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Datoer for ” Bag scenen”

Udgivelse Deadline
Medio september 1. september
Ultimo december 15. december
Medio marts 1. marts
Ultimo juni 1. juni

1) Lidt fra Formanden
2) Har du en e-mail??
3) Turene til Varde og Fredericia er AFLYST!!!
4) Tak for indsatsen
5) Lidt af hvert
6) Huskekalender
7) Nye medlemmer
8) Et indslag fra kulissegruppen
9) Instruktørkursus
10) Tak for denne gang
11) Bestyrelsen
12) Kontaktpersoner
BILAG: Bestyrelsens beretning fra generalforsamling.

Lidt fra formanden

Rigtig god sommer

En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater?

Ja det er der rigtig mange på Silkeborg Ny Teater der gør, for vi er
mange som allerede er i fuld gang med at få den kommende
sæson godt fra land. Der er blevet fundet instruktører,
skuespillere, tekniker til de enkelte stykker, som allerede nu er i
gang med forberedelserne. Programmet er ved at blive gjort klat
til tryk, der bliver lavet tekster, billeder som leder tankerne hen
på de enkelte stykker, tegnet annoncer osv.  Alt går sin gang og
mens vi ser tilbage på en veloverstået sæson, gør vi alle så småt
klar til en rigtig velfortjent ferie.

Vi måtte desværre aflyse de planlagte ture til Varde og Fredericia
grundet for få tilmeldte, men dejligt at mange havde fundet vejen
til Thorning hvor alle var inviteret til generalprøve. Og mon ikke
også man støder på et kendt ansigt eller to, hvis man tager turen
til Busbjerg for at se deres friluftsspil.

Lige nu er det op over med vores halv-store medlemsdag, hvor vi
med sikkerhed ved at omkring 65 af vore medlemmer mødes, for
at slutte sæsonen endeligt af – og tyvstarte på den kommende. Vi
glæder os rigtig meget til dagen, og til de af jer som ikke har
mulighed for at være med her, vil vi fra bestyrelsen blot ønske jer
alle en rigtig dejlig og fortjent sommerferie.

Vi glæder os til at mødes igen på teateret til en ny sæson.

Helle Tidemann



Har du en e-mail??

Skulle du have en mailadresse, som vi ikke er i besiddelse af eller
fået en ny mailadresse, så vil vi rigtig gerne opdateres.

Skriv til Tina Elkjær, tinaelkjaer@webspeed.dk omkring
ændringer.

Turene til Varde og Fredericia er AFLYST!!!

Pga. manglende tilslutning til begge ture har vi valgt at aflyse
dem.

Vi vil i den forbindelse gerne opfordre alle medlemmer til at
komme med gode ideer til, hvor det kunne være spændende at
arrangere en medlemstur til. Ideer sendes til Lars på:
ll@silkeborgnyteater.dk

Tak for indsatsen

På generalforsamlingen valgte Helene at sige ”tak for denne gang”
til pladsen i bestyrelsen, da hun ikke ønskede at stille op til
genvalg i denne omgang, men i stedet lægge sine kræfter ved
andre opgaver på teateret. Helene skal i den kommende sæson
være instruktør på ungdomsstykket.

Efterfølgende har vi også måtte sige farvel til Brians indsats i
bestyrelsen, da han på grund af sit arbejde, har valgt at flytte sig
selv og sin familie til København. Rigtig ærgerligt for Silkeborg Ny
Teater, men dejligt for Brian at få kortere til arbejde og dermed
også noget mere fritid.

Vi vil gerne sige tusind tak til jer begge, for det arbejde I har lagt i
bestyrelsen, og til Brian vil vi ønske held og lykke på ”øen” – du er
altid velkommen tilbage.

Da Brian er trådt ud midt i en valgperiode vil 1.suppleant Jørgen
Olesen indtræde som bestyrelsesmedlem i stedet.

Lidt af hvert

Husk at skrive hvis du har et indlæg til én af de næste udgaver af
”Bag scenen”
Indlæg sendes til: kasserer@silkeborgnyteater.dk

Med de bedste ønsker om en god sommer fra Bestyrelsen
Huskekalender

Lørdag
21. juni 2014.

Den halvstore medlemsdag Silkeborg Ny
Teater

Søndag
14.september

Generalprøve ”Koldt” Silkeborg Ny
Teater

Nye medlemmer

Sabina Larsen:
16 år og fra Grindsted. Har deltaget i Lunderskov performance
(efterskole 9 kl) og Spillopperne (Føvling amatørteater).

Paarnannguaq Lynge:
21 år – fra Silkeborg. Har deltaget i folkeskole forestillinger og
performance på efterskole.

Natasja Tønnesen:
11 år – Fra Gjern. Søster til Katja fra børneholdet, og har tidligere
spillet skolekomedie.

Anni Bjerregaard:
Fra Silkeborg – Har deltaget i Sygehusrevyen 2 gange.
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Georgina Riech:
10 år – Har ingen teatererfaring. Elsker at danse og synge og får
undervisning i begge dele. Elsker at optræde.

