Stevns Teaterforening
- professionelt teater på turné til Stevns
21. august 2017

Kære medlemmer og teatergængere!

Vi har allerede skrevet til jer med indkaldelse til generalforsamling
d. 30. august kl. 19.00.
Formanden, Leif Sinius, stiller op til endnu en sæson; men han har
besluttet sig for, at det er sidste sæson med ham som formand.
Derfor sender vi denne opfordring ud til hele kredsen af medlemmer og
publikum: Måske kan du, efter grundig oplæring, have lyst til at være
med til at videreføre teaterforeningen? Måske i egenskab af formand?
Eller kender du nogen, du tænker ville have sans for – og lyst til - at
videreudvikle de professionelle teatertilbud i Stevns Kommune?
Vi har allerede to yngre kandidater, der stiller op til bestyrelsen.
Men det ville være fint med flere, der kunne være med til at påbegynde et generationsskifte. Vi er
lige nu 8 i bestyrelsen og 3 suppleanter, som gerne vil fortsætte. Så der er masser af erfaring.
Den vigtigste kvalifikation er – teaterbegejstring og lysten til at videreformidle den til andre.
Og så er der virkelig behov for nogen med viden og lyst til at kommunikere via digitale
kommunikations-platforme.
Derudover vælger bestyrelsen repertoire, laver sæsonprogrammer, planlægger praktikken rundt
om forestillingerne og sørger for at publikum føler sig velkomne. Nogle brænder for at give børn
teater-oplevelser, og nogle er nysgerrige på alle genrer, især for voksne.
Hvis du vil vide mere om, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen, er du velkommen til at ringe til
formanden, Leif Sinius: 41 58 33 35.

Det vil glæde os at give plads til nye teaterentusiaster og stå til rådighed med al den viden, vi har
oparbejdet gennem mange år i denne 43 år gamle forening.
Se mere om formål, vedtægter m.m. på www.stevns-teater.dk
Bedste hilsner og vel mødt til generalforsamlingen
Bestyrelsen



Velkommen i teatret

