NYHETSBREV – LANDSFORBUNDET TEATRETS VENNER
Nr. 02/13
Julen nærmer seg!
Her følger LTVs andre nyhetsbrev for 2013, med informasjon om forbundets arbeid
denne høsten. Styret har bestått av 6 medlemmer i høst da Cate Haga (TV SørVaranger) dessverre så seg nødt til å trekke seg fra vervet pga sykdom.
99 saker er behandlet på styremøter i 2013. Referater fra styremøter skal fra nå av
sendes foreningene hver måned.
SETT AV TID FOR ÅRSMØTE: 28 – 30 MARS!
Plan og innhold for årsmøtehelgen ble diskutert på styreseminar i Oslo i november. Etter
flere innspill fra medlemmer ble det enighet om forestilling fredag kveld, og mer tid for
“mingling” teatervenner imellom i løpet av helgen. Send gjerne flere forslag!
LTV skal lage en ”mal” for hvordan å skrive årsmeldinger, og et spørreskjema om
aktivitet - for de som ønsker det. Vi gleder oss til å se dere!
NY STYRELEDER LTV
Lise Hellandsvik er styreleder, og Marita Baugstø nestleder, fram til neste årsmøte! Det
ble vedtatt på styremøte i desember. Til nå har det vært et “arbeidende styre” inkludert
et arbeidsutvalg. Det har fungert godt, men med styrelederfunksjonen på plass har vi fått
tilbake en viktig ansvarsrolle.
VEIEN VIDERE – STYRESEMINAR 8-9 NOVEMBER
Styret hadde seminar i Oslo for blant annet å diskutere medlemmenes innspill på
årsmøtet 2013. Her var det mange gode ideer og bidrag som styret har tatt til
etterretning for videre arbeid. Lise har utarbeidet 2 “årshjul”; ett med søknadsfrister, og
en kulturkalender. Daglig leder har lagt ved LTVs årshjul med frister og gjøremål.
Hensikten er at foreningene kan benytte de to første som utgangspunkt og ”fylle” på det
som er relevant for dem.
Vi jobber fortsatt med “kommunikasjonsbiten” foreningene lokalt og sentralt; vil vi ha
forum på hjemmeside eller facebook-konto for teatervenner? Andre forslag?
MØTE MED VENNER AV ASKER KULTURHUS
Daglig leder besøkte Venner av Asker kulturhus i november:
Styreleder Eli Alette Schøyen og styremedlemmene Mia Hviding, Ivar Romundstad
(tidligere daglig leder i LTV!) og Live Gulsrud (kulturhusleder) møtte opp. Daglig leder
fikk omvisning på huset – veldig imponerende!
Foreningen ønsket å drøfte hvilke aktiviteter Venner av Asker Kulturhus skal ha som
fokus, og flere temaer ble diskutert i den forbindelse. Daglig leder oppfordret foreningen
til også kontakte andre foreninger med lang fartstid.10-årsjubileet for kulturhuset i 2014
kan bli en gylden anledning for ”kick start” med promotering og vervestand av nye
medlemmer!
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TEATRETS UNGE VENNER
I tillegg til Teatrets Unge Venner Gjøvik, Ålesund og Sandnes er det er interesse for
Teatrets Unge Venner i Kristiansand, Moss og Halden. Prosjektleder Ingjerd Løchen
holder tak i dette som rådgiver og pådriver.
ASSITEJ er en internasjonal organisasjon for scenekunst for et ungt publikum. ASSITEJ
Norges fremste oppgave er å være et bindeledd mellom norske og internasjonale
scenekunstmiljøer som henvender seg til et ungt publikum. Den årlige festivalen ble
holdt i Kristiansand i oktober og forbundet oppfordret Teatrets Unge Venner om å delta.
LTV fikk innvilget søknad på kr. 20 000 fra Bergersens Allmennyttige Stiftelse for å
finansiere reise og opphold for de foreningene som ikke fikk tilslag på sine søknader. De
deltok på seminarer og så forestillinger. De har gitt gode tilbakemeldinger på oppholdet,
og setter pris på samlinger med de andre TUV foreningene!
Ingjerd Løchen deltok en dag, og kombinerte denne turen med forprosjekt – møte for
etablering av TUV Kristiansand i lag med TUV foreningene.
RIKSTEATRETS ARRANGØRSEMINAR 26 – 27 NOVEMBER
På årsmøtet tidligere i år informerte markeds- og kommunikasjonssjef Ole Herman
Kjernsby at representanter fra lokalforeningene også kan delta på Riksteatrets
vårsamling. Da lanseres programmet for høsten inkludert ”dypdykk” - mer inngående
informasjon om kommende forestillinger.
Daglig leder skal informere medlemmene om dette så snart det foreligger!
Riksteatrets arrangørseminar 26 -27 november 2013:
Daglig leder deltok på pressevisningen den 26. november, og det er et spennende og
variert Riksteaterprogram for våren! Gled dere!
Flere arrangører ble kontaktet om interesse for å tilknytte seg en teatervenneforening.