Victor Kubel:
18 år og fra Silkeborg. Vil gerne deltage på teatret.

Katrine Dahl-Pedersen:
19 år og fra Kjellerup. Skal deltage i skuespillet.

Pernille Christiansen:
18 år og fra Viborg. Skal deltage i skuespillet.

Helle Larsen:
Har spillet lidt teater som yngre. Vil også gerne hjælpe i
værtsgruppen, med billetsalg og evt. med sminkning.

Lonnie Tønnesen:
Fra Gjern og mor til Katja og Natasja fra børnestykket. Lonnie vil
gerne hjælpe lidt rundtomkring.

Rigtig hjerteligt velkommen til alle nye medlemmer!!!

Et indslag fra kulissegruppen

Lidt om hvad vi laver i kulissegruppen.

Her bæres gamle kulisser ned fra loftet. Der skulle bruges en vis
teknik for at få dem ned af trappen, men det kan Ida og Aase.

Der var forskellige meninger om, hvordan forhænget skulle
hænges op

 Og så skulle vinduerne også vaskes i køkkenet,  det kunne Judith
gøre samtidig med at telefonen ringede.

Uden mad og drikke dur kulissegruppen ikke, så julefrokost skulle
der til.



Leo og Steen stod for bedømmelsen af snapsekvaliteten og Alice
studerer madmuligheder.

Hilsen fra kulissegruppen (Lillian)

Instruktørkursus

Instruktørkursus på Silkeborg Ny Teater
30.-31. august 2014

Hvis du går rundt med en lille eller stor instruktør i
maven eller bare er nysgerrig,

så har du nu chancen for at komme på instruktørkursus i
weekenden

30.-31. august 2014 kl. 9.00-16.00
(morgenmad fra 8.30) i vores egne lokaler.

Det er Kim Harris som står i spidsen for kurset.

Kim Harris er bl.a. instruktør på de store
musicalproduktioner i Herning

og instruerer på mange andre scener i Danmark.
Vi har for 2 år siden haft ham som instruktør på et
skuespiller-kursus og vi glæder os til at byde ham

velkommen tilbage til SNT.

Når vi nærmer os datoen for kurset, kommer der en
nærmere beskrivelse om, hvad der

kommer til at ske på kurset.
Betaling for kurset er 100 kr. for de 2 dage.

Det inkluderer fuld forplejning og undervisning.
Så meld dig til ved at sende en mail til mig og samtidig

indbetale
100 kr. på Reg. 9899 - Kt.nr. 0002835673

(Sidste frist for tilmelding er 30. juni 2014)
Din tilmelding er først gældende,

når pengene er indbetalt!

På bestyrelsens vegne
Tina

Tak for denne gang

Som nævnt tidligere har jeg valgt at flytte lidt længere
østpå, og er derfor nødsaget til at forlade bestyrelsen på
teatret i utide.
Jeg vil gerne takke for den tid jeg har haft på teatret, og
jeg håber at teatret vil fortsætte i den gode udvikling
som jeg synes der er gang i!
God vind til alle, mon ikke vores veje krydses igen en
dag?
Alt det bedste

Brian Møller-Larsen



Billetbestilling Jonna
Billetsælgere Helle
Børneforestilling Birgit
DVD Lars
Efterårsstykke Helle
Festudvalg Heine
Generelt Helle
Kostumer Jonna/Lilly
Kulisser Jørgen
Medlemsblad Heine
Medlemsaktiviteter Lars
Nye medlemmer Helle
Nøgler Helle
PR/hjemmeside Helle
Regi Jørgen
Rengøring Tina
Repertoire Tina
Revy Lars
Scrapbog Birgit/Lilly
Skuespil Tina
Teknik Lars
Ungdomsstykke Heine
Vareindkøb Jonna/Birgit
Værtsgruppe Heine/Birgit
Ønskeseddel Tina

Bestyrelsen Kontaktpersoner

Formand Helle
Tidemann

Tlf.: 23417622 Mail:
formand@silkeborgnyteater.dk

Næstformand Tina
Elkjær

Tif.: 30240523 Mail:
naestfmd@silkeborgnyteater.dk

Kasserer Heine
Snede

Tlf.: 50718788 Mail:
kasserer@silkeborgnyteater.dk

Sekretær Jonna
Elkjær

Tlf.: 86811173 Mail:
sekretaer@silkeborgnyteater.dk

Bestyrelsesmedlem Jørgen
Olesen

Tlf.: 42967297 Mail:
jo@silkeborgnyteater.dk

Bestyrelsesmedlem Lars
Linneberg

Tlf.: 60142983 Mail:
ll@silkeborgnyteater.dk

Bestyrelsesmedlem Birgit
Jensen

Tlf.: 40512844 Mail:
bj@silkeborgnyteater.dk

Suppleant Lilly
Munck

Tlf.: 75775192 Mail:
lm@silkeborgnyteater.dk

Suppleant
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