
 

 

Bag scenen september 2015 

   

  

 

Udgivelse Deadline 

Ultimo december 15. december 
Medio marts 1. marts 

Medio juli 1. juli 
Ultimo september 15. september 

 

1) Lidt fra Formanden  
2) Huskekalender 
3) Nye medlemmer siden sidst 
4) Værtsgruppemøde 
5) Festudvalget 
6) Rengøring 
7) Teatrets facebookside 
8) Pinocchio på Silkeborg Ny Teater 
9) fra redaktøren 
10) Kontaktpersoner 
11) Bestyrelsen 
 
 
 

Det er blevet efterår, og alting spirer og gror 
 
Er det nu de her klimaændringer, man taler så meget om ?                                                                                   
Nej, for det er ude på teateret alt spirer og gror. Alle hold, på nær revyen, 
er nu godt i gang med at øve til den nye sæson, kulisseholdet og sy-
damerne har allerede travlt med at blive klar til den første premiere, 
ligesom håndværkerne har travlt med at få vores café tilbage i brugbar 
stand. 
Så er du allerede træt af at sommeren er ovre, kan du bare tænke på vores 
egen ” forårs”-stemning på teateret, så tænker jeg humøret stiger lidt igen. 
Længst fremme er hele holdet omkring Et Dukkehjem, og I kan rolig glæde 
jer til denne forestilling. Måske nogle af jer allerede har været forbi 
teateret på en tirsdag eller torsdag, hvor der øves, og fået en lille forsmag, 
men under alle omstændigheder vil jeg opfordre jer alle til at komme til 
generalprøven, søndag den 25. oktober, kl. 19.00. 
Et andet sted, der også spirer for øjeblikket, er vores facebook-side. Den 
har fået nyt look, og vi håber at alle I, som selv er på facebook, vil hjælpe 
os med at komme med gode ”øjeblikke” fra teateret. Får du taget et fint, 
sjovt, hyggeligt eller arbejdsomt billede – eller andet du ønsker at dele – så 
send det til Lars Handberg eller Lars Linnebjerg, så sørger de for at vi alle 
kan få glæde af det. 
Billetsalget er kommet godt i gang, vi kan allerede melde udsolgt på flere 
aftener, ja revyen melder endnu en gang næsten TOTAL udsolgt efter bare 
den første uge. Der er stadig billetter, så tag bare en stak programmer og 
del ud til familie, venner og kolleger eller læg en lille stak, hvor I kommer 
frem, så endnu flere kan få glæde af det store arbejde I alle lægger på 
Silkeborg Ny Teater – og tak for det.  
                               
  Helle Tidemann 
 
   
   



 

 

Huskekalender    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Nye medlemmer siden sidst 
 
Gertrud Simmelkier 19 år. Har modtaget 5 års effektiv dramaundervisning, 
medvirken i forskellige små produktioner og to større musicals i 
forbindelse med undervisningen. 
 
Gunnar Feilberg 19 år. Har spillet teater 3 år på Gudenåskolen (Friskole), 1 
år på Vostrup efterskole og 1 år på Silkeborg Gymnasium. 
 
Jeanette Jakobsen Har spillet revy siden hun var 14 - 21. Har i de 
mellemværende år fået tre børn, uddannet sig og er nu senest i gang med 
en Master coach uddannelse. Har nu igen et brændende ønske om at stå 
på scenen. 
 
Ida Voss Boes 10 år. Kan både synge og danse, og går på den Kreative 
Skole. Vil gerne deltage i børneforestillinger fremover. 
 
Ib Lundgaard Jensen Har spillet Amatørteater i Sorring siden 1986. Revy 
samme sted gennem 20 år. Musicals i Silkeborg med SMUT i Jysk Musikhus. 
Busbjerg siden 2010, plus andet blandet hist og pist. 

Clara Østergaard 16 år. Har spillet teater på Vostrup Efterskole. Har 
optrådt på skoler med forestillinger hun selv har været med til at lave. 
  
Bodil Rønne Bodil vil gerne hjælpe til i værtsgruppen. 
  
Ellen Margrethe Velborg Ellen Margrethe vil gerne hjælpe til i 
værtsgruppen. 
 
Rigtigt hjerteligt velkommen alle sammen- Må I blive glade for at være 
med på vores teater 
 

 
Værtsgruppemøde 
 
Mandag den 5. oktober 2015 kl. 19.00 
 
Planlægning af hele sæsonen 2015/2016 
 
 
Så er den nye sæson snart klar til at gå i gang. Som tidligere år er hele 
afviklingen af forestillingerne meget afhængig af, at nogle påtager sig 
opgaven med at servere for, og hygge om vores gæster. 
 
