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Nå er julen rett rundt hjørnet, og 2017 nærmer seg slutten. Året har inneholdt mange små og
store begivenheter for Teatervenner Norge. En av de hyggeligste var landsmøtet - hvor vi fikk
anledning til å møtes ansikt til ansikt, og fikk utvekslet våre mange erfaringer. En annen flott
begivenhet var Riksteatrets arrangørseminar, hvor noen av oss igjen møttes, og fikk innblikk i
sesongens program og Riksteatrets arbeid.
2018 – utfordringer - et år uten driftstilskudd og daglig leder
2018 kommer til å bli et annerledes år for Teatervenner Norge. Organisasjonen har mistet sitt
årlige driftstilskudd fra Kulturdepartementet – til tross for iherdig innsats fra styret og deltakelse
på åpen høring i Familie- og Kulturkomiteen. Konsekvensen av dette er at daglig leder må fratre
sin stilling fra og med 1. februar 2018, da det ikke lenger vil være midler til å opprettholde denne.
Men - Teatervenner Norge vil fortsatt bestå, og et utmerket styre, med styreleder Therese S.
Hagen i spissen, vil lede arbeidet sentralt. Teatervenner Norge fortsatt ha som formål å fremme
allmenn interesse for scenekunst og arbeide for å sikre et profesjonelt scenekunsttilbud i hele
landet. Det enkelte lokallags innsats er også essensielt – aktive og engasjerte lokallag over hele
landet er nødvendig for en velfungerende organisasjon. Fortsett det gode arbeidet dere allerede
gjør med å bidra til et levende lokalmiljø, et rikere kulturtilbud og skape kulturelle møteplasser for
små og store.
Riksteatret – ny samarbeidsavtale 2018-2020
Daglig leder har hatt ukentlige møter med Riksteatrets markedsavdeling, hvilket har vært både til
nytte og glede. Disse møtene gir et godt innblikk i Riksteatrets arbeid, og en mulighet til direkte
dialog. Ny samarbeidsavtale for perioden 2018-2020 vil etter planen være på plass i løpet av
januar 2018.
Styreseminar 20 januar 2018
Den 20. januar 2018 vil styret og daglig leder avholde årets første styreseminar i Riksteatrets
lokaler i Oslo. En av de viktigste sakene vil være å få på plass en strategi for styrets videre arbeid
og organisasjonens utvikling. Videre skal årsmelding, regnskap og budsjett fremlegges, samt at
detaljer rundt årsmøtet skal avklares.
Landsmøtehelgen 2018
Landsmøte 2018 vil bli en viktig begivenhet for organisasjonen. Det må i fellesskap legges en
strategi for videre utvikling og fremdrift av Teatervenner Norge. Landsmøtet vil denne gangen bli
lagt til Stokmarknes og Nordland fylke – tentativ dato er 13-15 april. Nærmere info kommer litt ut
på nyåret. Det er bare å glede seg!

Med ønske om en fredelig jul og et strålende godt nyttår!
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