Vårupptakt - Medlemsmöte 9 februari 2016

Kvällens höjdpunkt. Elever från Folkhögskolan/Kapellsberg underhöll med operasång i både klassisk
och modernare form och publiken jublade.

Säsongen för Teaterföreningen inleddes med Vårupptakt – Medlemsmöte
tisdagen den 9 februari. Närmare 70 personer hade hörsammat inbjudan
att komma.
Mötet inleddes med information av Tillväxtenhetens chef Uno Jonsson
assisterad av kulturchefen Göran Sjögren. Uno informerade om
kommunens planer på samverkan mellan näringslivet, kulturen och
fritiden. Han framhöll föreningarnas betydelse då kommunen själv inte
kan vara arrangör och han ställde sig mycket positiv till vår verksamhet.
Göran berättade om reparationer som gjorts på Teatern sista året och
även vad som var på gång. Publiken uppmanades ställa frågor och en
fråga var vad gör kommunen för ungdomen och en annan vad gör man för
att underlätta för besökare att hitta Teatern på kommunens hemsida.
Därefter presenterade Carin Sjödin och Frida Amnow Teater
Västernorrlands 5 olika lunchteaterföreställningar. Både antalet

föreställningar och platser för publiken har utökats efter höstens framgång
med lunchteatern.
Kaffe serverades med goda mackor gjorda av Publikföreningen.
Deltagarna uppmanades fundera över på vilket sätt de kunde bidra till
föreningens verksamhet och vi fick in en del förslag som vi återkommer
till.
Publikföreningens ordförande Kerstin Wikman berättade om deras
verksamhet och betonade att utan dem skulle publiken vid
teaterföreställningar inte få fika. Hon berättade också om vårens caféer,
sex olika musikevenemang antingen på onsdagar eller söndagar.
Teaterföreningens ordförande Karin Digné kommenterade vårens program
och gav också några glimtar om vad som är på gång i sommar och till
hösten. Vi arbetar nu med höstens program, framförhållningen är lång.
Efter dragning av tre vinster av teaterbiljetter var det så dags för kvällens
höjdpunkt, sångframträdande av elever från Operahuset, Härnösands
Folkhögskola! De bjöd på en kavalkad av arior, duetter och kvartetter
framförda med stor inlevelse och fantastiska röster! De fick starka
applåder och stor uppskattning.
De var en belåten publik som gav sig hemåt i vinterkvällen!