Denne sæson kører vi med 4 stykker, der tilsammen er planlagt til at spille 
ca. 70 forestillinger, så der er behøv for rigtig mange hjælpere i 
værtsgruppen. Føler du, at du har et par eller flere ledige aftener i løbet af 
sæsonen, så kom til mødet og hør om arbejdet i værtsgruppen. 
 
Inden vi går i gang, vil vi dog gerne have en lille snak om, hvordan det kan 
fungere bedst denne sæson. Værtsgruppen plejer jo selv at have en del 
gode ideer og forslag. 
 

Generalprøve  Et dukkehjem 25-10-2015 

Premiere  Et dukkehjem 29-10-2015 

Generalprøve Revy 10-01-2016 
Premiere  Revy 14-01-2016 

Generalprøve Cocktail 17-01-2016 
Premiere Cocktail 21-01-2016 

Generalprøve Pinocchio 24-01-2016 

Premiere  Pinocchio 25-01-2016 



 

 

Vi vil derfor mødes ovenstående aften på teatret, og I må gerne på forhånd 
overveje hvornår, og hvor tit I har lyst til at hjælpe til. Spilleplanen kan I se i 
programmet. 
 
Kender du andre der har lyst til at deltage i det hyggelige 
serveringsarbejde, så tag dem med denne aften. 
 
Er du forhindret i at møde frem, vil vi gerne høre fra dig om, hvornår og 
hvor tit du kan hjælpe til - gerne på telefon eller mail hurtigst muligt. 
 
Bemærk – vi holder kun dette ene planlægningsmøde, som skal dække 
hele sæsonen. Værtsfordelingen for forårs-sæsonen vil dog først blive lavet 
i december, men der bliver ikke holdt flere planlægningsmøder. Ønsker til 
forestillingerne efter jul, kan derfor afleveres senere. 
 
Mvh  
 
Heine Snede  Birgit Jensen 
Tlf. 5071 8788 tlf. 40512844 
hsnede@mmail.dk k@jensen.mail.dk 
 
  

   
     
    
 
 
 
 

Festudvalget 
  
Teatrets festligste udvalg – Festudvalget – mangler medlemmer til næste 
fødselsdagsfest, der afholdes den 5. marts 2015 (30 års fødselsdagsfest). 
  
Vi vil gerne have nye deltagere – gerne fra alle grupper/udvalg – både 
stykkerne og ikke mindst grupperne omkring scenen. 
  
Du melder dig bare til undertegnede, og så vælger vi et fest-udvalg blandt 
de mange-mange frivillige der forventes at melde sig. 
 Vi glæder os allerede til en knald-god fest. 
  
Mvh på vejne af 
Festudvalget 
Silkeborg Ny Teater 
Heine Snede 
Tlf. 50718788 
hsnede@mail.dk 
 

Rengøring 
 
Sæsonen står for døren – og dermed skal vi også i gang med at gøre rent i 

vores dejlige teater, så vi kan give vores publikum en god oplevelse. 

Der bliver i løbet af kort tid udsendt en plan over rengøringsholdene i hele 

sæsonen 2015/2016 – forårssæsonen 2016 vil blive udsendt igen mellem 

jul og nytår (for en sikkerheds skyld). Husk at få det skrevet i din kalender 

og lavet aftale med dine rengørings-”partnere”, så I husker det!! 

Vi har fået en rengøringsvogn ud på teatret – og det betyder, at det skulle 

være nemmere for jer at tage de to spande med ind i salen, som I skal 

bruge, når I gør gulv rent 
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For en god ordens skyld, så får I lige ”vejledningen” til gulvvask igen: 

Vejledning til, hvordan du vasker gulvet i salen, gangen og på scenen!! 

 Lav 1 spand med sæbevand (brun sæbe) og 1 spand med rent vand 

og tag begge med 

 Dyp moppen (eller hvad du bruger) i sæbevand 

 Vask et stykke af gulvet 

 Skyl moppen i rent vand 

 Dyp derefter igen moppen i sæbevand 

 Vask videre 

 Skyl igen moppen i rent vand 

 Og så videre  

HUSK: Det er jeres eget ansvar at få byttet, hvis I ikke kan gøre rent på det 

angivne tidspunkt. Jeg kan desværre ikke trylle – selv om jeg gerne ville. Og 

desværre har vi på grund af det haft en del gange de sidste par sæsoner, 

hvor der har været for få til rengøringen. Og så er det bare ikke helt så 

sjovt  

Er I i tvivl om noget eller mangler I en nøgle for at komme ind på teatret, så 

kontakt Tina Elkjær, (tlf. 3024 0523). 

