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1. Lidt fra formanden.  

 

Foråret er på vej med hastige skridt 

Og med det også slutningen på endnu en god sæson på teatret. Sidste forestilling kører af stablen 

den 8. april 

Så snart har alle værtsfolk, teknikere, sufflører, billetsælgere, regissører og skuespiller ”sommerfe-

rie” – og vi får alle tid til at lade op til endnu en sæson. 

Allerede nu er repertoireudvalget i fuld gang med at finde stykker til næste sæson. Repertoiret bli-

ver jo afsløret på vores generalforsamling d. 30. april kl. 19.00. Så husk at sætte kryds i kalenderen 

til det. 

Har du i den forbindelse fået afleveret din ønskeseddel for næste sæson? Hvis du ikke har, så kan du 

nå at sende den til Jørn Iversen, senest d. 20. april, så skal vi nok få dig indlemmet på listen. 

Ud over planlægningen af næste sæson, er bestyrelsen i fuld gang med at planlægge årets medlems-

dag, som jo er d. 17. juni – den skal du også huske at sætte i kalenderen – det er en god mulighed 

for at møde en masse ”kolleger” i andre rammer end når man er på ”arbejde” på teatret. 

Vi har også efter denne sæson planlagt en oprydningsdag/arbejdsdag på teatret. Denne gang ligger 

det store arbejde i, at vi skal have ryddet op i kælderen, som vi har fået lov til at bruge lidt mere til 
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opbevaring. Så har du tid og lyst til at hjælpe bestyrelsen med det, så er du meget velkommen til at 

kontakte mig. Oprydningsdagen bliver mandag d. 15. maj. 

Og til sidst – tusind tak til festudvalget for at lave en fantastisk 50’er fest med en flot pyntet sal, 

smuk borddækning, fantastisk mad, og en jukeboks som blev flittigt brugt sammen med dansegul-

vet. Endnu en gang var der et godt fremmøde – dejligt at se så mange mennesker til en festlig aften. 

  

  

Tina Elkjær   

 

2. Huskekalender  
  

Aktivitet  Dato  

Generalforsamling  30. april 2017  

Den første oprydningsdag 15. maj 2017 

Sidste tilmelding til medlemsdag 25. maj 2017 

Den halvstore medlemsdag  17. juni 2017  
  

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  
Jakob Christoffersen:  

14 år og ingen teatererfaring. Men vil gerne lære det. 
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Emma Laursen:  

11 år. Har ingen teatererfaring endnu – men vil gerne have det. 

Morten Fischer:  

Har ingen teatererfaring, men er uddannet elektriker, og kan arbejde som tømrer. Han vil gerne 

stille disse kompetencer til rådighed. 

Laura Fischer:  

12 år. Har spillet skolekomedie. 

Yasmina Linack:  

13 år. Har lidt teatererfaring fra skolen. 

Maria Løkke:  

11 år: Har spillet Skolekomedie på Gødvadskolen og deltaget i nyfortolkning af krybbespil på Gød-

vadskolen. Er desuden god til at læse og lære replikker 

Sarah Sandgaard: 

Fra Sunds. Har spillet teater på gymnasium og læreruddannelse. Har deltaget 3 gange i Thorning 

Friluftsspil. 

Cille Sommer: 

Fra Silkeborg. Har teatererfaring. 

Morten Bak Hansen:  

Har mange års erfaring med opsætning af musical. (Arrangør, komponist og lyd) 

Kerstin Bak Aagaard: 

Dramalærer på Randers Statsskole med flere års erfaring som instruktør på musicals og teater. Har 

selv spillet revy, teatersport mv. 

 

Mette Ladegaard:  

Mor til Magnus på børnestykket. Vil gerne hjælpe med suffli og billetsalg til børnestykkerne. 

Sikke en masse dejlige nye medlemmer. Rigtig hjerteligt velkommen til jer alle sammen.  Vi 

glæder os til det fremtidige samarbejde med jer 😊  

  

4. Generalforsamling  
 

Så har formanden for nylig udsendt indkaldelse til årets generalforsamling. Det er jo også en af ”højtiderne” 

på teatret, for det er også her næste sæsons spilleplan bliver præsenteret. 

 

Det er altid noget som bliver imødeset med spænding, og det er her mange drømme om ønskerollen starter. 
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Det er jo også på generalforsamlingen bestyrelsen vælges, teatrets fremtid drøftes og besluttes, og alle med-

lemmer har mulighed for, at komme med forslag og kommentarer til alt der foregår på teatret.   

 

På sidste års generalforsamling var der lidt tvivl om, hvordan bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges. 

Derfor har bestyrelsen i år fremsat et ændringsforslag, så de 2 grupper vælges individuelt. Forslaget er ud-

sendt sammen med indkaldelse og dagsorden. 

5. 31 års fødselsdagsfest  
 

Tak til alle ca. 60 deltagere for en fantastisk fest. Der var en dejlig og positiv stemning hele aftenen, og vi fik 

leveret en fantastisk menu, kreeret af Køkkenchefen fra Hotel Ringkøbing. Herunder er et par billeder af ma-

den. Der findes en masse billeder af deltagerne – mange påklædt efter temaet – på hjemmesiden her 

 

 

 

 

http://silkeborgnyteater.dk/medlemsinfo/Teaterfest2017/Teaterfest2017.html
http://silkeborgnyteater.dk/medlemsinfo/Teaterfest2017/Teaterfest2017-020.jpg
http://silkeborgnyteater.dk/medlemsinfo/Teaterfest2017/Teaterfest2017-023.jpg
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6. Rengøring.  
 

