VÄxjö teaterförenings
verksamhetsberättelse 2010

innehåll
Dagordning					
Växjö Teaterförenings styrelse 2010		
Verksamhet					
Riksteatern Kronobergs län			
Regionteatern Blekinge Kronoberg		
Press och information			
Programverksamhet 2010			
Statistik						
Slutord						
Resultat-och balansrapport			
Revisionsberättelse				
Verksamhetsplan/Strategiplan		
Budgetförslag 2011				
Valberedningens förslag			

1

2
3
3
4
4
4
5-6
7
8
9-11
12
13
14
15

DAGORDNING VID VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS ÅRSMÖTE
DEN 9 mars 2011 KL 18.30 PÅ RINGSBERG
Kulturinslag efter årsmötet, ett sång- och berättarprogram om Christina Nilsson med Yvonne Tuvesson Rosenqvist.

§1

Årsmötet öppnas

§2

Årsmötets behöriga utlysande

§3

Godkännande av dagordning

§4

Fastställande av röstlängd

§5

Val av mötesfunktionärer
a)

val av ordförande

b)

val av sekreterare

c)

val av två justeringsmän

d)

val av två rösträknare

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse/fastställande av resultat- och balansräkning

§7

Revisionsberättelse

§8

Styrelsens ansvarsfrihet

§9

Fastställande av medlemsavgiften/styrelsens förslag

§ 10

Verksamhetsplan/preliminär budget

§ 11

Ersättningar till styrelsen/styrelsens förslag

§ 12

Förslag på antal ledamöter och ersättare i styrelsen

§ 13

Val av fyra ledamöter på två år

§ 14

Val av tre ersättare på ett

§ 15

Val av ordförande på ett år

§ 16

Val av revisorer två personer (varav en utses av Växjö kommun)

§ 17

Val av revisorersättare två personer (varav en utses av Växjö kommun)

§ 18

Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande

§ 19

Ev. förslag från styrelsen och medlemmarna/motioner

§ 20

Övriga frågor/Regionteatern Blekinge Kronoberg/Riksteatern Kronobergs län

§ 21

Mötet avslutas
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Växjö teaterförenings
verksamhet
UPPDRAG
Växjö Teaterförening är en ideell förening och medlem
av Riksteatern, landets största turnerande teaterorganisation. Vår verksamhet finansieras med hjälp av
kulturstöd från Kulturnämnden, Växjö kommun.
Växjö Teaterförening har i uppdrag från såväl Riksteatern som Växjö kommun att arrangera professionell
scenkonst för många. Detta innebär att vi ska erbjuda
publiken kvalitativ teater, musik, dans etc oberoende
av bostadsort, kön, ålder, utbildning, social eller etnisk
tillhörighet.

Salongsbild från Växjö Teater
Foto: Markus Sundström

SAMMANTRÄDEN
Under verksamhetsåret 2010 har Växjö Teaterförenings
styrelse haft 6 protokollförda sammanträden samt ett
konstituerande möte. Arbetsutskottet har sammanträtt
vid 7 tillfällen.
ÅRSMÖTE
Växjö Teaterförenings ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2009 hölls den 15 mars 2010 på Ringsberg.
Årsmötet leddes av Sven-Åke Andersson. Vid årsmötet
deltog 60 personer.
I samband med årsmötet presenterades utbudet
för hösten 2010 från Riksteatern och Regionteatern
Blekinge Kronoberg. Mötesdeltagarna fick även se
Regionteatern Blekinge Kronobergs föreställning Ouch
- en rädd show.
MEDLEMMAR
Den 31 december 2010 hade Växjö Teaterförening 455
enskilda medlemmar, vilket är en minskning från
2009 med 13 personer. Medlemsavgiften har under 2010
varit oförändrad, dvs 120 kr för enskilda medlemmar.
Medlemsavgiften för familjemedlem 80 kr och ungdomar
t o m 25 år 50 kr.
Medlemmarna har haft förköpsrätt och rabatt på biljetter till Växjö Teaterförenings arrangemang. Vid köp av
biljetter till minst 4 produktioner vid ett och samma tillfälle
erbjöds de 40 kr rabatt/biljett.
Medlemskortet Scenpass Sverige är även ett kulturkort
som ger rabatter på många scener i Sverige.
Under 2010 hade Växjö Teaterförenig 9 medlemsorganisationer, en minskning med 1 organisation. Medlemsavgiften
för föreningar och företag har varit oförändrad, d.v.s. 200
kr respektive 500 kr.
ARBETSGRUPPER
Marknadsföringsgruppen har under de senaste åren
arbetat fram en strategiplan som styrelsen arbetar efter i
urvalet av produktioner. I denna grupp arbetar man fram
marknadsföringen inför kommande säsong. Utifrån föreställningarnas innehåll försöker vi hitta tänkbara intres-

