
 

Bag scenen juli 2015 

 

 

 

Udgivelse Deadline 

Medio juli 6.juli 

Medio september 1. september 
Ultimo december 15.december 

Medio marts 1. marts 
 
 

1) Lidt fra formanden 
2) Huskekalender 
3) Førstehjælpskursus 
4) Kunsten at give svar 
5) Nye medlemmer siden sidst 
6) Ølsmagning på teatret 
7) Medlemsdagen 
8) Fra børnestykket 
9) flere billedlige indtryk fra medlemsdagen 
10) Bestyrelsen 
9) Fra redaktøren 
10) Kontaktpersoner i bestyrelsen 

 

Nu er det tid til at få fyldt batterierne op. 

Sommerferien er over os, og lige nu er der også kommet noget 

sommer til Danmark. Ja det startede vel sammen med vores 

medlemsdag på Silkeborg Ny Teater.  

Den store medlemsdag, var en rigtig dejlig dag, og vi i 

bestyrelsen vil gerne sige tusind tak til alle jer der brugte en hel 

lørdag sammen med os. 

Jo, der er arbejde ved at planlægge og afholde sådan en dag, 

men belønningen ved at være sammen med så glade mennesker 

og få så mange positive tilbagemeldinger, er det hele værd !  

I løbet af sommeren skal Cafeen have et sommertjek af loft og 

gulv, efter en vandskade på 1. sal, men vi håbe at være klar til I 

begynder at fylde lokalerne igen efter ferien. Måske skal vi 

klemme os lidt sammen inden i salen de første øve-gange i 

august, men til premieren i oktober skulle alt stå klar igen. 

Nyd jeres ferie – og så mødes vi igen i den nye sæson til mange 

gode timer sammen.  

Helle Tidemann  

 

 

 



 

Huskekalender 

 

Førstehjælpskursus 

Trygfonden har været så venlige at bevilge os penge til at 
afholde et 1. hjælps kursus på teatret. Det vil foregå 

Lørdag den 12. september 2015 fra kl. 10 til 15 

Kurset gennemgår de vigtigste 1. hjælps regler samt brugen af 
hjertestarter. 

Kurset er gratis, og der er plads til 15 deltagere. 

Tilmelding hurtigst muligt til Heine. 

Heine Snede 
kasserer@silkeborgnyteater.dk  
Tlf. 5071 8788 

Kunsten at give svar 

At give svar – eller melde til og fra – eller bare reagere på 
breve/mails/SMS ér mm.  er åbenbart i dag et stort problem mange 
steder i samfundet. 

Det er det også på vores eget lille teater. Ikke fordi det koster os en 
masse penge, eller vi mister andre ting – men mest den vej, at det 
giver grundlag for en masse irritationer over de manglende 
tilbagemeldinger. 

Det kan være  

- Tilmelding til fester/arrangementer 
- Returnering af ønskesedler 
- Svar på spilleplaner 
- Betaling af kontingent 
- Og andre ting 

Lad mig give et eksempel fra mit eget ”arbejde” på teatret: 
Opkrævning af kontingent sker i dag hovedsageligt ved overførsel af 
penge til teatrets konto. Jeg skriver derfor mail til alle medlemmer om 
betaling. Da fristen er udløbet mangler jeg betaling fra 71 medlemmer 
(Heri er ikke medregnet de medlemmer der hvert år får girokort). 

Efter generel rykker sendt til alle – falder antallet til 41 manglende 
betalinger/reaktioner, og efter en ”personlig” mail til skyldnerne, 
mangler jeg i skrivende stund (22/6 2015) betaling fra 13 medlemmer. 
Det bliver så nok dem, jeg må ringe til for at rykke – og det er jo aldrig 
behageligt. 

I forløbet er en hel del af skyldnerne slettet som medlemmer, idet de 
ikke har reageret på nogle af henvendelserne, og ikke pt har job på 
teatret. 

Generalprøve  Et dukkehjem 25-10-2015 

Premiere  Et dukkehjem 29-10-2015 
Førstehjælps 
kursus 

På teatret 12-09-2015 
Klokken 10 til 15 

Generalprøve Revy 10-01-2016 

Premiere  Revy 14-01-2016 
Generalprøve Cocktail 17-01-2016 

Premiere Cocktail 21-01-2016 
Generalprøve Pinocchio 24-01-2016 

Premiere  Pinocchio 25-01-2016 

mailto:kasserer@silkeborgnyteater.dk


 

Samme ”klagesang” høres ofte i bestyrelsen fra andre 
bestyrelsesmedlemmer der ihærdigt forsøger at danne sig overblik 
over forskellige arrangementer/lister og andet godt. 

I dag burde det være så let som aldrig før, at svare på en henvendelse. 
Man kan bruge SMS, mails, telefon, brev eller endda en mundtlig 
besked. 