HUSK AT TEATRETS VENNER KAN VÆRE VERTSKAP FOR “OPPLEV MER”!
Se samarbeidsavtalen mellom RT og LTV – eller ta kontakt med daglig leder!
SCENEROMAVTALEN
Som ledd i handlingsplan 2013 -2014 vedrørende mål om å ”samarbeide med frie
scenekunstgrupper” og et ”bredt scenekunsttilbud i hele landet”, gikk LTV inn i et
prosjekt kalt ”Sceneromavtalen” initiert av scenekunstner Ingvild Holm. Prosjektet var i
korthet et forslag til et distribusjonsnettverk hvor frie grupper kan søke seg fram til
alternative inne- og uterom de kan spille sine forestillinger rundt om i landet - i tillegg til
kulturhus og teatre. De fleste av disse forestillingene kommer sjelden ut av Oslo.
Søknaden ble sendt i mai, men fikk avslag i oktober. Det på tross av at sentrale aktører i
scenekunstfeltet; Danse- og Teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Forbundet for
Norske Dansekunstnere støttet søknaden med uttalelse som vedlegg til
søknadsbehandlingen.
KULTURRÅDETS ÅRSKONFERANSE
Daglig leder deltok på Kulturrådets årskonferanse 13-14 november som står mellom to
store markeringer: Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014. Kultur,
demokrati og medborgerskap var gjennomgående temaer med interessante innlegg og
diskusjoner. I mange samfunn risikerer kunstinstitusjoner og kunstnere å bli kneblet eller
arrestert som følge av forskjellige typer undertrykkende og diskriminerende politikk.
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Men temaet medborgerskap ble også drøftet: Bidrar kunst og kultursektoren til å skape
og opprettholde barrierer? En forskningsstudie fra et museum ble presentert om
hvordan barrierer kan sprenges gjennom kunstformidling og undervisning for de unge.
Interessant med tanke på vårt prosjekt Teatrets Unge Venner!
POLITISK ARBEID
Henvendelse til Familie- og kulturkomiteen på Stortinget fra styret LTV
Styreseminarets andre dag ble preget av tilleggsproposisjonen fra den blåblå
regjeringen som ble presentert dagen før. Med utgangspunkt i det rødgrønne forslaget til
statsbudsjett 2014 ble støtten til kulturvirksomheter (post 74 Kap. 320) foreslått redusert
med 14,5 mill kr. De øremerket 6 millioner av disse til enkelte tiltak, og har i tillegg gitt
Kulturrådet fullmakt til å omdisponere mellom de ulike kapitlene i Kulturfondet. Det betyr
at de kan “flytte” penger fra post 74 til andre poster. Eksisterende tilskuddsmottakere,
deriblant oss, kan i verste fall miste bevilgningen helt.
Styret forfattet derfor et skriv som ble sendt samtlige medlemmer i familie- og
kulturkomiteen på Stortinget. Innholdet omhandlet det dramatiske kuttet på “vår” post, og
argumentasjon for at vi må “leve” videre. Vi fikk umiddelbart svar fra Arbeiderpartiets
stortingsgruppe og kulturkomitémedlem Arild Grande som delte vår bekymring. Han
videresendte mailen til kollega Hege Liadal som håndterte kulturbiten i budsjettet.
Det er Kulturrådet som nå avgjør hvem som får støtte på post 74 ut fra en kulturfaglig
vurdering. Vi får bare krysse fingrene for at vi klarer oss, svar kommer ikke før vi er godt
inne i 2014!
LTV støtter opp om Teater Innlandet
Oppland fylkeskommune startet en evaluering av Teater Innlandet (TI) for å kartlegge
“nytteverdien” av teatret satt opp mot kostnadene. Teatersjef Janne Langaas henvendte
seg til kunstnere og institusjoner som har samarbeidet med regionteatret for støtte . LTV
bidro med et notat (sendt 9. oktober) som beskrev samarbeidet med TI i perioden 2010
– 2013 om publikumsbygging i form av fast tilknyttet teatervenneforening,
ungdomsforeninger og satellittforeninger.
ELLEN HORN GÅR AV SOM TEATERSJEF RIKSTEATRET
Det er slik at teatersjefen ved Riksteatret ikke kan ha mer enn to åremålsperioder og
Ellen Horn er i ferd med å avslutte sin siste periode. Stillingen er utlyst, men ingen vet
per d.d hvem som blir hennes arvtaker. Det er Kulturdepartementet som eier Riksteatret
og den nye teatersjefen vil bli ansatt av Kongen i Statsråd.
Ellen har vært en stor støtte for Landsforbundet Teatrets Venner. Hun har bidratt til ny
samarbeidsavtale mellom RT og LTV, kommet med støtteerklæringer og vært vår
referanse i ulike sammenhenger og stilte opp gratis på forrige årsmøte for å introdusere
NAVIDs danseinnslag. Takk til Ellen!

GOD JUL TIL DERE ALLE!
Halldís Ólafsdóttir
Daglig leder LTV
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