Bild på från en av logerna på Växjö Teater
Foto: Markus Sundström

SYNTOLKNING
Sedan flera år tillbaka erbjuder föreningen syntolkning
på önskade föreställningar. Under året har Lotta Elmgren
svarat för denna.
UTBILDNING/UTBUDSDAGAR M.M.
Under verksamhetsåret har det varit många utbudsdagar
och andra träffar såväl i länet som på Riksteatern i
Hallunda. På följande utbudsdagar, utbildningar och
arrangörsträffar har den anställda och/eller representanter från styrelsen deltagit.
30 jan / Kulturnatten i Växjö
5-6 feb / Utbudsdagar i Hässleholm
10 feb / Novischmässa på Växjö Universitet
15 mars / Årsmöte Växjö Teaterförening
19-20 mars / Vårträff
20 mars / Årsmöte Riksteatern Kronobergs län
30-31 mars / Marknadsföringsträff Dansnät Sverige i
Falkenberg
17-22 aug Fringe Festival i Edinburgh
3-4 sept / Anbud Live i Hallunda
8 sept / Novischmässa på Växjö Universitet
19-21 nov / Teaterdagar på Riksteatern i Hallunda
RIKSTEATERN KRONOBERGS LÄN
Växjö Teaterförening har haft en ordinarie ledamot i
Riksteatern Kronobergs läns styrelse, Carlos Martinez.
Vi har sedan många år ett gott samarbete med
Riksteatern Kronobergs län.
Regionteatern blekinge kronoberg
Under flera år har vi haft ett gott samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg, som även har en adjungerad
till vår styrelse. Detta samarbete har resulterat i flera fina
och uppskattade samarrangemang bl a på bygdegårdar i
Växjö kommun. Vidare samarbetar vi även på Linnéuniversitetets Novischmässa i början av varje termin.
För att utveckla samarbetet med Riksteatern Kronobergs
län och Regionteatern Blekinge Kronoberg valde
föreningen att flytta sitt kansli till Regionteaterns lokaler.
Ett stort lyft för verksamheten och för vår personal.

ANNONSERING, AFFISCHERING M.M.
Annonsering av arrangemang har i huvudsak skett i Smålandsposten samt i viss mån
även i Nöjesnytt. Vi använder oss av de fasta
affischeringsplatser som finns i Växjö city.
Förutom affischeringsställena längs Storgatan,
Hanka Paldum i Sevdalinka
affischeras det bl.a. på caféer, bibliotek och
på Palladium
gymnasieskolor. Marknadsföring sker även
bland annat via informatörer, föreningar och
andra kontakter och sker idag i stor utsträckning via
e-post.
Växjö Teaterförening har även gjort riktade
utskick inför olika föreställningar genom flygblad men även via vårt nyhetsbrev till skolor,
företag och institutioner. Under året har vi
även gått ut med erbjudanden till bland annat
skolor, föreningar, Växjö kommun och Landstinget Kronoberg.
Vårt nyhetsbrev ökar stadigt i antal abonnenter
tack vare ett medvetet arbete. Kring årsskiftet uppnåddes ca 300 mottagare. Utskick gjordes i snitt
varannan vecka med nyheter och programinformation, tävlingar och erbjudanden. Det är ett bra sätt
för oss att nå nya publikgrupper. Under verksamhetsåret
bildade föreningen en teaterföreningsgrupp på Facebook,
för kontinuerlig information kring våra föreställningar.
Medlemsantalet låg vid årsskiftet på ca 100 personer.

Växjö Teaterförening

våren 2010

c
Växjö Teaterförening

På Växjö Teater har vi köpt in bygg- och bärhjälp men på
övriga scener har styrelsen ansvarat för detta arbete.
Inför respektive föreställning finns någon eller några från
styrelsen på plats för att välkomna publiken, svara på frågor, sälja program m.m. Det ideella arbetet är ovärderligt
för verksamheten. Dessutom tillkommer allt ideellt arbete
som andra föreningar utfört i våra samarbetsprojekt.

ings utbud av scenkonst. Det skickas till våra
enskilda medlemmar och medlemsorganisationer och finns att hämta på bland annat
Växjö stadsbibliotek, Turistbyrån, Palladium,
Biljettcentrum i Växjö och på organisationer
och företag som vi samarbetar med. Foldern
sprids i Växjö city och på Linnéuniversitetet.

hösten 2010

segrupper och ingångar hos dessa.

