1. mai 2017.
Styret har avsatt inntil kr 60.000 til stipend.
Innkikk og annen informasjonsmateriell:
Medlemsbladet Innkikk har utkommet med 2 utgaver i 2016. Det er sendt ut nyhetsbreve til
teatervenner og teaterverter.
Det er lagt ut årsmelding, arbeidsprogram mm på Teatret Vårt sin hjemmeside, i tillegg til at det er
avklart at venneforeninga kan legge ut informasjon på nettsiden ved behov.
Møteplasser:
Det har vært gjennomført 8 quizkvelder for voksne i Kafe Kurt og antall deltakere har variert
mellom 40 – 120. Premiene er teaterbilletter, og ofte har det vært unge folk som har vunnet disse
billettene. På den måten bidrar quizkveldene også til at flere unge voksne kommer på teatret samt
at quiz kan bidra til å senke dørterskelen og skape et engasjement til nye teatergrupper.
I desember ble det gjennomført julequiz for barn.
Høstfest ble arrangert 10. november i kombinasjon med førpremiære på forestillingen
«Brevduene». Teatervenner med følge deltok, til sammen 52 + ansatte fra teatret. Det ble en
vellykket kveld.
Lesesirkel
I 2016 har manus til teaterstykkene i vårsesongen «Liv Strømqvist -tenker på deg» og «Otello»
som ble satt opp i 1. halvår 2016 vært tilgjengelig for teatervenner som ønsker å gjøre seg kjent
med manus eller bli med i lesesirkel. Flere hentet manus, men vi fikk ikke til noen
fellersarrangement i tilknytning til disse stykkene. I forbindelse med teaterstykket «Tilnærmet Lik»
var det også anledning å få manus. Det ble invitert til et møte med skuespillere på leseprøve og
etter hvert til treff for å se forestillingen sammen i august. Ca 12 stk har hentet manus til de
aktuelle stykkene. Margaret Andersen har vært kontaktperson.
Teater Venner Norge :
Teatrets Venner er medlem av landsforbundet Teatervenner Norge -TN På TVN sitt årsmøte i april
2016 deltok Margaret Andersen (delegat med stemmerett) og Ida Lillebakk som observatør.
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Samarbeid med andre venneforeninger:
Tone Folke-Olsen er fortsatt primus motor for kontakten med allerede etablerte venneforeninger
og personer som ønsker informasjon eller komme på besøk i forbindelse med at de ønsker å starte
venneforening. Under teaterfesten var det besøk av venneforeningen fra Ålesund.
Økonomi:
Teatres Venner sin økonomi er innlemmet i økonomistyringen til Teatret Vårt. Vi får jevnlig
oppdateringer fra administrasjonen. Medlemskontingenten og inntekten fra innsatsen til
teatervertene blir disponert i nært samråd med teateradministrasjonen.
Det er «opprettet» to fond: A) Billettfond for å subsidiere teaterbilletter for ungdommer, med
tanke på å gjøre terskelen inn til teatersalen litt lavere. B) Et teater-fond hvor hensikten er å
kunne benytte midlene «til beste» for Teatret Vårt.
Utover dette blir pengene disponert til: trykking og utsendelse av Innkikk og annen utsendelse,
annonser, kjøp av forestillinger/musikk under teaterfesten og høstfesten, produksjon av materiell
til teaterfest, velferd, gaver, stipend, fiskerjenten, kontingent i Teater Venner Norge og annet.
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på ca 54.000,-. Dette er ikke helt reelt pga at
utbetalingene til bevilget stipend i 2016 med kr 60.000,- er forskjøvet fra 2016 til 2017. Dvs at vi
må ta midler fra tidligere overskudd for å dekke denne utgiften.
Når dette er ryddet opp i og sees i sammenheng med tidligere års regnskap, vil Teatrets Venner ha
ca kr 100.000,- «på bok».
Kontingent i 2016:
Kr 250,- for enkeltmedlem
Kr 200,- i tillegg pr husstandsmedlem
Kr 100,- for studenter
Avslutning:
Styret vil takke Teatret Vårt for et godt og konstruktivt samarbeid. Vi vil rette en spesiell TAKK til
Solveig Mordal Vågen, Thomas Bjørnager, Marianne Myrbostad og Halvard Fiksdal som deltar på
mange styremøter og som vi har et tett samarbeid med. Vi vil også takke alle teaterverter som gjør
en imponerende innsats. Styret ser frem til et fortsatt godt samarbeid med alle som er involvert i
Teatret Vårt, og vi vil yte vårt beste for å støtte Teatret Vårt og styrke interessen for scenisk kunst i
Møre og Romsdal – i samsvar med målsettingen for venneforeningen.
Plassen, den 7. februar 2017
Margaret Andersen,( styreleder) Olaf Holm, Helene Hoemsnes,Tone Folke-Olsen
og Åse Marie Longva samt vara til styret: Ida Lillebakk og Synnøve Ulleland
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