Det kræver ikke meget af den enkelte – men betyder så meget for os, 
som gerne vil gøre det så godt som muligt for jer. 

Heine Snede (lidt mavesur kasserer) 

 

 

 

 

Nye medlemmer siden sidst 

Ingrid Jørgensen 
11 år. Har lavet teater sjov på den Kreative, Gospel Kids 
(Silkeborg Kirke) 3 år og Bedstemor Mus i Dyrene i HB Skoven på 
Perronteatret, 1 sæson.  
Ditte Ankersen 
11 år: Har spillet en del skoleteater samt en del danseoptræden. 
Kenneth Poulsen 
41 år og fra Silkeborg. Har ingen teatererfaring. 
Sofie Skovrider 
12 år – Skal spille med i børnestykket næste sæson. 
Dorte Skovrider 
Mor til Sofie – Vil gerne hjælpe med sminkning af børnene. 
 

Dennis Ankersen 
Far til Ditte. Vil hjælpe i teknikken på børneforestillingerne. 
Ditte Bech 
Mor til Yasmin. Vil gerne være sufflør til børneforestillingerne. 
Maria Nielsen 
Skal deltage i børneforestillingen næste sæson. 
Andrea Aagaard 
Skal deltage i børneforestillingen næste sæson. 
Anna Roswall 
12 år. Skal deltage i børneforestillingen næste sæson. 
Kristina Nielsen 
Mor til Maria, som skal deltage i børneforestillingen næste 
sæson. 
Helle Hoby 
Har spillet teater i 20 år med såvel ensembleroller som 
hovedroller på fx Vilhelmsborg Festspil, Bering Amatør Teater, 
Rosenteatret, og Thorningegnens Friluftsspil mv. 
Mira Boissard 
Vil gerne sminke. Har tidligere været sminkør/maskør på 
Gladsaxe Teater. 
Maja Bossow 
15 år. Spiller med på Busbjerg, og har spillet teater på skolen. 
 
 
Sikke da en masse dejlige nye medlemmer. Rigtig hjerteligt 
velkommen til jer alle sammen.  
Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med jer  
 
 
 
 
 



 

Ølsmagning på teatret 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 8. maj mødte 24 forventningsfulde medlemmer op på 
teatret til en aften, hvor det for en gangs skyld var øllet der var i 
Centrum. 

Ejnar Husted fra Bryghuset Kragelund var mødt frem med et 
udvalg af deres mange forskellige øltyper, og de fremmødte 
deltagere var meget velvillige til at indgå i smags-forsøgene. 

Imellem øllene fik vi en masse gode historier og fortællinger om 
ølbrygning. Vi hørte om Humle, Ale, kornsorter, procenter, 
modning, gæring og meget mere. 

Vi smagte blandt andet Pale Ale, Strong Ale, Stout, Steam Bear 
og ikke mindst Tripel Salto. I den rækkefølge vi fik præsenteret 
øllene, fik vi en tydelig fornemmelse af de forskellige øltyper, og 
procenterne steg også i løbet af aftenen op til tæt på 10%. 

Ejnar er vældig entusiastisk omkring sin "ølhobby", og var god at 
høre på. Derfor gik der også hurtigt 3 timer, inden han pakkede 
sammen, og vi kunne købe lidt øl, hvis der var plads til mere. 

En del havde arrangeret hjemtransport, og det var da nok også 
en meget god ide. Efter 3 timers ølsmagning var de fleste af os 

vist lidt påvirkede af situationen. Jeg vil derfor ikke referere om, 
hvordan den sidste del af aftenen forløb (og det er ikke fordi jeg 
ikke kan huske den). 

 Hej-ne   

  

 

 

Medlemsdagen 

Jeg nåede ikke at slå på mit glas, efter at Helle havde afsluttet 
dagen.                                       
Alle rejste sig og var på vej hjem, selvom 
der var lovet kaffe og restkage. 
 Men jeg ville gerne, at vi alle havde takket 
bestyrelsen for endnu en fantastisk, 
veltilrettelagt medlemsdag og givet 

bestyrelsen 
et leve. 
Det blev så ikke. 
 
Men til bestyrelsen TUSINDE TAK 
for endnu en rigtig dejlig dag.  
Tag for Jeres 
store 

arbejde, Jeres herlige humør. 
Og så det gode vejr. 
 

Knus fra Merete  



 

Fra børnestykket 

Stedet er Silkeborg Ny Teater. 
Situationen er hyggedag for børnestykket. 
STOP – FRYS!  

Atmosfæren var fuld af forventninger… 
Forventninger fra unge mennesker, som var spændte på, hvad 
der skulle ske.  
Forventninger fra to førstegangsinstruktører, som glædede sig til 
dagens udfoldelser. 
Nogle af de unge mennesker kendte hinanden på forhånd – 
andre var helt nye og kendte ikke nogen – men alle virkede til 
hurtigt at finde kemien og blive trygge nok ved hinanden til at 
give den gas på scenen til de forskellige planlagte teaterlege. 
Med humor, sjove twists og god stemning endte det med at blive 
en rigtig dejlig dag. Sidst på dagen legede ungerne videre på 
scenen, mens vi snakkede med lige så forventningsfulde 
forældre om det kommende forløb.  