INFORMATION och MEDIEBEVAKNING
Under året har Växjö Teaterförening kontinuerligt skickat
pressinformation inför våra arrangemang och fått mycket
publicitet. Kulturredaktionen på lokaltidningarna skrev om
säsongens utbud, recenserade teaterföreningens evenemang och visade stort intresse för scenkonsten.
Uppgifter om Växjö Teaterförenings arrangemang återfinns på vår egen hemsida www.vaxjoteaterforening.
se. Vidare har föreningen en egen hemsida via Riksteatern, www.riksteatern.se/vaxjo, där aktuellt utbud
presenteras i kalenderform och där det finns möjlighet att
boka och betala biljetter. Vidare finns vårt program med
i Upplev mer!, Växjös kommuns evenemangsguide samt i
Händer i Araby/Nydala/Dalbo.

Press och information
FOLDER
Växjö Teaterförenings program ges ut två gånger per år.
Upplagan är ca 8 000 ex för vår- och höstsäsongen. Som
vanligt har programmet presenterat Växjö Teaterfören-
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Programverksamhet
FÖRESTÄLLNINGAR
Växjö Teaterförening har under 2010 arrangerat
31 föreställningar/arrangemang, fördelat på
22 produktioner. Under året har vi haft
8 929 besökare (under verksamhetsåret 2009
var publiksiffran 3 774 på 19 arrangemang). Den
genomsnittliga beläggningen var drygt 73 %
(2009 var motsvarande siffra 63 %).
Växjö Teaterförening har under året samarbetat
med ett antal föreningar, organisationer och
institutioner för att arrangera scenkonst: Musik
i Syd, Växjö, Regionteatern Blekinge Kronoberg,
Kalvsviks Bygdegårdsförening, Bergs Bygdegårdsförening, Attraktiva Braås, RFSL Kronoberg, Gaystudenterna i Växjö, Dans i sydost, Naturskyddsföreningen, Föreningen Palladiums vänner m fl.

En stjärt på himlen
Riksteatern, Big Star Production och
Villman Produktion
Tisdag 23 februari på Växjö Teater
Arrangör: Växjö Teaterförening
En skruvad existentiell fundering, en föreställning
framförd av en karaktärisk och alltid lika passionerad Cecilia Frode, här tillsammans med en trio av
piano, kontrabas och flöjt.
no tears for queers

Riksteatern och Regionteater Väst
torsdag 4 mars på Växjö Teaters
Arrangör: Växjö Teaterförening, RFSL
Kronoberg och Gaystudenterna i Växjö
Publik - och kritikerrosad föreställning om tre
homosexuella killar som blir brutalt mördade, i
Våren 2010
Katrineholm, Göteborg och Laramie i USA. I en
väv berättad av fyra aktörer kommer förövare,
rättsamhälle, vänner och familj till tals i denna
Kulturnatt - Live med Marcus Birro skrämmande och gripande föreställning.
Lördag 30 januari
Arrangör: Växjö Teaterförening och
Föreningen Pallaadiums vänner
Inför ett fullsatt Palladium berättade Marcus
Birro sin historia om utanförskap och försöken att
förena ett riktigt liv med konstnärskap.
SVINALÄNGORNA
Riksteatern
Torsdag 4 februari på Växjö Teater
Arrangör: Växjö Teaterförening
Susanna Alakoskis prisade debutroman om kärlek
och utsatthet, småstadsidyller och kaos. En berättelse om överlevnad som berörde och upprörde
Cullbergbaletten

riksteatern
15 februari på Palladium
Arrangör: Växjö Teaterförening, Musik i
Syd och Valshuset
Hjärta och smärta med en av Balkans största
stjärnor, Hanka Paldum.

United Stage/Sophie Zelmani
Fredag 19 mars på Växjö Teater
Arrangör: Växjö Teaterförening och
KF Kristina
Ett exklusivt gästspel med lågmälda och finstämda
Sophie Zelmani.

