Mandag den 18. Juni 2018 Sprøjtehus Teatret

Referat af Styregruppemøde
Jette ordstyrer
Gitte T referat

Nyt fra Poul økonomien:
•

Persondataforordningen

Poul har nedskrevet en mail angående persondataforordningen som blev godkendt.
Alle persondataer ligger til rådighed i Dropbox. Anders giver Poul besked om dette så Poul
kan sende mail ud til medlemmerne.
Anders laver info om cookie og privatlivspolitik på hjemmesiden.

•

Klip fra 70érne gav et underskud på 2000 kr.

Kommende forestillinger:

•

Ondskaben
Ondskaben er udsolgt til alle skoleforestillinger. 343 billetter af 25 kr. er solgt.
4 aftenforestillinger ikke sat til salg endnu.
Prøverne går i gang til september.

•

One Shot of History 2019
Anders P informerede om følgende:
Infomøde onsdag den 27. Juni hvor Lea har lavet powerpoint til mødet.
Der har været møde med produktionsgruppen som er bestående af:
Anders P. instruktør, Lea producer, Marina assistent, Rasmus K. vokal og musik, Lise
Sanders vokal og kor, Lizzi økonomi ansvarlig. Camilla W. koreografi, Lise Larsen
kostumer. Mogens og Jansen lys.
Lyd evt. Nikolaj W. Han bliver far til foråret så hvis han ikke kan, findes der en back up.
Anders fremviste en LEGO-model af scenografien.
Forestillingen bliver den samme som for 10 år siden dog med lidt små ændringer og 3
nye sange.
Forestillingen vil blive udført april og start maj 2019.

Audition til MJ er søndag den 19. August. Kl. 10.00
Gitte T og Jette møder kl. 18.30 den 27. Juni for at klargøre baren inden infomødet.

Kommende arrangementer:

•

Fredag den 29/9-18 Mindernes Teater og projekt Kultur Natur har reserveret
scenen til 12 demente borger, der kommer og får en rundvisning af Anne samt ser
”Mindernes Teater”.
Gitte og Anne står for arrangementet og det er skrevet i kalenderen. Godkendt af
styregruppen.

•

Teaterakademiet
Starter onsdag den 19. September og kører hver anden onsdag.
Gruppen har lige haft møde.
Alderen for eleverne er ændret til 13-18 år da vi blev enige om at 10-18 år er for stor
en aldersspredning.
Vi er i gang med at formulere en annoncering samt en tilmeldingsformular som skal
ligges op på facebook og hjemmesiden.
Styregruppe har godkendt at der bruges ca. 500-600 kr. på reklameflyers, der kan dele
ud.

•

Mindernes teater holder sommerferie. De starter op til august og mødes på tirsdage.

•

MJ kommer har øvedage på torsdage fra september.

•

Teatersport
Da der sker meget på teatret holder Teatersport pause. Der er ikke nok der møder op
og deltager pt. Gitte overvejer at lave weekendworkshops i stedet for, i fremtiden og vil
genoptage teatersport i ”tørkeperioder”. Perioder hvor der ikke er så mange projekter.

•

Sommerfest. Vi griller og håber på fint fremmøde.

Næste møde er mandag den 20. August kl. 19.00
God sommer J

