Beretning for Rudersdal teater 2015.
Kort efter generalforsamlingen holdt vi vores første møde , hvor vi konstiuterede os.
Birgitte var lige startet på et nyt tidskrævende arbejde og jeg var lige gået på
pension og havde derfor mere tid , så jeg tilbød at blive formand. Peter ville gerne
være kasserer og Karin sørger for dagsordner og holder styr på det og Hella skriver
vores referater.
I den forløbne sæson har vi haft 8 forestillinger på Furesøen med det Flydende
Teater . Iår blev der sat focus på Naja Marie Aidt ´s digte . Forestillingen hed Alting
mødes og var en fantastisk oplevelse . Vi blev både spiddet og ramt og rørt af de
præcise beskrivelser af vores drømme om det perfekte liv. Næsten alle vores
forestillinger var udsolgt.
Tilbage i Mantzius , hvor vi har haft 8 forestillinger,lagde vi ud med en totalt udsolgt
”Dyrene i Hakkebakkeskoven” fra Teater V , det var en stor succes , men jeg kunne
ønske at forældre/bedsteforældre er lidt mere realistiske i forhold til de
aldersanbefalinger teatret laver .
Vi skulle jo have haft Den sidste turist , men pga den tragiske ullykke Bodil Jørgensen
kom ud for i forbindelse med en filmoptagelse , havde Asger lavet en aftale med
Anne-Marie Helger og Peter Larsen , som lavede et fantastisk satirisk show ,Halløj på
falderebet. Man kan altså ikke se at AM lige er blevet 69 og P 60 . Det fik en anden
gruppe i teatret ,end vi er vandt til og det er jo herligt. Der var næsten udsolgt.
I oktober kom Flemming Jensen og Wåge Sandø forbi med deres forestilling Fandens
til fangstmænd , de levede iden grad op til vores forventninger om, en morsom , og
eftertænsom kommedie.
I slutningen af oktober havde vi så fornøjelsen af at se Rasmus Bjerg i rollen som
kældermennesket i Dostojevskij’s fortælling. Igen blev vi overrasket over, at se
andre publikummer end vi sædvanligvis ser . Det er meget glædeligt , når vi når nye
gæster og om det var Dostojevskij , som er in blandt de unge eller det var Rasmus
Bjerg kan vi kun gisne om . Det var en ret kort forestilling og nogle af os nåede hjem
og så RB i natshowet , hvor han fortalte om sit liv. Meget spændende.

I december havde vi endnu en børneforestilling Månen over Baobabtræet ,af og
med Hanne Trolle , som er en af vores allerdygtigtigst dukkeførere og fortællere. Vi
havde med vilje valgt en historie, som godt nok handlede om at give , men ikke en
juleforestilling i traditonel forstand. Måske var det medvirkede til , at der ikke kom
så mange tilskuere , som vi havde forventet . Det er jo ærgeligt når man har en god
fortælling , og poetisk dukkespil.
Her i foråret har vi haft 3 dejlige forestillinger A picasso ,med Stine Stengade og
Anders Bircow .Efter forestillingen fortalte Anders Bircow om tilblivelsen af stykket
og deltog i en lille debat med publikum. Det var vældig spændende.
Vi har i denne sæson af holdt 10 bestyrelsesmøder og en extraordinær
generalforsamling.
I april blev vi indkaldt til statusmøde med kultur ( Birgit Hou, Helle Lehrmann og
Mantzius)på dette møde kom det frem, at kultur ønskede at kommunens revisiorer
gennemgik vores regnskaber. Dette er der som sådan ikke noget odiøst i. Engang
imellem tager man stikprøver på hvordan foreninger forvalter de midler, man har
fået tildelt . Kultur anbefalede endnu engang , at RT fik tilbageført de 125.000 som
var blevet overført til RTV . Dette tog vi til efterretning ,pengene blev overført i
løbet af sommeren og så fik vi udbetalt vores driftstilskud på 55.000.
Vi har derudover arbejdet med de tekster , der skulle bruges på vores hjemmeside
og nyhedsbreve. Kort før vi skulle opdaterer vores hjemmeside sprang vores
webmaster fra og vi skulle hurtigt finde en ny. Efter en del søgen rundt omkring
fandt vi frem til Karsten som nu laver vores ting han har lavet en meget fin
hjemmeside , som er både præsentabel og let at finde rundt i.
I slutningen af oktober blev vi indbudt til endnu et møde med kultur , hvor Birgit
Hou redegjorde for den nye struktur i kultur med samarbejdet for Mantzius og
Mariehøj.Derefter tog vi fat på de indledende drøftelser omkring samarbejdsaftalen.
Midt i november deltog næsten hele bestyrelsen i teaterseminariet, der iår blev
afholdt i Esbjeg . Et maraton i visning af ca. 90 forestillinger , 5 min tilhverwookshops , hvor nogle teatre havde købt sig til extra tid – boder med materialer, et
sandt bombadement af indtryk.

