Interessemedlemskab.
Er du blot interesseret i teatret som publikum kan du melde dig ind
som passivt medlem. Det giver følgende fordele:

Glostrup Amatør Scene

- For kun 240 kroner om året, kan du se alle forestillinger een gang pr.
sæson.
- Du får tilsendt information så du kan følge med i hvad der foregår på
scenen.

VELKOMMEN
TIL

Vi glæder os til at høre fra dig!
Glostrup Amatør Scene
Vældegårdsvej 30
2600 Glostrup
Kontaktperson :
Dorthe Holm
Tlf: 24 44 58 05
E-mail: ou@glostrupamatoerscene.dk
www.glostrupamatoerscene.dk

Hvem er vi og hvor?

Økonomi og medlemskab?

Glostrup Amatør Scene startede i 1963 som et aftenskolehold i dramatik. Blandt deltagerne var Jørgen Zøllner, der igennem mange år
har været en ihærdig igangsætter og motivator for amatørscenens
udvikling. I nogle år holdt foreningen til på én af byens skoler. Med
kommunens velvillige bistand kunne man i 1971 indvi den ombyggede hestestald på Leragergård som teater.

Glostrup Amatør Scene henter hovedsageligt sine midler fra indkomne
kontingenter og entréindtægter fra forestillinger. Scenen er i nogen
grad støttet af kommunen og søger også midler gennem sponsorstøtte.

Hvad gør vi?
Repertoiret udgør et bredt udsnit af danske og udenlandske produktioner indenfor genrer som drama, komik, karakterspil, musical og cabaret. Hvert andet år opfører vi et friluftsspil i Leragergårds have. Repertoiret kan ses på vores hjemmeside: www.glostrupamatoerscene.dk.
Teatret har to scenerum. Det ene er et dramarum der blandt andet anvendes med café opstilling, og det andet er indrettet som traditionel
scene.
Vi er ca. 50 aktive medlemmer som beskæftiger sig med skuespil, instruktion, regi, scenografi, kostumer, sminkning, teknik og musik, alt
efter interesse.
Hvad vil vi?
Foreningens formål er at arbejde for amatørteatres fremme ved opførelser af dramatisk art, at søge oprettelse af børne- og ungdomsgrupper, og derigennem, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale
liv i foreningen, udbrede kendskabet til, og styrke interessen for amatørteater i Glostrup Kommune. Endvidere søges optaget samarbejde
med lignende foreninger både i Danmark og i udlandet.
Året rundt i foreningen.
Der foregår løbende aktiviteter som:
Bestyrelsesmøder, Deltagelse i teaterfestivaler, Generalforsamling,
Gæstespil, Fester, Kulturelle aktiviteter, Medlemsmøder, Kurser, Opførelser af forestillinger, Prøver, Rengøring, Udvalgsmøder, Vedligeholdelse.

Som aktivt medlem betales et kontingent på 100,00 kr. pr. måned hele
året.
Udover fornøjelsen med en aktiv fritid skal man:
- deltage i ca. to timers rengøring to gange om året.
- deltage i oprydning og istandsættelse af teatrets lokaler efter behov.
- deltage i servicefunktioner som salg af billetter og drikkevarer ved
teatrets forestillinger.
Organisation og styring.
Scenen har kollektiv ledelse bestående af syv udvalg med tre medlemmer i hvert. Udvalgenes formænd er medlem af scenens bestyrelse. Et
udvalg kan konstituere sig med flere medlemmer efter behov.
Udvalgene er følgende:
Organisationsudvalget

Teatrets administrative organ

Økonomiudvalget

Varetager teatrets økonomi

Teaterudvalget

Ansvarlig for teatrets repertoire

Informationsudvalget

Udgiver vort medlemsblad "Vrinsk"
og varetager PR-funktioner

Sceneteknisk udvalg

Sørger for teknik, lyd og lys til vore
produktioner

Husudvalget

Tager sig af vedligeholdelse af
scenens lokaliteter

Børne-, ungdoms- og medlems- Laver teater for og med børn samt
arrangerer medlemsmøder
udvalget

