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1. Lidt fra formanden.  

 

Glædelig jul og godt nytår 

Julen sniger sig i skrivende stund ind på os med hastigt skridt. Inden man ved af det er endnu et år gået - og 

man kigger tilbage og tænker hvor tiden dog blev af. 

Sådan føles det også på vores dejlige teater. Vi er jo lige gået ind i 2017, og alligevel skriver vi snart 2018. 

Men ikke på alle fronter har julefreden sænket sig. ”Mordskab” og ”Folk og røvere i Kardemomme by” som 

har premiere i januar måned, øver fortsat på livet løs for at få de sidste ting på plads. Kostumer, regi, teknik 

og kulisser skal også have den sidste finish, alt imens revyen holder en julepause. 

Billetsalget ser godt ud allerede nu for de 3 stykker. Så det er et godt forår, vi går i møde. 

Fra bestyrelsens side vil vi benytte lejligheden til at ønske jer og jeres familier en glædelig jul samt et godt 

og lykkebringende nytår. 

Vi glæder os til at se jer igen i 2018 til nye spændende oplevelser på teatret. 
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Tina Elkjær   

 

2. Huskekalender  
  

Aktivitet  Dato  

Mor(d)skab generalprøve 14. januar 2018 kl. 19.00 

Mor(d)skab premiere 18. januar 2018 

Folk og røvere generalprøve 21. januar 2018 kl. 19.00 

Folk og røvere premiere 22. januar 2018 

Teaterfest 3. marts 2018 

Generalforsamling April 

Den halvstore teaterdag 16. juni 2018 
 

Udgivelse Bag scenen  Deadline  

Primo juli  27. juni  

Medio september  10. september  

Ultimo december  15. december  

Ultimo marts  15. marts  
  

3. Nye medlemmer siden sidst  
Ruth Mikkelsen: 

Ruth vil gerne hjælpe til i værtsgruppen. 

Line Laursen: 

Mor til Emma, og vil gerne hjælpe som sufflør på børnestykket. 

Bente Gloggengichser: 

Bente vil gerne hjælpe til i værtsgruppen 

Dejligt med nye medlemmer. Rigtig hjerteligt velkommen til jer alle sammen.  Vi glæder os til det 

fremtidige samarbejde med jer 😊  

  

4. Indlæg fra medlem 1  
 

Her kunne der have været et indlæg fra dig 😊 
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5. Festudvalg  
 

Der er for øjeblikket kun ganske få, der har ønsket at være med i festudvalget. Vi har ikke været 

samlet endnu, men jeg håber vi kunne blive et par stykker flere.  

Så har du lyst til, at deltage i arbejdet med at arrangere vores årlige fødselsdagsfest, som afholdes 

den 3. marts 2018, så giv besked til undertegnede. 

 

6. Indlæg fra medlem 2  
 

Her kunne der også have været et indlæg fra dig 😊 

7. Bestyrelsen  
 

 

 

Formand  Tina Elkjær  

 

formand@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 30240523  
  

Næstformand  Martin Tønnesen  

 

naestfmd@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 27580470    

Kasserer  Heine Snede  

 

kasserer@silkebornyteater.dk  Tlf. 50718788  

Sekretær  Jonna Elkjær  

 

sekretaer@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 86811173  
  

Bestyrelsesmedlem  Jørn Pedersen 

 

Jp@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 26116835  
  

Bestyrelsesmedlem  Jørn Iversen  

 

jiv@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 26124457  
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Bestyrelsesmedlem  Birgit Jensen  

 

bj@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 40512844    
  

Suppleant  Kristine Påske  

 

kp@silkeborgnyteater.dk    Tlf. 20605880   
  

Suppleant  Jane Justesen 

 

jj@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 22252436  
  

 

8. Kontaktpersoner  

 
billetbestilling Jonna 

Billetsælgere Jonna 

Børneforestilling Birgit 

DVD Lars 

Efterårsstykke Martin 

Festudvalg Heine 

Generelt Tina 

Hjemmeside/face Tina 

Kostumer Jane/Jonna 

kulisser Jørn P 

Medlemsblad Heine 

Medlemsaktiviteter Bestyrelsen 

Nye medlemmer Tina/Martin 

Nøgler Tina 

Pr Tina/Kristine 

Regi Jørn P 

Rengøring Birgit/Kristine 

Repertoire Jørn I 

Revy Heine 
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Scrapbog Birgit/Martin 

Skuespil Jørn P 

Sminke Martin 

Teknik Tina 

Vareindkøb Jonna/Birgit 

Værtsgruppe Heine/Birgit 

Ønskeseddel Jørn I 

 

9. Fra redaktøren  
Så kom der igen en udgave af ”Bag scenen” på gaden.  

 

Det var ikke meget der var samlet sammen til dette nummer, selvom vi er midt i sæsonen. 

 

Synes du det var lidt kedeligt – så husk –det er det du indsender, der gør bladet spændende.  

 

God jul og godt nytår – også fra redaktøren. 

  

Heine Snede  

  

 