Jeg læste en artikel i berlingeren hvor det blev karakteriseret som teatrets Hjallerup
marked. Men der blev også tid til en lækker middag og god underholdning lørdag
aften.
Allerede tisdag mødtes vi så i bestyrelsen og lavede en liste over de 10 forestillinger
vi ville foreslå og ligeledes lavede mantzius og Helle l fra kultur en liste og vi holdt
derefter et arbejdsmøde hvor vi lagde sæsonen .Et rigitg spændende arbejde.
Samarbejdet med Mantzius.
Vi har haft et par knaster i samarbejdet bl.a med at nogle forestillinger fik flyttet
dato uden , at vi fik besked og omkring forestillingerne på Mungo Park. Ang første
knast holdt Karin og jeg et møde med Asger og fik redet trådene ud og med hensyn
til Mungo park blev samarbejdet for dyrt , så det blev droppet.
Men ellers fungerer samarbejdet upåklageligt . Vi bliver taget vel imod til
forestillingerne , spiser sammen med de frivillige og laver en briefing ang. aftenes
forløb.Vi har også samarbejdet meget omkring næste års forestillinger og
kontrakter. Asger skulle jo stoppe 31/1 , så det blev Anne Strangegård, der skulle
overtage kontraktingåelserne. Uheldigvis blev Anne alvorlig syg lige før jul , men
forarbejdet var lavet.
Derudover er vores logo omsider både i programmet og på de store plakater der
hænger i Mantzius og for det meste bliver vi nævnt på Mantzius´facebook og deres
hjemmeside.
Vi ved at der har været 99 ansøgere til Asgers stilling og er selvfølgelig meget
spændte på hvem der bliver ansat.
Samarbejdsaftalen hvad komitter vi os til.
Omkring årsskiftet modtog vi den nye samarbejdsaftale samt aftale om
tilskudsvilkår. Vi er ganske tilfredse med den og de ændringer , som vi havde peget
på er taget til efterretning .
Formålet med samarbejdsaftalen er :
En aftale om praktisk afvikling af teater.

At understøtte samarbejdet mellem Rudersdal teater og Rudersdal kommunes
kulturcenter Mantziusgården og skabe samt udvikle gode teateroplevelser for et
bredt publikum inden for alle genre. Ved fælles indsats er det intentionen at skabe
synergi mellem Rudersdal Teaters formidling af professionelle teateroplevelser og
Mantziusgårdens repetoire.
Og i aftalen om tilskudsvilkår står der yderligere , at Rudersdal teater skal være en
synlig og nødvendig kulturforening i Rudersdal kommune.
I kan læse dem i deres fulde længe på nettet .

Men det vi forpligtiger os til er , at vi skal i samarbejde kulturcenter Mantzius tilbyde
9-10 forestillinger incl . nogle forestillinger med det flydende teater ( som kultur
støtter med yderligere 20.000 kr).
- Deltage i Vedbæk havnedag, med en børneforestilling
- Deltage i DT´s teaterseminar.
- Og være tilstede ved forestillingerne og betjene garderobe.
- I aftalen om tilskudsvilkår, står der yderligere , at vi skal indgå i
kulturparaplyen .
- Involvere os i størrere kulturelle arrangementer og møder , der er relevante .
- Derudover skal vi bistå kommunenes børnekulturkonsulent som vært ved 10
børneforestillinger og deltage i Aprilfestivalen og sparre med udvælgelsen af
forestilinger. Det sidste punkt er i øjeblikket kun muligt , fordi vi er en del
pensionister og fordi vi stadig for hjælp af Margit Bruntse tidligere
næstformand i RT.
- I år er tilskuddet på 35.000 og Peter k vil senere redegøre for hvordan vi vil
foreslå at vi forvalter denne sum.
- Tilskuddet er bestemt ikke stort , men set i lyset af at vi i indeværende år har
haft 31 medlemmer incl de 3. æresmedlemmer og bestyrelsen , og at en del
ikke er bosiddende i Rudersdal kommune , er det måske ok.

- Vi håber selvfølgelig at vi kan fortsætte som forening, og vi håber på at I som
medlemmer vil være med til at prøve på at skaffe nye medlemmer , så
medlemsskaren forøges.
- Det bliver også spændende , at se hvem der bliver valgt til ny leder af
Mantzius og hvordan samarbejdet bliver.
- Jeg vil til slut takke bestyrelsen for det kæmpe arbejde , som I lægger i denne
lille forening.
- Man skulle måske ikke tro det , men der lægge rigtig mange timer og tanker i
dette arbejde , for ikke at tale om alle de mails der udvekles ,