En stjärt på himlen 17 på Växjö Teater

älskade skriv snart
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Bygdegårdsturné
Arrangör: Växjö Teaterförening i samarbete med Nöbbele Bygdegårdsförening,
Kalvsviks Bygdegårdsförening och
Attraktiva Braås
En föreställning om att vilja bära hem filen till den
man håller kär, lämna tillbaka ringen och försöka
hitta takten.

No Tears for Queers på Växjö Teater

Riksteatern och naturskyddsföreningen
lördag 27 mars på Växjö Teater
Arrangör: Växjö Teaterförening och
Naturskyddsföreningen i Växjö
En fartfylld familjemusikal full av funkig musik
skriven av Janne ”Zebran” Schaffer och med
träffsäkra texter av Lasse ”Tigern” Åberg.
klubb east´n ´bul
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Cullbergbaletten på Växjö Konserthus

sophie zelmani

Cullbergbaletten/Riksteatern
Torsdag 11 februari
Arrangör: Växjö Teaterförening
Sveriges ledande danskompani på exklusivt besök. banankontakt
sevdalinka

Svinalängorna på Växjö Teater

Riksteatern
Fredag 9 april på Kafé de luxe

Cirkus Cirkör på Växjö Konserthus

Arrangör: Växjö Teaterförening och
Kafé de luxe
En musikkväll med punk, rock, Balkan och turkiska
musikklassiker fyllda med hjärta och smärta!
cirkus cirkör - wear it like a crown
Cirkus Cirkör
4-5 maj på Växjö Konserthus
Arrangör: Växjö Teaterförening och
Musik i Syd
I ett snurrande scenrum rörde sig cirkusartisterna
genom en värld av illusioner och skuggspel
där luftakrobatik, parakrobatik, knivkastning, jonglering, massor av illusionstrick, film och projektioner och annat därtill skapade en totalupplevelse
som få andra!

Hösten 2010
superhjältekonserten/
Karl-Oskardagarna

Onsdag 10 november på Palladium
Arrangör: Växjö Teaterförening
Kattis Ellborg gjorde en dramatiserad läsning av
Gunilla Bergenstens humoristiskt befriande texter,
om kvinnligt och manligt.
carola och jag
Riksteatern och Teater Giljotin
Torsdag 18 november på Palladium
Arrangör: Växjö Teaterförening
Med en stor portion humor gjorde Sara Lindh
upp med sig själv, Gud och hans representant på
jorden, Carola. Visuellt, humoristiskt och självutlämnande berättade hon om sitt liv i skuggan av
dessa giganter.
Lasse berghagen
Riksteatern och Benneth Fagerlund AB
Måndag 29 november på Växjö Teater
Arrangör: Växjö Teaterförening
Ett efterlängtat möte med en av Sveriges mest
folkkära artister. I denna föreställning fick vi
ta del av Lasse Berghagens låtskatt varvat med
berättelse från en fantastisk karriär.

Riksteatern och Folkets hus och Parker
Lördag 8 augisti på Stortorget i Växjö
Arrangör: Växjö Teaterförening och Växjö
Cityverksamhet
Superhjältarna från vinterns julkalender i SVT drog hedda gabler
storpublik till Stortorget. Supersnällasilversara
och Stålhenrik bjöd på ett musikaliskt actionäven- Riksteatern och Dalateatern
Tisdag 7 december på Växjö Teater
tyr för hela familjen.
Arrangör: Växjö Teaterförening
Henrik Ibsens klassiker från 1890 är en relationsGråt inga tårar
thriller som ständigt överraskar och utmanar.
Riksteatern och Norrbottensteatern
Hedda Gabler är en av världsdramatikens mest
Tisdag 28 september på Växjö Konserthus intressanta karaktärer, här i ny och spännande
Arrangör: Växjö Teaterförening
bearbetning.
En kärleksfull, humoristisk, vass och hejdlös musitisdagarna med morrie
kal som gungade i dansbandstakt!
Flhip flhop
Riksteatern och Ranell Theatre Company
Måndag 18 oktober på Växjö Teater
Arrangör: Växjö Teaterförening
En energisk och underhållande danshumorshow
för alla åldrar!
Sinnescirkus med Henrik Fexeus
Villman produktion
22-23 oktober på Växjö Teater
Arrangör: Växjö Teaterförening och
Villman produktion
Henrik Fexeus trollband publiken med sina psykologiska illusioner!
Familjens projektledare säger
upp sig
Kattis och Kalenderpojkarna i samarbete
med Soppscenen

Gråt inga tårar på Växjö Konserthus

Teater i
Tisdag 14 december på Växjö Teater
Arrangör: Växjö Teaterförening
Mitch Alboms gripande berättelse om ett varmt
och humorfyllt möte mellan en klok äldre man
och en ung man som i karriärens jäktiga tempo
behöver påminnas om det han en gång lärde sig av
sin mentor.

