ÅRSMELDING 2014 - 2015
TEATERVENNER NORGE
Årsmeldingen omfatter arbeidet fra og med årsmøtet 30.03.14 til og med 01.04.15.

Det ble vedtatt at ny valgkomité fikk mandat til å ta kontakt med
kandidater til styrevervene som ikke ble besatt på årsmøtet 2014.
Valgkomiteens innstilling ble sendt per mail til lokalforeningene den
26.mai med frist 29.mai. Det kom ingen innsigelser.
Styret har bestått av:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Lise Hellandsvik Ålesund
Marita Baugstø Grimstad
Therese Strupstad Hagen Grimstad
Bitten Gunnerud Ullensaker
Marie Longva Danielsen Teatrets Unge Venner Ålesund

Varamedlemmer:

Gunn Sønslien Bremer Sogndal permitert våren 2014
Eli Alette Schøyen Asker

Halldís Ólafsdóttir er ansatt som daglig leder i 40% stilling.
Forbundet har et arbeidende styre med delansvar for framdrift av
handlingsplan for inneværende periode. Styreleders arbeid er
gjennomsnittlig 2 dager per uke, og nestleders 1 dag per uke i tillegg til
styrets samlede arbeidsinnsats. Arbeidsutvalget har ukentlig møter og
består av styreleder, nestleder og daglig leder.
Det er avholdt 9 styremøter, fra januar til og med desember, hvorav 8 er
telefonmøter. Det ble holdt ett styreseminar i Oslo med styremøte i Oslo
den 29 – 31 august. 81 saker er behandlet.
Årsmøtet ble avviklet på Riksteatret i Nydalen, Oslo 30. mars. Det ble
vedtatt navnebytte fra Landsforbundet Teatrets Venner til Teatervenner
Norge. Programmet for helgen var teaterbesøk fredag på Det Norske
Teatret med ”Spellemann på taket”. Lørdag ble det faglig påfyll med
presentasjon av Frivillighet Norge ved fagsjef Ida M. Holmin og foredrag
og samtale med Riksteatrets dramaturg Tine Thomassen. Etter lunsj ble
det omvisning på Verkstedhallen. Siste økt var viet presentasjon av
teatervennforeningene med påfølgende erfaringsutveksling og diskusjon
vedrørende samarbeidsavtale med Riksteatret.
Av 17 lokalforeninger møtte 8.
Teatrets Unge Venner (heretter kalt TUV) var representert ved 2
styremedlemmer fra TUV Sandnes. TUV Gjøvik måtte melde avbud.
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LOKALFORENINGER
Antall medlemmer ved årsskiftet 2014 er: 4675
Teatervenner Norge (heretter kalt TN) har 4 direktemedlemskap hvorav 2
meldte seg inn våren 2015.
Av 20 medlemsforeninger var det 15 aktiv foreninger.
De ”passive” foreningene har ikke meldt seg ut av landsforbundet men
har lav eller ingen aktivitet av ulike årsaker. En ungdomsforening ble lagt
ned i løpet av året.
Teatervenner Norge (heretter kalt TN) følger opp lokalforeningene med 2
reiser i året. Landsforbundet er interessert i foreningenes organisering og
aktivitet i tillegg til utfordringer og behov. Deres erfaringer gir grunnlag
for hvordan daglig leder kan inspirere og bistå andre lokalforeninger.
Daglig leder orienterer om medlemsfordeler og aktuelle saker i forbundet.
Besøk 2014/2015:
• Teatrets Venner Teatret Vårt - 18. mars 2015
• Teatrets Venner Risør - 25. mars 2015 ble utsatt
Nye ledere 2014/2015:
Det er bevegelse i lokalforeningene og ledere sender stafettpinnen videre:
• Lisbeth Sørensen Teatrets Venner, Teatret Vårt
• Knut Harald Sommerfeldt, Foreningen Drammens Teater
• Therese Strupstad Hagen, Teatrets Venner Grimstad.
• Ingrid Loftesnes, Sogn Teaterforum (fra 2015)
• Rune Haglund, Teatrets Venner Trøndelag Teater
Styret takker Øystein Eik, Hans A. Odde, Tone Skjerdal og Marita Baugstø
for sin innsats!
TEATRETS UNGE VENNER
Teatrets Unge Venner har hatt utfordringer i året som gikk etter avsluttet
prosjektperiode i 2013. Det er utfordrende for ungdommene uten aktiv
støtte fra en moderforening. TUV Sandnes måtte dessverre gi seg i høst:
(…) Landsforbundet, prosjektleder og Teatrets Unge Venner har vært svært
delaktige i oppstart og fulgt godt opp i prosessen. Diverse turer som
styremedlemmene har fått deltatt på har vært svært lærerike og utbyttet har vært
stort. At landsforbundet m. prosjektleder har tatt stor del i, og har hatt ett stort
engasjement, har vært betryggende og har gjort at vi holdt ut så lenge som vi
gjorde. Allikevel har det vært vanskelig uten en type støttekontakt som deler ut
oppgaver og dirigerer. Mvh Martin Reime Horpestad, leder TUV Sandnes.

