NYHETSBREV FRA LTV nr. 03/12
VERVEKAMPANJE
Vi inviterer herved til å delta på LTVs vervekampanje!
• Foreningene må vise til prosentvis økning i medlemstall i perioden fra
nyhetsbrevet mottas fram til en uke før årsmøtet i Oslo i begynnelsen av
april 2013.
• De to “beste” foreningene vil foreligge til årsmøtet.
• På årsmøtet blir det trekning av et medlem fra disse to foreningene.
• Vinnerene får ta med seg en person på teatertur til Oslo.
• Vinnerene bestemmer selv når og hva de ønsker for helgen.
• LTV dekker opphold og teaterbilletter – reisen må dekkes av foreningen
eller vinnerene selv!
• LTV har mal for rollup, vervekupong og annet som foreningene kan trenge
til vervingen, men foreningen må selv påkoste dette.
LYKKE TIL!!!
ÅRSMØTE I LTV 2013
Sett av tid for årsmøte i LTV den 19 – 21 april i Oslo!
Vi forbereder program for helgen i skrivende stund hvor både faglig påfyll,
teateropplevelse og hyggelig samvær inngår.
HØRING I FAMILIE OG KULTURKOMITEEN PÅ STORTINGET
LTV deltok på høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget 23.oktober. I
budsjettsøknaden har vi søkt om økte midler til våre satsningsområder i
prosjektperioden 2010-2013. Stine Indergård (leder TUV Gjøvik), Marita
Baugstø (nestleder) og daglig leder holdt hvert sitt innlegg. Kulturkomiteen
viste interesse med spørsmål i etterkant.
NY SAMARBEIDSAVTALE LTV OG RIKSTEATRET
I forbindelse med LTVs behov for bedre samarbeid med Riksteatret, ble
styret invitert til å delta på Riksteatrets lederseminar 7. september.
Fokuset vårt var behovet for gjensidig vennskap: Vi ønsker bedre
rabattordninger på forestillinger, men også mer kontakt mellom RT og hver
enkelt lokalforening. Alle i styret deltok aktivt og vi fikk belyst ulike behov
foreninger har fremmet overfor LTV. Eksempelvis etterspurte styremedlem fra
Teatervennene Giske om å få tilsendt manus for kommende forestillinger til
deres lesegruppe. Det var Riksteatrets positive til – så vi oppfordrer din
forening om å sende oss innspill på hva dere kunne ønske dere av
Riksteatret! Som resultat av møtet ble det etter kort tid utarbeidet en ny
samarbeidsstruktur mellom LTV og RT hvor tettere samarbeid inngår.
Samarbeidsavtalen er lagt ved i eget dokument.

NY RABATTORDNING - OSLO NYE TEATER
Som ledd i arbeidet for rabatterte billetter på Osloteatrene for vår medlemmer
kan vi nå legge til Oslo Nye Teater!
Samarbeidsavtalen er lagt ved i eget dokument.
Tidligere avtaler inngått i 2012:
Scenekortpris for LTV medlemmer ved Teater Innlandet.
Scenekortpris for LTV medlemmer ved Dansens Hus Oslo.
NY HJEMMESIDE
LTVs nye hjemmeside skal primært gi informasjon om forbundets formål,
handlingsplan og aktivitet. Nyhetsstoff skal kontinuerlig legges ut. Husk å gi
beskjed til LTV sentralt om ny kontaktinformasjon i foreningen for oppdatering
på hjemmesiden. Er det flere foreninger som har fått egen hjemmeside for
eksempel?
NYE LEDERE I LOKALFORENINGER:
Teatrets Venner Trøndelag Teater: Marit Fordal Døvre.
Teatrets Venner Kongsvinger: Gunn Antonsen.
LTV ved daglig leder besøkte Teatrets Venner Kongsvinger i høst sammen
med markedskonsulent Linda Wolden ved Teater Innlandet.
Vi ønsker de nye lederne lykke til!
NYTT OM NYE FORENINGER:
Asker har fått ny teatervenneforening. De meldte seg inn i LTV i høst.
Vi gratulerer og ønsker lykke til!
Daglig leder har besøkt Foreningen Drammens Teater for eventuelt
medlemsskap i LTV.
NYTT LTV MEDLEMSKAP: NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING
Norsk Publikumsutvikling legger til rette for møteplasser med høyt faglig
innhold og inspirerende foredragsholdere. Som nytt medlem i Norsk
Publikumsutvikling får LTV sentralt tilgang til en profesjonell arena der vi kan
dele erfaringer, få ny kunnskap og finne nye samarbeidspartnere i vårt arbeid
med publikumsbygging. Slike samlinger vil ytterligere synliggjøre LTVforbundet sentralt og lokalt.
Oslo, desember 2012
Halldís Ólafsdótter
Daglig leder

Gjøvik, desember 2012
Ingjerd Løchen
styreleder