Flhip Flhop på Växjö Teater

Lasse Berghagen på Växjö Teater

Gråt inte mer, cecilia
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Bygdegårdsturné
Arrangör: Växjö Teaterförening i samarbete med Kalvsviks Bygdegårdsförening, Bergs Bygdegårdsförening, Växjö
bibliotek och Dädesjö Föreläsningsförening
En liten countrymusikal med Bengt Dahlberg som
den countrysjungande flygkaptenen Tage G Petrén
i Kristina Lugns succépjäs Gråt inte mer Cecilia.

Hedda Gabler på Växjö Teater
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STATISTIK 2010

* Samarrangemang

7

Kommentar
Växjö Teaterförening har avslutat ännu ett fint scenkonstår
där vi har erbjudit publiken både spets och bredd, nyskapande
scenkonst och klassiker. Genom valet av repertoar, samarbetspartners, spellokaler och marknadsföringsmetoder arbetade
vi för en mångfald både i publiken och på scenen. Under 2010
fördubblade vi vår publik! Årets höjdpunkter var de exklusiva
gästspelen från Cullbergbaletten och Cirkus Cirkör, som båda
lockade storpublik till Växjö Konserthus.

Följande föreställningar finns inte med i statistiken på grund av
att de har varit på spelställen där vi saknar Ticnets biljettsystem eller att de inte har varit för allmänheten: Älskade skriv
snart och Gråt inte mer, Cecilia.

De internationella gästspelen är en medveten satsning och
något som höjer vår kompetens som arrangör. Till vår stora
glädje är det många som hittar till dessa arrangemang, dels
vår ordinarie publik, dels nya publikgrupper. Dessa spetsarrangemang kräver extra mycket pengar i form av höga gager
och mer marknadsföring.

Under året har det funnits möjlighet att köpa en sistaminutenbiljett för ungdomar t.o.m. 20 år. Denna biljett kan endast
köpas i kassan 1 timma innan respektive föreställning. Pris 80
kr/95 kr beroende på ordinarie pris. Även studenter har kunnat köpa biljetter till rabatterat pris. Inför de internationella
gästspelen har vi riktat oss särskilt till utbytesstudenter på
Linnéuniversitet i Växjö.

PUBLIK
Under året 2010 köpte Växjö Teaterförenings medlemmar och
personer med Scenpass ca 17 % av det totala antalet sålda biljetter. Ungdomar och studerande (inkl sistaminutenbiljett) stod
för ca 9 % och övrig publik för ca 74 %. Statistiken är grundad
på försäljningen via Ticnet.

UNG PUBLIK
Växjö Teaterförening arrangerade flera produktioner som
riktade sig till en ung publik. Som exempel kan nämnas Banankontakt, Cirkus Cirkör, Flhip Flhop och SinnesCirkus

På följande arrangemang utgjorde den unga publiken mer
än 20 %: Cullbergbaletten, Cirkus Cirkör och Flhip Flhop. På
följande föreställningar fanns inget ungdoms- eller studerandepris: Live med Marcus Birro, Banankontakt, SinnesCirkus och
Lasse Berghagen.

