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1. Lidt fra formanden.
Efteråret er startet – med sol og energi
Sæsonen er nu for alvor startet på Silkeborg Ny Teater.
Solen har vi i september haft udenfor om dagen – energien ligger inde på teatret om aftenen, hvor
alle 4 hold nu er i fuld gang med at øve. Så lokalerne bliver brugt godt og grundigt.
Og det er dejligt at se den energi og entusiasme der er på holdene.
Samtidig er både kulisseholdet, regi-folk og sy-damer også i fuld gang med at finde rammerne og indholdet
til stykkerne.
Husk nu, at du som medlem jo er hjertelig velkommen til øve aftenerne på teatret – det er dejligt for skuespillerne at der kommer nogle og kigger engang imellem.
De to første generalprøver er jo her i efteråret. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 30. oktober, hvor
”Kvinde kend din krop” har generalprøve og d. 20. november, hvor det er året revy ”halvrund – men fuldfed” der har generalprøve.
Programmerne er nu ude for kommende sæson – hjælp os meget gerne med at få nogle lagt rundt omkring
– og husk at fylde op, når de er væk. I år har vi også valgt at lægge vores program på hjemmesiden og på
Facebook – del det meget gerne, så vi når endnu længere ud – og måske får nye publikummer til teatret.
Som I jo nok allerede nu ved, så har vi fået lavet en reklamefilm her i starten af sæsonen. Den vil lige om lidt
kunne ses, når man går i Bio Silkeborg.
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Billetsalget er også rigtig godt i gang – og det går som sædvanligt stærkt med at få solgt billetter. Så vi kan
roligt se frem til endnu en sæson, med mange publikummer og udsolgte forestillinger – det er fantastisk, at
vi har så godt et tag i vores publikummer. Ikke mindst fordi alle på teatret gør et fantastisk stykke arbejde.
Tusind tak for det – og rigtig god sæson til alle.

Tina Elkjær

2. Huskekalender
Aktivitet
Film-release
Værtsgruppemøde
Kvinde – Kend din krop – Generalprøve
Kvinde – Kend din krop – Premiere
Revy – Generalprøve
Revy – Premiere
Stamherren – Generalprøve
Stamherren – Premiere
Et eventyrligt måltid – Generalprøve
Et eventyrligt måltid – Premiere
Den store medlemsdag

Dato
25. september 2016
10. oktober 2016
30. oktober 2016
4. november 2016
20. november 2016
24. november 2016
8. januar 2017
12. januar 2017
15. januar 2017
16. januar 2017
17. juni 2017

Udgivelse Bag scenen
Primo juli
Medio september
Ultimo december
Medio marts

Deadline
27. juni
10. september
10. december
1. marts

3. Nye medlemmer siden sidst
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Annette og Ove Hansen:
Vil gerne hjælpe til i værtsgruppen.
Klaus Møldrup:
Klaus er 39 år, og har 2 års teatererfaring fra Perronteatret.
Sofia Pringle:
16 år: Har spillet skuespil siden 1. klasse på Rudolf Steiner skolen i Silkeborg, men tog en pause da hum kom
i 7. klasse, og spillede derefter en mindre rolle i en sketch i 9.klasse.
Birgit Herbsleb:
Vil gerne hjælpe til i værtsgruppen.
Astrid Sangill:
18 år. Astrid har gået 1 år på efterskolen for scenekunst. og har været med i 4 musicaler og har også gået til
teater undervisning i et år.

Sikke da en masse dejlige nye medlemmer. Rigtig hjerteligt velkommen til jer alle sammen.
Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med jer 