Lokale teatervenner fra Oppdal og tidligere TUVere som studerer i byen
fikk delansvar for framdrift av etablering av TUV Trøndelag Teater (TT)
under Teatrets Venner TT. Men med leders bortgang ble det utsatt for så
å gjenopptas i 2014. Trøndelag Teater har startet opp Unge Trøndelag
Teater som er en paraply for ulike tiltak for universitetsstudenter; eks. se
prøveforestillinger, få omvisning og egne gruppeavtaler for forestillinger.
TUV TT´s målgruppe er teaterinteressert ungdom fra dramalinjer, kunstog kulturskoler og annen ungdom med mindre kjennskap til profesjonell
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scenekunst. Et tilskudd til teatrets egen satsning hvor flere aldersgrupper
får tilknytning til landsdelscenen.

REPRESENTASJON OG MARKEDSFØRING
Teatervenner Norge vil spre informasjon om hvem vi er gjennom nye
kanaler. Daglig leder har deltatt på møte med kulturhusledere på Norsk
Kulturhusnettverk s møtet Bodø høsten 2014. Hun presenterte
landsforbundet og fordelene ved å tilknytte seg teatervenner.
Teaterfesten i Molde og Høstscena i Ålesund har blitt en fast møteplass for
erfaringsutveksling og sosialt samvær for teatervennforeninger fra hele
landet. Lokalforeningene bistår potensielle "ildsjeler” med mål om
nyetableringer i Møre og Romsdal. Dette arbeidet er innlemmet
landsforbundets handlingsplan og styret ser dette samarbeidet som
positivt.
Det arbeides med nyetableringer ved:
Herøy, Rauma, Hamar og Kristiansund.
Riksteatrets halvårlige seminarer er en møteplass for arrangører,
kulturhusledere og forbundet sentralt og lokalt. Alle lokalforeninger kan
delta på vårsamlingen. Daglig leder og styreleder deltok på både vår- og
høstsamlingen 2014. På vårsamlingen hadde landsforbundet nytt navn,
logo og rollup og deltakerne fikk tildelt flyere med oppfordring om å
tilknytte seg teatervenner ved kulturhusene.
Det skal arbeides for nyetableringer ved:
Røros, Ullensaker og Florø.
POLITISKE SAKER
• Marita og Bitten undersøker bruk og oppfølging av turnéplikt ved
teatrene
• Marita og daglig leder deltok på høring Budsjett 2015 i familie- og
kulturkomiteen 6. november. Utdrag fra høringsuttalelsen:
(…) Venneforeningene består utelukkende av frivillige ildsjeler som aktivt bidrar til
å utvikle teaterinteressen i lokalmiljøet, driver gratis markedsføring for sitt lokale
kulturhus, stiller med dugnadshjelp ved arrangementer, kjenner lokalsamfunnet og
dets publikum og arbeider for økt profesjonelt teatertilbud til barn og unge. (…)
Våre ambisjoner om ytterligere etableringer og støtte til eksisterende medlemmer
lar seg ikke forene med kun daglig leder i en 40% stilling. Lokale frivillige
bidragsytere trenger en solid infrastruktur med kvalitet; en grunnmur som
fremmer deres interesser og behov. Teatervenner Norge ivaretar
teatervennforeningene; den lokale grunnmuren av frivillige som arbeider for
rekruttering av stadig nye publikummere. Alt dette burde være i tråd med
regjeringens intensjoner. Vi siterer fra Prop.1S (2014-2015) Gul bok: «Regjeringen
kulturpolitikk skal stimulere til et kulturliv som vokser fra et lokalt engasjement.»
Oslo 1. november 2014
Styret i Teatervenner Norge
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INFORMASJONSARBEID
• Forbundet sender lokalforeningene minimum to nyhetsbrev i året
• Hjemmesiden - www.teatervenner.no - har ny leverandør; Dahls Data
SAMARBEIDSPARTNERE
Teatervenner Norge´s samarbeidspartnere er Riksteatret, regionteatrene
og kommunale og regionale kulturadministrasjoner som kulturhus via
medlemsforeningene. Konkret kan det vises til samarbeidet med
regionteatrene Teatret Vårt (Molde), Teater Innlandet (Hedmark/Oppland)
og landsdelsscenen Trøndelag Teater som alle har teatervenneforeninger
tilknyttet landsforbundet. TN samarbeider også med aktører i
scenekunstpolitiske forbund og organisasjoner.
Rabattordninger ved regionteatre
Daglig leder har ikke prioritert arbeidet for rabatterte billetter i denne
perioden. Derimot har det blitt forhandlet fram avtaler ved enkeltbesøk på
teatre for foreninger som har henvendt seg til daglig leder.
Norsk teater– og orkesterforening (NTO)
Direktør Morten Gjelten og daglig leder i TN har møter om
scenekunstutredninger, sentrale og regionale politiske drøftinger og
forslag som vil kunne føre til reduksjon av scenekunsttilbudet ved
distriktenes spillesteder. Forbundet har gjenopptatt kontakt med NTO
direktør Morten Gjelten om publikumspris Hedda i høst. Han
videreformidlet dette til Heddakomiteen men prosessen med utvidelse av
arrangementet drøyer da det er mange ”kategorier” som ønsker seg inn.
NTO inviterer årlig Teatervenner sentralt og lokalt til Heddaprisutdelingen.
Riksteatret (RT)
Riksteatret huser forbundets sekretariat/kontor som støtter aktivt opp om
forbundets mål og arbeid. Daglig leder får dekket halvparten av
reiseutgiftene på 2 årlige turnépremierer der det finnes en
teatervenneforening. TN hadde ikke vært operasjonsdyktige uten
Riksteatrets velvillige støtte til sekretariatsfunksjon. TN´s
samarbeidsavtale med RT fra 2012 skal sees på med ny teatersjef og
markedssjef i 2015.
ASSITEJ:
Det søkes igjen om midler til fagseminar “Hvordan få ungdom til teatret?”.
TN er initiativtaker og samarbeider med ASSITEJ og RT.
ØKONOMI:
Driften fra 01.01.14 til 01.01.15 har gått med overskudd på kr. 1096.
Egenkapitalen er på kr. 27 232. Landsforbundet har slettet fordringer fra
2011. Teatervenner Norge ble flyttet fra Kulturrådet til
Kulturdepartementet. I budsjettsøknad 2016 søkes det igjen om utvidet
stilling for daglig leder og mer midler til reisevirksomhet. Styret vil
arbeide for å finne flere finansieringskilder for å skape større
handlingsrom til forbundets arbeid.
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EKSTERNE MØTER OG REPRESENTASJON
Daglig leder
Etter årsmøte 2014:
19.05
Arrangørseminar vår Riksteatret
14.10
Innlegg på Norsk kulturhusnettverksmøtet i Bodø
29-30.08
Styreseminar
06.11
Høring på Stortinget
25-26.11
Arrangørseminar høst Riksteatret
09-10.12
Coda Outreach – seminar
2015
30-31.01
12.03
19-20.03
24.03
27.03