SLUTORD
Ännu ett fantastiskt år i Växjö Teaterförening har passerat. Vi, i styrelsen, är själva mycket nöjda med det programutbud vi haft
under året och ska man tolka publiksiffrorna så tycks det som även vår publik är nöjda – nästan 9 000 personer har besökt våra
arrangemang! En önskad utveckling skulle dock vara att fler från publiken skulle välja att bli medlemmar i föreningen. Teaterföreningen skulle gärna ha fler som är delaktiga i arbetet och besluten. Exempelvis att vara med i diskussionerna om vad som ska
erbjudas inom ramen för teaterföreningens utbud. Vad vill du som medlem/teaterbesökare ha av föreningen? Vad ska vi göra för
att du ska välja att bli medlem? Hör gärna av dig på info@vaxjoteaterforening.se med idéer och tankar.
Konkurrensen om scenkonstpubliken är stor i Växjö och vi har alla olika uppdrag. Växjö Teaterförening har uppdrag både från Växjö
kommun och från Riksteatern att erbjuda professionell scenkonst för många. Detta innebär att vi ska erbjuda publiken kvalitativ
teater, musik, dans etc oberoende av bostadsort, kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Ibland betyder detta att vi
erbjuder produktioner som vid första anblicken kan tyckas vara smala och vända sig till en liten publik. Våga utsätta dig för ett
sådant program då och då – det berikar! I uppdraget ingår också att erbjuda arrangemang i hela kommunen, därför är samarbetet
med föreningar och organisa¬tioner utanför tätorten mycket viktigt och mycket roligt.
Många tack till hela vår publik och alla våra medlemmar för att ni har medverkat till ett riktigt bra 2010! Hoppas ni alla väljer att
delta i verksamheten även kommande år! Många tack till alla våra samverkansparter för gott samarbete under året. Många tack
till Regionteatern Blekinge Kronoberg, kulturnämnden och kulturförvaltningen i Växjö kommun samt Riksteatern nationellt – vi har
verkligen ett gemensamt uppdrag! Tack också till Micaela som arbetar praktiskt med allt som styrelsen beslutar – Micaela är en
klippa och vår trygghet!
Låt oss tillsammans fortsätta utvecklingen av scenkonsten i vår kommun.
Växjö i mars 2011
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ÅRSBOKSLUT
FÖR VÄXJÖ TEATERFÖRENING räkenskapsåret 2010
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REVISIONSBERÄTTELSE
FÖR VÄXJÖ TEATERFÖRENING 2010
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2010. Det är styrelsen som har ansvar
för räkenskapshandlingarna, förvaltningen och att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är
att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot handlat i strid med föreningens stadgar eller
årsredovisningslagen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Teaterföreningen har under året bedrivit verksamhet enligt fastställd budget, föreningen har därmed uppfyllt Växjö kommuns uppdrag
som stipuleras för det långsiktiga kulturstödet. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Undertecknade revisorer tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Växjö den 1 mars 2011
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VERKSAMHETSPLAN 2009-2011
Växjö Teaterförening ska arrangera varierad och kvalitativ scenkonst, huvudsakligen på scener i Växjö men
även på andra spelplatser i kommunen.
- Att under året arrangera minst 20 scenkonstabonnemang och därigenom nå drygt 4000 besökare per år.
- Att erbjuda ungdomar upp till 25 år ett lägre biljettpris.
- Att tillämpa ett lägre biljettpris på någon/några föreställningar för att därigenom nå nya grupper av
teaterbesökare.
- Att samarbeta med Växjö kommun, företag, föreningar, studieförbund och organisationer för att nå ny publik.
- Att medverka i den årliga kulturnatten, gärna tillsammans med andra kulturorganisationer.
- Att aktivt arbeta för att kunna erbjuda kommunens innevånare internationella gästspel.
- Att i repertoarvalet ha de olika publikgrupperna i åtanke för att på så sätt få fler personer att bli intresserade
av Växjö teaterförenings utbud.
Kommentar: De senaste åren har vi arbetat efter en strategiplan för att förverkliga målsättingen att ge många möjlighet att uppleva
kvalitativ scenkonst. Vi arbetar utifrån den när vi väljer vilka produktioner som vi ska arrangera.
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BUDGETFÖRSLAG 2011
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2011
MÖTESFUNKTIONÄRER
Sven-Åke Andersson, ordförande
Micaela Nilsson, sekreterare
VAL AV FYRA ORDINARIE LEDAMÖTER (väljs för två år)
Tommy Adolfsson, kassör (omval)
Carlos Martinez (omval)
Göran Bergström (omval)
Gull-Britt Persson (nyval)
VAL AV ORDFÖRANDE (ett år, omval)
Elisabeth Wernerson-Johnson
VAL AV ERSÄTTARE (ett år)
Åsa Hovrell (omval)
Gun-Britt Creutziger (nyval)
Ingrid Klaesson (nyval)
REVISOR (ett år)
Jan Nilsson (nyval)
REVISOR (ersättare, ett år)
Anna Storbjörk (nyval)
STYRELSEN BESTÅR I ÖVRIGT AV
Gun Thunblom
Catherine Bringselius-Nilsson
Karin Albrecht
Agneta Skoglund
VALBEREDNING HAR VARIT (vi ställer våra platser till förfogande)
Monica Gustafson (sammankallande)
Ing-Mari Sundling
Björn Elmgren
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växjö teaterförening
Västergatan 20, 352 31 Växjö
telefon 0470-211 35
info@vaxjoteaterforening.se
www.vaxjoteaterforening.se
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