Referat styregruppemøde 20/8-2018
>
> Fraværende: Laura, Mogens, Gitte
>
> Anders ordstyrer, Anne referent.
>
> Referatet fra sidst. Godkendt.
> Sommerfest en succes. Hyggeligt og ca 20. deltagere på tværs af alder. Gentages.
>
> I gangværende produktioner:
> Anders fortæller om One shot of history. Ca 35 fremmødte til audition og roller fordelt. Prøver starter 6.
September.
>
> Anne og Jette fortæller om mindernes teater. Godt igang. Forestillinger i november ude på plejecentrene
og en premiereaften på Sprøjtehusteatret. Koordineres med ondskaben/Nikolaj. Velux fonden er søgt om
30.000 til forestillingen. Afventer svar derfra.
>
> Ondskaben. Er startet på prøverne, produktions møde om 14 dage og drøfte scenografi. Muligheder for at
arbejde med mindre opsætninger til "skolebrug"blev drøftet.
>
> Revyen er lagt til skrivebordsskuffen, kan genoptages
>
> Teatersport holder pause
>
> Teaterakademiet :
> Nikolaj er tilbage fra ferie og tager fat på de løse ender nu. Start medio september. Det går trægt med
tilmeldingerne. Der er 5 tilmeldte. Muligheder for yderligere reklame blev drøftet.
>

> Kulturnat 28. September. Vi booker 20. min scenetid og deler flyers ud. Anders booker. Nikolaj laver
layout til flyers, Anne og Anders sender tekst og der skal trykkes 500 stk. Smagsprøver fra MJ, mindernes
teater, og ondskaben. Evt improteater i forretningerne. Vi koordinerer endeligt på næste møde.

> Foreningernes dag: 8. September. Vi tilmelder teatret, Anne tilmelder.
> Anne, Anders, Gitte, Poul, stiller op, resten af styregruppen dukker op hvis de har tid og mulighed. Evt lidt
impro teater? Gitte og Nikolaj. Vi tager gl programmer bøger, billeder, stumtjener, lidt kostumer mv med.
Gruppen taler sammen i ugen op til og koordinerer.
>
> Økonomi: Poul sender opkrævninger ud og vi hører Poul om han vil have noget til nyhedsbrev.
> Børneattester:
> ALLE voksne, der har med børn og unge under 15 at gøre skal der indhentes børneattest på.
Produktionslederne har ansvar for at samle ind og sende afsted.
> Vi inviterer Poul til næste møde og beder ham om at underskrive på styrgruppemødet vegne. Anne
inviterer Poul.
>
> Brugerråd:intet nyt
>
> Huset: Kostume og regi kan benyttes. Masken afventer svar fra teknologisk institut ift. Dagligt brug. Lise
og Lykke har ordnet kostume rummet. Jette Fåborg efterlyser hjælp til rekvisitrummet. Henvendelse til
Jette på tlf. 21793420
>
> Næste møder:
> 17/9, 22/10, 12/11, 10/12, 14/1,18/2.
> Generalforsamling d. 22/2-2019
>
> Hjemmeside. Referater opdateres på hjemmeside. Anders tjekker
>
> Instagram . Brugernavnet er
sprojtehus.teatret@gmail.com
koden er
sprøjten4800.

Profilen hedder sprojtehusteatret
>
> Facebook : Anders gør Nikolaj til medadministrator.
>

> DATS: Nikolaj og Gitte tager på kursus på Rønshoved i september.
Kurset i erindringsteater her på Sprøjtehuset er nu tegner med 20 deltagere, heraf 5 fra mindernes teater.
Anne, Jette Malmskov og Jette Fåborg er praktiske hjælpere på kurset og DATS forestår kursus, tilmelding
mv.
>
> Evt.
> Vi kan ikke handle vin længere via Carlsberg.
> Jansen har kontakt til depot Lolland Falster, der har lovet at sende priser på leverancer fremover.
>
>
>
>
>
>

