Medlemsmöte den 3 februari 2011

Föreningens tredje medlemsmöte hölls planenligt den 3 februari 2011 och ett 40-tal
medlemmar hade tagit sig till Teatern trots det bistra vintervädret!
Medlemmarna informerades om kommande program och fick också veta att det inte
alltid blir som man tänkt sig. Vi hade beställt efter medlemmarnas önskemål, men av
olika skäl kunde inte Riksteatern tillgodose våra önskningar. T.ex. ville vi ha Sven
Wollter med föreställningen "En dåres sånger", men den gick endast till Timrå här i
länet - man ville prioritera små scener!
Däremot får vi "Blottad" av och med Maria Lundqvist och Sami Al Fakirs
femmannaorkester.
Dario Fo´s klassiker "Vi betalar inte! Vi betalar inte!" kommer i ny tappning på två
språk - teckenspråk och på svenska * spännande!
Vi har inlett samarbete med Öbacka Jazz och blues som sam-arrangerar en
storbandskonsert med High Coast Jazz Orchestra och Yellowjackets i mars. Vi
återkommer med ett nytt samarrangemang till hösten, då Nils Landgren gästar oss!
"Vem sover i natt" är en spännande berättelse om ett ensamkommande flyktingbarn
som kommer till Sverige. Den föreställningen är mycket uppmärksammad och ges
även som skolföreställning på eftermiddagen. Både den och kvällsföreställningen
följs av samtal och tankar kring föreställningen.
Publikföreningen bjöd på kaffe med goda smörgåsar och medlemmarna diskuterade
verksamheten och gjorde en prioritering av några tänkbara föreställningar till hösten.
Vi fick tips att köpa kuddar till stolarna på Lilla scenen för att göra det mer bekvämt till
en låg kostnad. Vi fick också frågan varför det inte går att boka biljetter med
scenpass via nätet. Idag går det inte, utan då får man maila
till info@harnosandsteaterforening.se och visa upp scenpasset i kassan. Vi får
hoppas på det nya biljettbokningssystemet som är under upphandling!
Som avslutning bjöds på ett utdrag ur föreställningen "Längs Nilens strand - en dansoch berättarföreställning" där Annelie Lindeberg gav prov på olika egyptiska danser.
Karin Digné, ordförande

