Informationsmöte
Musikanternas uttåg
18 mars kl 19-20
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Arrangörsträff 18-19 september
Vi genomför en arrangörsträff deluxe tillsammans!
Lördag 18 september på Västerbottensteatern/Kulturhuset Sara:
*Lunchföreställning med ”Frihet, Jämlikhet och nalta tro”
(på turné i länet under våren)
* Rundvandring i huset, repetitionsbesök av Musikanterna, arrangörssamtal, info & middag!
* Biljetter, mat och boende för två personer /förening ingår. Kostnad utöver två debiteras

Söndag 19 september:
*Arrangörssträff med Riksteatern Västerbotten (ev med Norrbotten) ca 09-13.00
*Fördjupning kring medlemsutveckling, Riksteaterintro för nya mm?
* Kostnadsfritt ink resersättning fr Riksteatern Västerbotten
Separat anmälningsmöjlighet kommer inom kort!
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PREMIÄR - 17 november
▪

Välkommen till premiärföreställningen av
Musikanternas uttåg på Sara Kulturhus i
Skellefteå!
Samtliga Rt-föreningar i länet har möjlighet att
anmäla 2 personer till premiären ink middag.
Boende ordnar ni själva - paketpris för hotell
kommer att finnas inom kort.

▪

Inbjudan kommer på posten!
Maria.asserud@vasterbottensteatern.se
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Musikanternas uttåg By Bus
Riksteatern Västerbotten och Västerbottensteatern erbjuder gratis publikbuss till höstens
föreställningar av "Musikanternas uttåg” av PO Enqvist i Kulturhuset Sara i Skellefteå!
• Kostnadsfri buss: Intresse för bussning anmäls senast 1 maj via webb-blankett: riksteatern.se/vasterbotten
Boka egen buss om ni avser fylla eller samordna mellan orter där det behövs.
Samordning görs via konsulent . Flera turer kan åka från samma ort vid olika tillfällen.
Ni bokar därefter bussen i samråd med ev samarbetsparter, vi betalar.
•

Föreställningsbiljetter: kontakta maria.asserud@vasterbottensteatern.se, förboka senast 1 maj.
Grupprabatt: 295kr, ungdom 150kr (Ordinarie pris 350kr)

•

Husvisning av Sara Kulturhus i anslutning till besöket: Intresse anges i samband med förbokning

• Behov av boende samt middag: Västerbottensteatern återkommer med paket-erbjudande - ni bokar.
Ange vid anmälan om detta är relevant för er eller om ni åker tillbaka samma kväll.
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Aktuella Datumförslag:
▪ 30 nov- Vardagsföreställning, kan sättas som
matiné kl 13 eller kl 16.00 tex
▪ 4 december - Norsjö, Arvidsjaur, Lycksele,
Boliden har bokat så datumet är i dagsläget
fullbokat för ytterligare bussar.
▪ 11 december - Kustbuss bokad ink
övernattning ev?, Finns utrymme för fler!
▪ 18 dec - Kustbuss bokad ev t&r. Finns
utrymme för fler!
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Sidoaktiviteter?
Studiebesök på PO Enqqvistmuséet i Hjoggböle?

Bokcirkel med medlemmarna i Föreläsning om arbetarrörelsen
samarbete med Bibliotek eller
eller författarskapet?
studieförbund?

Kringarrangemang & aktiviteter:
• Marknadsföringsmaterial: affischer & anpassad Fb-bild kommer från teatern
• Gör resan till ett medlemserbjudande, stärk er relation till era medlemmar och få nya medlemmar
som vill åka med!
• Samarbeta med andra organisationer på orten för att bli medlemsorganisation
• Ordna läsecirklar lokalt eller över facebook i samarbete med biblioteket eller studieförbund, Vi
kan samordna paketerbjudanden regionalt.
• Föreläsning lokalt eller digitalt i samarbete med litteraturvetenskapliga institutionen eller
regionbiblioteket - förslag på föreläsare kommer
• På bussen: Föreställningsaktivitet på bussen som medlemserbjudande, sök ersättning från
Riksteatern Västerbotten - publikutveckling små scener.
• På bussen: Besök på Hjoggböles författarmuseum på vägen till föreställning?
• På bussen: Ett busshäfte med programinfo för föreställningen, kanske ytterligare
fördjupningsmaterial, ett PO- quiz, inspelad introduktion från dramaturg tex & förstås ert eget
kommande program för granskning och bokning!
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Anmälan görs via
riksteatern.se/vasterbotten
senast 1 maj