4. Værtsgruppemøde
Mandag den 10. oktober 2015 kl. 19.00 - Planlægning af hele sæsonen 2016/2017
Så er den nye sæson snart klar til at gå i gang. Som tidligere år er hele afviklingen af forestillingerne meget
afhængig af, at nogle påtager sig opgaven med at servere for, og hygge om vores gæster.
Denne sæson kører vi med 5 stykker, der tilsammen er planlagt til at spille ca. 73 forestillinger, så der er
behøv for rigtig mange hjælpere i værtsgruppen. Føler du, at du har et par eller flere ledige aftener i løbet
af sæsonen, så kom til mødet og hør om arbejdet i værtsgruppen.
Inden vi går i gang, vil vi dog gerne have en lille snak om, hvordan det kan fungere bedst denne sæson.
Værtsgruppen plejer jo selv at have en del gode ideer og forslag.
Vi vil derfor mødes ovenstående aften på teatret, og I må gerne på forhånd overveje hvornår, og hvor tit I
har lyst til at hjælpe til. Spilleplanen kan I se i programmet.
Kender du andre der har lyst til at deltage i det hyggelige serveringsarbejde, så tag dem med denne aften.
Er du forhindret i at møde frem, vil vi gerne høre fra dig om, hvornår og hvor tit du kan hjælpe til - gerne på
telefon eller mail hurtigst muligt.

NYT: Som du kan læse andet sted i dette nummer, skal der også afprøves tøjstørrelser denne aften.
Bemærk – vi holder kun dette ene planlægningsmøde, som skal dække hele sæsonen. Værtsfordelingen for
forårssæsonen vil dog først blive lavet i december, men der bliver ikke holdt flere planlægningsmøder. Ønsker til forestillingerne efter jul, indhenter jeg i løbet af december.
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Mvh

Heine Snede
Tlf. 5071 8788
hsnede@mmail.dk

Birgit Jensen
tlf. 40512844
k@jensen.mail.dk

5. Film-release
Nu skal spændingen udløses. Mange af jer var en søndag formiddag ude på teatret for at klappe og være
publikum på den lille reklamefilm, som vi har fået lavet.
Den vil komme til at køre i byens biograf fra om ikke så længe, meeen for at I nu ikke skal rende i biffen
hver anden dag for at være heldig at få vores film at se, så INVITERES I til at komme ud på vores teater
SØNDAG D. 25. SEPTEMBER KL. 1900, hvor I kan se det færdige produkt.
Udover filmen, så bliver aftenen en aften med social samvær, hygge, snak, måske drøftelser af, hvad der
måtte have interesse.
Der bliver bagt kage til jer. Kaffe og te, øl og vand vil der selvfølgelig også være. Snacks endda også.
Og det bedste af det hele: DET KOSTER GRATIS!!
Vi håber I vil komme og have en hyggelig aften ude i skoven.
Skulle nogen have lyster til en anden slags spil end skuespil, så kan I jo meget gerne tage raflebægre, kort,
ludo, Trivial Pursuit, Besserwizzer, eller hvad der ellers findes på markedet med og så glemme fjernsynet for
en aften.
Vi glæder os til at se jer.
På gensyn søndag d. 25. september kl. 19.00.
På bestyrelsens vegne
Jørn Iversen.

6. Trøjer til værtsgruppen
Vi vil I år prøve noget nyt – kortærmede eller langærmede ens trøjer til alle værter. Mød op 25. september
eller 10. oktober, så vi kan få noteret hvilke type og hvilken størrelse trøje du ønsker.
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7. Tøj med logo
Nu bliver der mulighed for at købe tøj med ”Silkeborg Ny Teater” logo.
Der er lavet aftale med Profilsport i Viborg, og i kataloget kan du bladre rundt og finde det tøj som du vil
have. Det er muligt at vælge blandt stort set alle modeller, størrelser og farver.
OBS: Inden du trykker på PRINT for at udskrive kataloget, vil jeg lige gøre opmærksom på, at det er på 228
sider .
I vedlagte prisliste er det prisen i kolonne A der er gældende for os. BEMÆRK: Priserne er uden moms, og
der skal derfor tillægges 25 % moms. Bemærk også at det ikke er alle sidetal i prislisten, der er i rækkefølge.
Trykket på tøjet bliver vores navn ”SILKEBORG NY TEATER” – på 2 linjer – og ikke andet. Bomærket kommet
altså ikke på.
Farven er sort eller hvid – afhængig af tøjets farve, og tryk kan være stort på maven eller ryggen og lille på
skulderen eller på brystet. Der kan godt være flere tryk på det enkelte stykke tøj.
Der vil komme et udvalg af tøj i de mest almindelige udgaver og størrelser, som vil være til rådighed på
teatret til afprøvning m.m. fra releaseaftenen den 25. september 2016, og indtil den 15. oktober 2016. Der
vil også ligge bestillingssedler som kan udfyldes. Bestillingssedlerne skal lægges i kassen, og jeg samler så
bestillingssedlerne, og laver samlet bestilling til firmaet. Der vil også ligge et katalog på teatret sammen
med tøjet. Hverken tøj eller katalog må fjernes fra teatret.
Du kan også udfylde den vedlagte bestillingsseddel og returnere den til mig på mail.
Når jeg får bestillingslisterne modtager I hver især besked om, hvor meget der skal betales. Hver enkelt
betaler selv tøjets pris inkl. tryk. Beløbet skal overføres til teatrets konto inden udlevering af tøjet.
God fornøjelse.
Hej-ne