Anden gang vi var samlet var til teatrets medlemsdag, hvor 
størstedelen af holdet var mødt op og virkede spændte på at 

komme i gang 
og se 
manuskriptet. 
Vi startede 
med et par 
lege og allerede her blev der udvist stor 

entusiasme og mange havde idéer til forskellige lege. 
Efterfølgende fik vi læst manuskriptet igennem. Da jeg trådte ind 
i caféen, hvor morgenmaden var serveret, var det første jeg så, 
alle de unge, der havde fået samlet sig ved det samme bord. Det 
virkede som om, de havde det sjovt sammen og nød hinandens 

selskab. Det var en fornøjelse at se det sammenhold, der var ved 
at skabe sig på holdet.  De fulgtes ad rundt, så vidt muligt og 
tilbragte meget tid på legepladsen – sammen. Der var mange 
tegn på, at der er ved at udvikle sig et stærkt, trygt og ikke 
mindst sjovt børnehold.  

Da Martin Tønnesen først 
skrev til mig og spurgte, 
om jeg ville være 
medinstruktør på 
”Pinocchio”, var jeg 
igennem mange 
overvejelser, som alle 
endte med: ”… men det 
lyder godt nok spændende.” Og da jeg pludselig hørte mig selv 
sige ja, tænkte jeg: ”Hvad mon jeg nu har rodet mig ud i?” Men 
det tog ikke lang tid sammen med de unge mennesker for mig at 
indse, at det her er starten på et spændende projekt. 
Jeg glæder mig meget til det kommende forløb og til at se de 
unge på slap line. Jeg er ikke i tvivl om, at den kommende sæson 
kommer til at byde på mange gode og sjove stunder med holdet. 
Vi er nu ved at få de sidste forberedelser på plads og få løst de 
sidste udfordringer inden vi går i gang med at øve d. 24. august 
og med Martin ved min side og et stærkt hold af unge 
mennesker er jeg sikker på, at Pinocchio bliver en succes og at 
børneholdet i den kommende sæson 
kommer til at sparke… ja, I ved. 

Mange forventningsfulde hilsner fra den ene 
halvdel af førstegangs-instruktørteamet   

Kristine. 

 



 

   

  



 

Bestyrelsen 

 
Formand Helle 

Tidemann 
Tlf: 23417622  
formand@silkeborgnyteater.dk 

Næstformand Tina Elkjær Tlf: 30240523 
naestfmd@silkeborgnyteater.dk 

Kasserer Heine 
Snede 

Tlf: 50718788 
kasserer@silkebornyteater.dk 

Sekretær Jonna 
Elkjær 

Tlf: 86811173 
sekretaer@silkeborgnyteater.dk 

Bestyrelsesmedlem Jørgen 
Olesen 

Tlf: 42967297 
jo@silkeborgnyteater.dk 

Bestyrelsesmedlem 
 

Jørn Iversen Tlf: 26124457 
jiv@silkeborgnyteater.dk 

Suppleant Lilly Munck Tlf: 75775192 
lm@silkeborgnyteater.dk 

Suppleant 
 

Lars 
Linneberg 

Tlf: 60142983 
ll@silkeborgnyteater.dk 

 

Fra redaktøren. 

Ihhh hvor jeg glæder mig til at tage hul på et nyt år, med 
forhåbentlig mange og spændende indslag i bladet. Vi har i 

meget høj grad brug for hinanden. Derfor er 
det også af stor interesse for mig at kunne 
formidle nyt fra ALLE grupper. Til ALLE 
gruppe. Kom frit frem. Lad os mødes i et 
glædeligt og berigende samarbejde/samvær 
2015/2016 

Teaterglade hilsner fra red: Joan Heerwagen 
bagscenen@silkborgnyteater.dk 

Kontaktpersoner 

 

Billetbestilling Jonna 

Billetsælgere Helle 

Børneforestilling Birgit 

DVD Lars 

Efterårsstykke Jørn 

Festudvalg Heine 

Generelt Helle 

Kostumer Lilly 

Kulisser Jørgen 

Medlemsblad Heine 

Medlemsaktiviteter Lars 

Nye medlemmer Helle 

Nøgler Helle 

PR/Hjemmeside Helle 

Regi Jørgen 

Rengøring Tina/Birgit 

Repertoire Jørn 

Revy Heine 

Scrapbog Birgit/Lilly 

Skuespil Tina 

Teknik Lars 

Vareindkøb Jonna/Birgit 

Værtsgruppe Heine/Birgit 

Ønskeseddel Tina 
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