NYHETSBREV - LANDSFORBUNDET TEATRETS VENNER
Nr.01/13
Vi håper dere alle har hatt en fin sommerferie og at batteriene er fulladet!
Dette nyhetsbrevet er i hovedsak en oppsummering av første halvdel i år i tillegg til
informasjon om arbeid videre.
Nytt medlem i LTV: Foreningen Drammens Teater!
Foreningen Drammens Teater er en av landets største venneforeninger, og har som
formål å skape aktivitet og påvirke til godt innhold i Drammens Teater samt oppnå
fordeler for medlemmene. Velkommen til oss!
Politisk arbeid i LTV
LTV har vist større politiske engasjement etter en periode hvor medlemsfordeler har
hatt høyeste prioritet. Vi har sendt Innspill til Kulturløftet 3 (26.05) og høringsuttalelse
til Kulturutredningen 2014 (01.07).
Sistnevnte ligger på Kulturdepartementets nettside:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-avnou-20134-kulturutredningen-20/horingsuttalelser.html?id=717017
Hvordan telle medlemmer?
Det kom en oppfordring på årsmøte om forbundet kunne definere hvordan en skal
telle medlemmer i foreningene.
Styret vedtok på styremøte 23.05.13 følgende forslag for registrering av medlemskap
i foreninger tilsluttet LTV:
Enkeltmedlemmer (uavhengig av priskategori) telles som ett medlem.
Familiemedlemskap (to personer eller fler) teller som to medlemmer.
Gi tilbakemelding hvis det er innsigelser på dette forslaget!
Benytt Grasrotandelen!
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi
en andel på 5% av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon eller
forening. Hvis alle medlemmene i din teatervenneforening oppfordrer familie og
kjente til å bruke grasrotandelen på deres forening kan det gi en ekstra inntekt!
Det er en forutsetning å være registrert i Frivillighetsregisteret for å ta del i denne
ordningen. Les mer her:
http://www.brreg.no/frivillighet/grasrotandelen.pdf
Økonomisk støtte til kursvirksomhet
Kan kurs i lyrikk, drama, manuslesing, teateraktivitet eller organisasjonsopplæring
være noe for din forening? LTV er medlem i organisasjonen «Studieforbundet næring
og samfunn» (tidligere Populus) som har støtteordninger til kursaktiviteter for sine
medlemmer. Få LTV medlemmer har benyttet seg av dette tilbudet, derfor oppfordrer
vi dere til å gjøre det!
Les mer på hjemmesiden - under “kurs” finner du retningslinjene for tilskudd,
søknadsskjema mm.
www.naeringogsamfunn.no
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Har din forening forslag til kandidater til Frivillighetsprisen?
Hvert år, rundt den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, deles
Frivillighetsprisen ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har
gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Frivillighetsprisens mål
er å sette fokus på nettopp det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, men
også å skape engasjement rundt frivillig arbeid, og fremme organisasjonene bak de
nominerte.
Frist 5 september!
Les mer:
http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFold
er;ID=517
Oppsummering årsmøtehelg 19 – 21 april
Protokoll er vedlagt
Lokalforeningene deltakelse var doblet i forhold til fjorårets årsmøte i Grimstad.
13 lokalforeninger deltok hvorav 4 var ungdomsforeninger; Teatrets Unge Venner.
Det ble en omfattende helg med bla omvisning på Dansens hus og Riksteatret.
Lørdag hadde vi to seminardeler hvor vi i første del fikk presentasjon av nye
samarbeidspartnere og i andre del gruppearbeid og diskusjon om veien videre for
forbundet.
Første seminardel ble innledet av Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og
orkesterforening holdt et inspirerende foredrag som avslutningsvis inviterte til
ytterligere dialog og samarbeid. Representanter fra teatre vi har inngått avtaler med
presenterte rabattordninger og forestillinger for kommende sesong.
Andre seminardel hadde som utgangspunkt i hva våre medlemmer ønsker at
forbundet skal legge vekt på framover. Prosjektperioden med fokus på Teatrets Unge
Venner og publikumsbygging i Hedmark og Oppland avsluttes 2013. Det var stort
engasjement og mange forslag som styret tar med seg videre.
Vi fikk gleden av et kunstnerisk innslag ved Navid, kjent fra blant annet Norske
Talenter. Sistnevnte ble introdusert av Ellen Horn som fortalte om bakgrunnen for
prosjektet. Sjekk ut om hans forestilling “Each One Teatch One” besøker ditt
hjemsted til høsten:
http://www.riksteatret.no/db/production.shtml?mac=production&id=5535180&det=0
Søndag ble årsmøtet holdt, og det var et stort engasjement fra lokalforeningene.
Nytt styret ble valgt, og vi ønsker de nye styremedlemmene Lise Hellandsvik, Cate
Haga og Nils Lysandtræ samt varamedlemmer Marie Longva Danielsen Gunn
Sønslien Bremer velkommen!
Vi takker styreleder Ingjerd Løchen, Evy Holen og Kirsten Padkjaer for sitt verdifulle
bidrag i LTV-styret.
Vi vil gi en spesiell honnør til Ingjerd Løchen som med kraft og engasjement har gjort
en særskilt innsats for teatervenner. Hun har vært leder for Teatrets Venner Gjøvik
og Toten (nå Teatrets Venner Innlandet). Hun var en av initiativtakerne til etablering
av et landsforbund i 1992 hvor hun har vært leder i mange år, i ulike perioder. Hun
har gjort, og gjør fortsatt, et iherdige arbeid for å engasjere de unge til å oppsøke
profesjonell scenekunst gjennom prosjektet Teatrets Unge Venner.
Takk Ingjerd!
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