8. Skuespil-kursus
Vi var 16 personer der deltog i skuespilkurset den 27 og 28 juni.
Mandag aften blev vi sat sammen 2 og 2. Vi fik en såkaldt 0 tekst hvor man selv skulle finde sin figur, som så
senere skulle fremføres for holdet. Det var 8 meget forskellige fremførelser, nogle meget morsomme andre
dybt alvorlige. Tirsdag aften havde alle forberedt en tekst som man skulle fremlægge. Efter fremlæggelsen
skulle man så skifte sindsstemning under Kims vejledning, det kunne f.eks. være fra sorg til glæde til afsky.
Det kan være svært at se virkningen af sin egen præstation, men jeg skal love for at man kan se forskel når
man sidder og betragter de andre. Kim Harris er en venlig person som formår at flytte ens grænser, og så er
det jo altid spændende at lære noget nyt.
Begge aftener sørgede Birgit godt for os, med boller, kage, frugt, kaffe og te.
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Godt kursus.
M.v.h. Arne Andersen

9. Bestyrelsen
Formand
formand@silkeborgnyteater.dk

Tina Elkjær
Tlf. 30240523

Næstformand
naestfmd@silkebornyteater.dk

Martin Tønnesen
Tlf. 27580470

Kasserer
kasserer@silkebornyteater.dk

Heine Snede
Tlf. 50718788

Sekretær
sekretaer@silkeborgnyteater.dk

Jonna Elkjær
Tlf. 86811173

Bestyrelsesmedlem
jo@silkeborgnyteater.dk

Jørgen Olesen
Tlf. 42967297

Bestyrelsesmedlem
jiv@silkeborgnyteater.dk

Jørn Iversen
Tlf. 26124457

Bestyrelsesmedlem
bj@silkeborgnyteater.dk

Birgit Jensen
Tlf. 40512844

Suppleant
kp@silkeborgnyteater.dk

Kristine Påske
Tlf. 20605880

Suppleant
ll@silkeborgnyteater.dk

Lars Linneberg
Tlf. 60142983
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10. Fra redaktøren
Så kom der igen en udgave af ”Bag scenen” på gaden. Jeg håber du har hygget dig med at læse lidt om,
hvad der er sket i den seneste tid på vores hyggelige teater. Du er meget velkommen til selv, at indsende
indlæg til næste udgave af ”Bag scenen”.

Heine Snede

11. Kontaktpersoner
Billetbestilling
Billetsælgere
Børneforestilling
DVD
Festudvalg
Generelt
Hjemmeside
Kostumer
Kulisser
Medlemsblad
Medlemsaktiviteter
Nye medlemmer
Nøgler
PR
Regi
Rengøring
Repertoire
Revy
Scrapbog
Skuespil
Teknik
Vareindkøb
Værtsgruppe
Ønskeseddel

Jonna
Jonna
Birgit
Lars
Heine
Tina
Lars
Jonna
Jørgen
Heine
Bestyrelsen
Tina/Martin
Tina
Tina/Kristina
Jørgen
Birgit/Kristina
Jørn
Heine
Birgit/Martin
Jørn
Lars
Jonna/Birgit
Heine/Birgit
Jørn
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