NYHETSBREV - Nr. 01/15
Teatervenner Norge ser tilbake på et godt halvår. Vi har bli kjent med nye
styremedlemmer og har fått en etterlengtet “hane” i kurven ved Erlend Tveite fra
Sandefjord! Sammen med Eli Dahle fra Oppdal og Ingrid Loftesnes fra Sogndal har vi
fått ressurssterke medlemmer. Vi takker Marita, Gunn og Marie for sin innsats!
ÅRSMØTESEMINAR 2015
Årsmøtehelg ble gjennomført 17.-19. april i Oslo på Riksteatret. Tom Remlov presenterte
sin ledesnor “Det beste for de fleste”. Han og markedssjef Turid Nyeggen lyttet årvåkent
til lokalforeningenes presentasjoner: Hva er vi mest stolt over hva vi fikk gjort i 2014? og
hvilke utfordringer ser vi for oss i 2015?. Det ble en interessant “samtale” hvor
teatervennene formidlet nye forslag, ros og ris til ledelsen.
FACEBOOK GRUPPE FOR TEATERVENNER
Styret hadde 4 forslag til årsmøtet og en av dem var en lukket Facebook gruppe
Nestleder Therese har opprettet den:
Med den interne facebookgruppen for medlemsforeningene kan vi utveksle informasjon
og ideer, spørre om ting vi lurer på og bli bedre kjent med både lokalforeningenes og
forbundets arbeid i det ganske land. Her er ingen spørsmål, gledesutbrudd eller
frustrasjoner dumme. Fyr løs, så hjelper vi hverandre!
https://www.facebook.com/groups/464410057054968/?fref=ts tlf. 45002644 therese@gbm.no

NYE LEDERE I LOKALFORENINGENE
Nok en stafettpinne er sent videre! Vi takker Gunn Antonsens innsats i Teatrets Venner
Kongsvinger som leder i 3 år. Det var ikke lett å finne ny men det ble holdt
ekstraordinært styremøte og arbeidet ga frukter; Brit Væring takket ja til ledervervet.
Teatervennforeningen har 170 medlemmer. Lykke til videre!
KOM TIL HØSTSCENA I ÅLESUND!
Ta turen til Teaterfestivalen i Ålesund 21. til 27. september!
Vi forhandler om overnatting og billetter. Ønsker du å bo privat? Ta kontakt!
Les mer: www.hostscena.no tlf. 99247966 lise.hellandsvik@mimer.no

FAGSEMINAR “HVORDAN FÅ DE UNGE TIL TEATRET”
Samarbeid med RTog ASSITEJ ny tid: 27. november. Sett av tid og kom til Oslo!
NB: RT INVITERER ALLE TEATERVENNER SOM ER I OSLO TIL Å KOMME INNOM!
Ta kontakt med daglig leder som kan koordinerer det med et teaterbesøk hvis ønskelig!
GOD SOMMER!
Halldís Ólafsdóttir
Daglig leder Teatervenner Norge
28. JUNI 2015
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