
Kære teaterfolk
Vi vil gerne invitere jer til inspirations- og netværksdag på Stavtrupscenen 
lørdag den 21. november fra kl. 10 til 15.30
Vi byder på formiddagskaffe, frokost, eftermiddsagskaffe med kage - PLUS et 
spændende og afvekslende program – kvit og frit. Det er ganske gratis at deltage 
for 2 medlemmer af jeres gruppe, scene eller teater.

Kl. 10.00-10.30: Mødes alle og vi siger velkommen over en kop kaffe eller te.
Kl. 10.30-11.15: Korte oplæg, informationer og inspirationer
     Forsikringer – hvad har vi brug for og hvad koster det?
     Støttekroner – hvad kan vi søge støtte til, hvor kan vi søge og  
     hvor meget kan vi forvente at få?
     Kurser - hvordan arrangerer vi et kursus, hvem kan vi få til at  
     undervise og hvad koster det?
     Mødesteder – hvor møder vi andre grupper scener og teatre,  
     hvor kan vi vise vores egne og se de andres forestillinger, og 
     hvor kan vi finde ny inspiration til vores eget teaterarbejde? 
     Repertoire – hvor finder vi nye stykker, hvordan får vi lov til at  
     spille dem og hvilken støtte kan vi få til dække udgifterne? 
     Hjælp i det daglige arbejde – hvad kan vi få hjælp til og hvor 
     dan?

Kl. 11.15-12.00: Vores værter på Stavtrupscenen viser rundt og fortæller om 
scenens aktiviteter, dagligdag og særlige vilkår: Medlemmer, aldersfordeling, ak-
tivitetsniveau og rekruttering. Økonomi - og financiering af scenens aktiviteter, 
teknik og bygninger/vedligeholdelse. Samarbejde med kommunen og eksterne 
partnere. Fremtidsperspektiver – hvad er planerne fremover.

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 13.00-14.00: Oplæg ved Agnes Bjerre om kostumer med lys i. 
Agnes er designer og indehaver af Applaus Studio i Aarhus. ”Vi brænder for at 
skabe stemningsfulde universer, hvor æstetik, kvalitet og funktion er med til at 
understøtte fortællingen og skabe gennemførte oplevelser”. 
Agnes vil fortælle om hvordan hun arbejder med at indarbejde lys i kostumer, 
så skuespilleren bærer og aktivt arbejder med ”sit eget lys” – uafhængig af en 
scene og fast belysning. I kan se mere her www.applausstudio.dk
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Kl. 14.00-15.00: Netværks-time og workshop. 
     
     Hvad kan vi som personer, grupper, scener og teatre bruge  
     hinanden til? Hvad kan vi lære af hinanden. Hvad kan vi samar- 
     bejde om og hjælpe hinanden med? 

       Kan vi bruge naboscenen som ”løftestang”, når vi skal forhand 
     le støtte og økonomi med vores egen kommune? 

     Er det en idé, at invitere hinanden til forestillinger og andre  
     aktiviteter eller oplevelser – og måske endda give hinanden  
     ”kollegarabatter”? 

     Kan det lette arbejdet med vores produktioner, at dele ”kolle- 
     giale ressourcer”? – At trække på hinanden omring lån af ud- 
                 styr – lys og lyd, og ikke mindst personer – teknikere, instruktø- 
     rer, skuespillere, scenografer/ kostumefolk, scenebyggere? 

     Kunne vi få adgang til nye økonomiske midler, ved at gå sam 
     men om større kommunale eller regionale fondsansøgninger –  
     f.eks.  
     om etablering af dele-banker med ny, bæredygtig teknik?
     om store fælles forestillinger og frilufts-spil, der fejrer geogra-  
     fiske eller historiske begivenheder og/ eller sætter fokus på  
     regionale temaer?
     om større teater/kultur-festivaler eller -arrangementer? (f.eks. i  
     samarbejde med musikfolk)
     om mobile teater-kulturtilbud til ældre, børn& unge eller andre  
     målgrupper?

     Kan vi spare både tid og penge ved at gå sammen om fælles  
     kurser, og skiftes til at være kursus-værter?

Kl. 15.00-15.30: Kaffe og kage. 
Er der kommet idéer på bordet, som I har tid og lyst til at gå videre med? 
Hvad har I ellers fået ud af dagen? Skal vi fortsætte med lignende arrangemen-
ter?

Kl. 15.30: Tak for i dag. Farvel og på gensyn

TID. Lørdag den 21. november kl 10-15.30
STED. Stavtrupscenen, Højvangsvej 1B, 8260 Viby J.
TILMELDING. Senest den 12. oktober til dats@dats.dk, eller på tlf. 7465 1103
OBS det er gratis at deltage, men udebliver man uden at melde afbud senest 
den 18. november, koster det 300 kr pr. person.
ANTAL PLADSER. Grundet corona/COVID19 restriktioner, er der kun plads til 24
personer på netværksdagen, og vi tager alle nødvendige forholdsregler i forbin-
delse med frokostservering mm.
EVT. NYE RESTRIKTIONER. Stiger smittertrykket og indføres der nye og skrap-
pere forsamlingsrestriktioner, kan vi blive tvunget til at aflyse. Sker det får alle 
tilmeldte besked med det samme.
SPØRGSMÅL kan rettes til 
joan@dats.dk, tlf 74 65 1103
eller
peter@dats.dk, tlf 6259 1904 eller 5181 6266
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