God sæson 2015/2016 

Birgit Jensen       og         Tina Elkjær 

 

Teatrets facebookside 

Kære alle sammen 
 
Når I er på teateret eller laver noget teaterrelateret (øver, syer, køber 
tapeter, bygger kulisser, sidder i teknikken, osv.) så må I meget gerne tage 
billeder af det og sende det til mig med en lille tekst om hvad I laver. Så vil 
jeg nemlig meget gerne dele det på teaterets facebookside.  
 
I kan sende til larshandbergnielsen@gmail.com 
 
Desuden må I meget gerne tagge jer selv og dem I kender på de opslag 
teateret poster, og del, del, del så vi kan øge opmærksomheden! :D 
 
Mange venlige hilsner 
 
Lars Handberg 
 
 
 

 

Pinocchio på Silkeborg Ny Teater 

Børnestykket Pinocchio har premiere i januar og jeg er sikker på det bliver 

godt! Jeg er nemlig selv med i stykket, som den lumske og snedige ræv 

Lurifax, der lokker Pinocchio i adskillige ”fælder”. Jeg hedder Mille og er 

helt ny på teateret. 

 Jeg har været på andre teatre før og besluttede at prøve Silkeborg Ny 

teater, da jeg havde hørt at de skulle være meget dygtige. Og det er de, 

ingen tvivl om det, men de er også fantastiske mennesker! Første gang jeg 

var med til et arrangement, var jeg selvfølgelig lidt genert og nervøs, men 
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det blev der hurtigt vendt rundt på. Alle mine medspillere og de andre 

medlemmer af teateret var så åbne og bød mig glædeligt velkommen, så 

jeg følte mig hjemme allerede efter få minutter sammen med dem.  

På Pinocchio øver vi hver mandag, og jeg glæder mig hver gang, til at 

komme ud og hygge mig med mine dejlige medspillere. Vi øver lige nu på 

livet løs og giver den hele armen, så vi er klar til d. 25. januar. Og vi er 

super spændte på at vise det frem for alle der vil komme og se os.  

Mille Ankersen  

 
 
 
 
 

Fra redaktøren 
 
Hvor er det dejligt, at børnene har mod på indlæg til Bag Scenen. 
Tak, Mille. 
 
Det er muligt, at opføre skønne stykker på Silkeborg Ny Teater, fordi der 
er så mange ildsjæle i alle grupper.  
Hermed vil jeg opfordre alle endnu engang, til at fatte pennen og fortælle 
os andre noget fra lige præcis jeres gruppe. 
 
Indlæg sendes til 
bagscenen@silkeborgnyteater.dk 
Teaterhilsner fra Joan 
 
 
 
 

Kontaktpersoner 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Billetbestilling Jonna 

Billetsælgere Helle 

Børneforestilling Birgit 

DVD Lars 

Efterårsstykke Jørn 

Festudvalg Heine 

Generelt Helle 

Kostumer Lilly 

Kulisser Jørgen 

Medlemsblad Heine 

Medlemsaktiviteter Lars 

Nye medlemmer Helle 

Nøgler Helle 

PR/Hjemmeside Helle 

Regi Jørgen 

Rengøring Tina/Birgit 

Repertoire Jørn 

Revy Heine 

Scrapbog Birgit/Lilly 

Skuespil Tina 

Teknik Lars 

Vareindkøb Jonna/Birgit 

Værtsgruppe Heine/Birgit 

Ønskeseddel Tina 
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Bestyrelsen     
 
Formand Helle Tidemann Tlf: 23417622  

formand@silkeborgnyteater.dk 

Næstformand Tina Elkjær Tlf: 30240523 
naestfmd@silkeborgnyteater.dk 

Kasserer Heine Snede Tlf: 50718788 
kasserer@silkebornyteater.dk 

Sekretær Jonna Elkjær Tlf: 86811173 
sekretaer@silkeborgnyteater.dk 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Olesen Tlf: 42967297 
jo@silkeborgnyteater.dk 

Bestyrelsesmedlem 
 

Jørn Iversen Tlf: 26124457 
jiv@silkeborgnyteater.dk 

Suppleant Lilly Munck Tlf: 75775192 
lm@silkeborgnyteater.dk 

Suppleant 
 

Lars Linneberg Tlf: 60142983 
ll@silkeborgnyteater.dk 
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