Styreseminar
Møte med ASSITEJ om innhold fagseminar
Besøk Teatrets Venner i Molde
Møte med Tom Remlov og ASSITEJ om fagseminar
Mottakelse for Ellen Horn

Styreleder
Etter årsmøtet 2014:
Mai
Arrangørseminar vår Riksteatret
September
Møte for venneforeninger Møre og Romsdal i Ålesund
Oktober
Møte kulturhusleder Ålesund om samarbeid TN og kulturhus
November
Møte for oppstart venneforening Herøy, i Herøy
Arrangørseminar høst Riksteatret
2015:
Januar
Mars |

Styreseminar TN på Riksteatret
Teaterfesten i Molde
Møte for venneforeninger Møre og Romsdal i Molde

SLUTTKOMMENTAR
Teatervenner Norge ønsker å løfte blikket til et mer overordnet plan ved å
delta i diskursen om hvem som skal få tilgang til scenekunst.
Landsforbundet har i perioden styrket samarbeid og allianser med
Riksteatret og andre aktører innen scenekunstfeltet. Det har gitt oss mer
innflytelse og synliggjøring av vårt arbeid.
Vi vil takke Ellen Horn for hennes støtte til Teatervenner Norge og ser
fram mot samarbeid med påtroppende teatersjef Tom Remlov!

Oslo, 2. april 2015

____________________
Lise Hellandsvik
Styreleder

__________________
Halldís Ólafsdóttir
Daglig leder
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