Vi har mange forestillinger i vores forårssæson, hvor vi skal sørge for at publikum får en rigtig god oplevelse 

på vores fantastiske teater. Det kræver at vi holder vores teater pænt og rent.   

Derfor: Når du modtager rengøringsplanen, så husk at skrive i kalenderen hvornår det er din tur, og få lavet 

aftale med dit hold.   

Hvad der skal laves står i planen ved opslagstavlen, samt et afkrydsningsskema på opslagstavlen.   

Hvis du er forhindret, er du selv ansvarlig for at få byttet, eller finde en anden, og mangler I en nøgle, sker 

henvendelse til Birgit Jensen på tlf. 40 51 28 44.   

Rigtig god fornøjelse til alle!!  

Birgit og Kristine 

 

 

7. Medlemsdagen  
 

 

Så skal vi til det igen. Lørdag den 17. juni kl. 8.30 mødes vi igen til medlemsdag på teatret. Vi har nu af-

holdt medlemsdag 4 gange. Første gang var vi på Medborgerhuset, og de sidste 3 år har vi været på teatret, 

hvor vi har beskæftiget os med diverse arbejde, hygge og underholdning. 

 

I år ændrer vi i konceptet, så det vil virke som en helt ny medlemsdag. Vi håber rigtig mange medlemmer vil 

bakke op om arrangementet, så vi alle kan få en rigtig dejlig dag. Jeg vil gøre opmærksom på, at dette arran-

gement er for ALLE teatrets medlemmer – uanset hvad man beskæftiger sig med. 

http://silkeborgnyteater.dk/medlemsinfo/Teaterfest2017/Teaterfest2017-061.jpg
http://silkeborgnyteater.dk/medlemsinfo/Teaterfest2017/Teaterfest2017-071.jpg
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Nyheder i år:  

1. Det koster penge at deltage – 50 kr. pr. person. 

2. Det er ikke muligt at forlade arrangementet mellem kl. 10.00 og kl. ca.16.00 hvor arrangementet afsluttes. 

3. Ingen aftensmad denne gang. 

 

Tilmelding sker ved at indbetale 50 kr. på vores konto 6190-0007642261 eller MobilePay til 5071 8788.  

 

Har du spørgsmål til arrangementet kan du spørge en fra bestyrelsen (Forvent dog ikke, at du kan få lokket 

ud af nogen, hvad der skal foregå😊) 

 

8. Medlemsrabat i baren 
 

Vi er efterhånden blevet rigtig mange medlemmer på teatret. Vi er nu lige omkring 200 aktive medlemmer. 

Derfor er det selvfølgelig umuligt for alle – at kende alle. 

 

I baren kan alle aktive medlemmer købe drikkevarer til medlemspris (ca. halv pris), men det kræver, at 

værtsfolkene er klar over, at man er medlem. 

 

DERFOR: Husk dit medlemskort, når du er gæst på teatret, så du kan købe til dig selv til medlemspris. Husk 

medlemspris gælder kun for medlemmer, og ikke for medlemmers gæster. 

 

Det kan gøre det lettere for alle parter, hvis så mange medlemmer som muligt køber ”Klippekort”, der har en 

værdi af 50 kr. Så viser man kortet i baren – får krydset af – og får så automatisk rabatten, uden man behøver 

tale højt om det – i forhold til vores betalende gæster. 

 

Klippekort kan købes af bestyrelsesmedlemmer, når en af dem er at træffe på teatret. 

9. Bestyrelsen  
 

 

Formand  Tina Elkjær  

 

formand@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 30240523  
  

Næstformand  Martin Tønnesen  

 

naestfmd@silkebornyteater.dk  Tlf. 27580470    
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Kasserer  Heine Snede  

 

kasserer@silkebornyteater.dk  Tlf. 50718788  

Sekretær  Jonna Elkjær  

 

sekretaer@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 86811173  
  

Bestyrelsesmedlem  Jørgen Olesen  

 

jo@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 42967297  
  

Bestyrelsesmedlem  Jørn Iversen  

 

jiv@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 26124457  

Bestyrelsesmedlem  Birgit Jensen  

 

bj@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 40512844    
  

Suppleant  Kristine Påske  

 

kp@silkeborgnyteater.dk    Tlf. 20605880   
  

Suppleant  Lars Linneberg  

 

ll@silkeborgnyteater.dk  Tlf. 60142983  
  

  

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”. Husk – At det er det du indsender, der gør bladet spændende.  

  

Heine Snede  
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11. Kontaktpersoner  

 
Billetbestilling  Jonna  

Billetsælgere  Jonna  

Børneforestilling  Birgit  

DVD  Lars  

Festudvalg  Heine  

Generelt  Tina  

Hjemmeside  Lars  

Kostumer  Jonna  

Kulisser  Jørgen  

Medlemsblad  Heine  

Medlemsaktiviteter  Bestyrelsen  

Nye medlemmer  Tina/Martin  

Nøgler  Tina  

PR  Tina/Kristine  

Regi  Jørgen  

Rengøring  Birgit/Kristine  

Repertoire  Jørn  

Revy  Heine  

Scrapbog  Birgit/Martin  

Skuespil  Jørn  

Teknik  Lars  

Vareindkøb  Jonna/Birgit  

Værtsgruppe  Heine/Birgit  

Ønskeseddel  Jørn  

 


