Årsplan

Helgenæs Stadsteater
Årsplanen er et vedhæng til bestyrelsens forretningsorden og skal kunne læses på foreningens hjemmeside.
Årsplanen er et ”work-in-progress”, der opdateres efter behov.
Januar; bestyrelsen planlægger generalforsamlingen
Januar; fællesspisning arrangeret af stadsteateret
Februar; opkrævning af kontingent. Det skal betales, hvis man vil modtage indkaldelse til og have stemmeret på
generalforsamlingen.
Start februar; indkaldelse til generalforsamling sendes ud (varsles med 14 dage)
10 dage før generalforsamling skal bestyrelsen have eventuelle ændringsforslag til vedtægter, samt
eventuelle forslag som forslagsstilleren ønsker at de andre skal have mulighed for at forberede sig
på. Medlemmerne skal modtage dem på mail en uge før generalforsamlingen.
En uge skal bestyrelsen modtage alle andre forslag til behandling på generalforsamlingen.
Midt februar – midt marts; generalforsamling
Midt marts – slut marts konstituerende møde, derefter opgavemail til alle medlemmer
Maj; Bestyrelsen vurderer, om det er nødvendigt at rekruttere nye medlemmer (skuespillere, musikere, praktiske
hænder…) og iværksætter rekruttering i løbet af juni.
Mail til de medlemmerne der har sagt de gerne vil være skuespiller eller musiker: er du med i år?
Bestyrelsen tjekker op på hvordan det går med årets stykke.
Før sommerferien; Bestyrelsen tilrettelægger en åben forårsaktivitet i teateret.
27-28-29-30-31-32: sommerferie!
Uge … bestyrelsesmøde, er vi klar? Mail til medlemmerne med manus og rolleliste og øvegange og dato på
arbejdssøndag
Uge 35 øve
Uge 36 øve
Uge 37 øve
Uge 38 øve
Plakat skal være færdig til tryk
Uge 39 øve
Uge 40 øve
Plakater hænges op
Uge 41 øve
Skilt op på draget
Uge 42 efterårsferie
Uge 43 øve
Uge 44 øve
Uge 45 øve
Pressemeddelelse i lokalsprøjten
Uge 46; øve
lørdag kulissecrew sætter op og arbejder, søndag fælles arbejdsdag for alle! Opstilling og klargøring.
Uge 47; teateruge øvere alle aftner, generalprøve torsdag, premiere fredag og forestillinger lørdag og søndag
Uge 48; evaluering af årets forestilling på samme tid som vi plejer at øve.

