	
  

NYHETSBREV FRA LTV
Nr. 01/12
ÅRSMØTE 2012:
Vi ser fram mot årsmøte i Grimstad 27 – 29. april – og gleder oss til å møte
dere alle igjen. Vi feirer vårt 20 års-jubileum og håper ildsjeler fra tidenes
morgen til dagens trofaste travere finner tid og lyst til å sette hverandre
stevne. Det er duket for sosialt samvær med bl.a. reise til Kilden teater- og
orkesterhus og etterpå jubileumsfest for LTV i Grimstad!!
LTV sender direkte oppfordring til noen kulturhusledere om å sende en til to
delegater/observatører til erfaringsutveksling. Dette gjelder i særskilt grad
arrangører og kulturhusledere som har ytret ønske om å etablere en
lokalforening, men oppfordringen går også til kulturhus hvor regionteatret i
samarbeid med LTV har tatt initiativ til å bistå med opprettelsen av såkalte
satelittforeninger.
Dersom din forening ønsker at vi sender en slik oppfordring til ditt
lokale kulturhus, gjør vi det mer enn gjerne, men da må dere gi oss
melding raskest mulig!
Vi oppfordrer for øvrig venneforeningene om å søke kommunal støtte til
årsmøtehelgen. Vi har erfaring for at slike søknader ofte behandles
administrativt og er relativt uproblematiske å innrømme i kommuneapparatet.
LTV ønsker å bli mer tydelige i formidlingen av hvem vi er, hva vi står for og
hvilke saker vi ønsker å oppnå for våre medlemmer og samarbeidspartnere.
Under erfaringsutvekslingen lørdag vil vi legge fram styrets strategiplan til
diskusjon.
LTV ønsker å være en ressurs for foreningene i forhold til erfaringsutveksling,
rådgivning og medlemsfordeler.
Teatervenneforeningenes egenart og engasjement skal benyttes som
argument ovenfor regionteatre og kulturhus for tettere tilknytning og
samarbeid. Dere er viktige støttespiller både for de produserende teatrene og
for deres eget lokale kulturhus! Som uvurderlige scenekunstformidlere skal
samarbeidspartnerne våre derfor vite å sette pris på vår innsats og
engasjement gjennom eksklusive tilbud som vi ikke kan få gjennom andre
rene rabattavtaler, som eksempelvis gjennom Bokklubben og
Utdanningsforbundet.
Under årsmøtehelgen setter vi derfor fokus på utveksling av erfaringer til
gjensidig inspirasjon og ny glød i venneforeningene. LTV ønsker selvsagt en
stabil vekst av foreninger, men ikke mindre viktig er det å forebygge at
ildsjeler i eksisterende foreninger brenner ut.
For bedre å kunne bistå lokalforeningene og være deres talerør overfor
bevilgende myndigheter, teatre og kulturhus, ber vi om innspill fra dere.
Spørsmålene under kan gi mulig grunnlag for diskusjon på lørdagens
erfaringsutveksling:

•
•
•
•
•
•
•

Er foreningen fornøyd med teatertilbudet på sitt hjemsted?
Er foreningen fornøyd med rabattordningen på sitt regionteater/kulturhus?
Blir foreningen tilbudt eksklusive arrangementer for sine medlemmer?
Mottar foreningen kommunal støtte for foreningens bidrag til
publikumsoppslutning på stedets teater/kulturhus?
Har foreningen gode avtaler med sitt kulturhus/lokale arrangør?
Blir foreningen oppmuntret av sitt lokale kulturhus?
Andre forhold foreningen ønsker å drøfte?

Dersom din lokalforening ikke har anledning til å komme til Grimstad, ber vi
dere sende oss noen ord om punktene over!
Dette har skjedd siden sist:
• Samarbeidsavtale inngått 24.01.12 mellom Teater Innlandet og LTV!
TI tilbyr aktiviteter og arrangementer i tillegg til scenekortpris til
medlemmer i LTV på nasjonalt plan og kr. 50 pr. billett (eksklusiv
bill.avgift) for Teatrets Unge Venner (TUV). Teatrets Venner Innlandet og
TUV Gjøvik arbeider for å etablere flere teatervenneforeninger og
ungdomsforeninger i Hedmark og Oppland. LTV ved daglig leder bistår
arbeidet
Ny ungdomsforening i Ålesund; TUVÅ! 	
  
Ålesund Teaterforening, Fagerlia vgs, og TUV Gjøvik har 	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  gjort en formidabel jobb for etablering av ungdomsforening nr. 2 i Norge
•

•

I budsjettsøknad 2013 er det søkt om utvidet stillingsprosent for daglig
leder. Det også søkt om prosjektstøtte til LTVs to piloter; etablering av
ungdomsforeninger og satelittforeninger

•

Ny nettside er under utarbeidelse og skal ferdigstilles i april. Nettsiden
forenkles slik at det blir en tydelig og enkel informasjonsside. Det vil bli
mulighet for å legge inn kort informasjon om aktuelle saker, reiser eller
“anmeldelser” av forestillinger for å vise litt av aktiviteten som foregår i
lokalforeningene

•

LTV-nytt erstattes med nyhetsbrev til medlemsforeninger og andre aktører
som er involvert i LTVs arbeid for mer konkret informasjon om framdrift og
aktuelle saker. LTV ved daglig leder ønsker å bedre kommunikasjonen
med hver enkelt lokalforening ved telefonsamtaler eller oppsøkende
virksomhet når det er økonomi til dette

•

Etter forespørsel fra lokalforeninger arbeider LTV for rabatterte billetter på
Osloteatrene. Daglig leder er i dialog med leder i Norsk teater- og
orkesterforening (NTO) med neste møte 11.04.12.
Langsiktig målsetting for LTV er rabattbilletter på samtlige teatre tilknyttet
NTO

•

TUV Gjøvik og daglig leder har møteavtale med markedsavdelingen på
Det Norske Teatret der vi vil forhandle om gode avtaler for

ungdomsforeningene slik som rabatterte billetter og tilbud om “godbiter”
(workshops, samtale med regissører, scenekunstnere o.a.)
•

LTV og Riksteatrets markedsavdeling utarbeider rutiner for ytterligere
samarbeid ved regelmessig møtevirksomhet. RT ønsker å distribuere
informasjon om kommende forestillinger og aktiviteter til lokalforeningene.
Daglig leder er i dialog om ytterligere rabatt for våre medlemmer samt
eksklusive tilbud for teatervenneforeningene og ungdomsforeningene når
RT er på turné

Snart er våren her, og la oss nyte den sammen noen helgedager i Grimstad.
Selv ildsjeler trenger hverandre – ikke minst når vi sliter og kjenner at det
butter både her og der! Teatervenner er vi som fortsatt kjenner at teatret er
livgivende møter mellom scene og sal, en vitalisering vi ikke kan være foruten
og som vi forbeholder oss retten til å få oppleve hvor vi enn måtte bo i landet.
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