
 

 

  

 

Redaktionen 

 

Under Egen - Januar 2017 

 



Nøårsgav´ 

I min familie har vi altid ønsket hinanden ”nøårsgav´ (nytårsgave) første gang vi ser hinanden i det nye år. 
Traditionen kommer fra min Bedstemors barndomshjem, hvor det var vel brugt at komme med denne 
hilsen først i 1900 tallet. 
 
Og hvilken større gave kan man næsten give hinanden? Jeg har altid set det som en gave at kunne begynde 
på et nyt år – et helt Jomfrueligt 2017 ligger foran os. Fyldt med muligheder, Visioner, ønsker og ikke 
mindst – dejlige timer i samvær med mange pragtfulde mennesker. 

Et år med spændende udfordringer og hvor vi alle er sprængfyldte med energi og sammen smøger 
ærmerne op, for med glæde at kaste os i lag med de projekter vi har på Stavtrupscenen. 

2017 behøver dog ikke at være et ”ReThink” år for Stavtrupscenen. 

Vi har rødder i gamle, stolte traditioner og disse skal vi fejre her i 2017. 

Den 2. november er det 25 år siden at Stavtrupscenen blev indviet, og igennem de år har vi sammen 
opbygget teatret så vi står stærkt i det Århusianske Amatørteatermiljø. Når Egens rødder er solidt plantet i 
jorden kan vores gren strække sig mod nye højder og udstå storme. Vi er alle rødderne – stammen -
grenene og Bladene – hele træet dannes af os medlemmer, i et tæt sammenhold på tværs af generationer, 
forudsætninger og baggrund. 

Året får en brat begyndelse med matineforestillinger på Valentins Varieté. Herefter Parasitterne til marts. 
Børneteater og en rigtig Juleklassiker skrevet specielt til Stavtrupscenen af Henning. 

….. så der er meget at glæde os til. 

Vel mødt i 2017 
Ulrik 

Næste Deadline er 12. januar – alle indlæg er kærkommende. 
 
 

 

 

  

 



 

   

Januar 
sø 1 Nytårsdag   

ma 2 Parasitterne - læseprøve - KL 19.30 1 

ti 3 Teknik - Parasitterne   

on 4 Parasitterne   

to 5 Parasitterne - Troels - 67 år   

fr 6     

lø 7     

sø 8     

ma 9  Dagsholdet - Valentins Varieté 2 

ti 10 Valentins Varieté   

on 11     

to 12 Valentins Varieté - generalprøve kl. 19.00   

fr 13     

lø 14 Matine - Valentins Variete kl. 14.00   

sø 15 Matine - Valentins Variete kl. 14.00   

ma 16 Parasitterne - Søren - 27 år 3 

ti 17 Teknik - Parasitterne   

on 18 Parasitterne   

to 19 Parasitterne   

fr 20     

lø 21     

sø 22 VV - Lokalcenter Hasle   

ma 23 Dagsholdet - Parasitterne 4 

ti 24 OBS - Repetoireplanlægning   

on 25 Parasitterne   

to 26 Parasitterne   

fr 27     

lø 28     

sø 29 Marianne Skou - 50 år.   

ma 30 Parasitterne 5 

ti 31 Teknik - Parasitterne   

      

22 

arbejdsdage 

ekskl. 4 

lørdage 

 



 

 

 

Vigtige informationer 

 

Vigtigt – Fremadrettet bliver PR udvalget oprettet som en Ad Hoc gruppe under Maikens kyndige 

ledelse. Det er væsentligt at de rette kræfter kommer til denne gruppe for at trække publikum ind og 

derfor sikre teaterets fortsatte eksistens. 

Se indlæg fra Maiken vedr. PR – Overvej om det er dig, og meld tilbage til Maiken. 

 

Børneteater mangler skuespillere, ta ud leder og sufflør til årets børneteater. Det er igen Henning og 

Pernille som skriver. Kom frisk 😊  

Kontakt Frank på tlf 41524828 eller multomania@gmail.com 

 

Valentins Variete har Generalprøve d. 12. januar kl. 19.00 og der laves Matineforestillinger på teatret 

weekenden 14. og 15. januar kl. 14.00 – herefter Turne. 

 

Medlemskontingent på 300 kr. betales slut januar – opkrævning udsendes særskilt på mail. 

 

Repertoireplanlægning blev aflyst i december – ny dato bliver januar 24. januar. 

 

Fjernlager – Vi har taget det nye lager i brug og mange genstande fra Et slot i Sverige bliver opbevaret 

dér. Vi påtænker den helt store tømning af loftet til sommer. Hvis du har genstande der bliver 

opmagasineret på loftet fordi de har været med i en forestilling og ikke kommet hjem igen, bedes du 

overveje hvorvidt disse skal hjem eller have fast plads i teatrets gemmer. Der er også den risiko for at de 

bliver sendt videre på Genbrugsen…… 

 

Parasitterne – Holder første læseprøve 2. januar kl. 19.30 – møde på kostumesalen d. 3. januar og møde i 

teknikken d. 11. januar. 

 

Husholdnings- og arrangementsudvalget – Vi mødes d. 7. januar og gør klar til Matineforestillinger. 

 

 

En opfordring – Enjoy life. 
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PR – nyt AD HOC gruppe nedsættes 

 
 

Vi vil rigtig gerne have et publikum 
-men hvordan sikrer vi, at vi ikke drukner i mængden af muligheder i Aarhus? 
Desværre oplever vi, at vores dejlige trofaste publikum bliver ældre og når en alder, hvor det bliver 
sværere at komme på teateret.  
Det betyder, at disse år skal bruges til også at sikre os et publikum fremover. 
Det kræver en større indsats, end vi har brugt tidligere. 
Det kræver en højere prioritering af markedsføringsdelen, end vi har tradition for. 
  
Derfor sættes der nyt tiltag i søen: 
PR-holdet bliver sat til hver forestilling 
- dvs. at der findes medlemmer til hver forestilling, som prioriterer tiden og kræfterne til netop denne 
forestillings markedsføring.  
Der skal skrives tekster, skrives artikler, pressemeddelser, netværkes, informeres på nettet, tages 
billeder, laves foldere, plakater, videoer, interviews, etc. 
- indhold, som PR-gruppen finder frem til i fællesskab. 
  
I forbindelse med ”Parasitterne” 
Vi skal have samlet et hold, der kan varetage disse opgaver: 
Skrive artikler, evt. blogindlæg 
Tage billeder, tegne tegninger, klippe-klistre ;)  
Lave videoer 
Sociale medier 
Være kreative omkring markedsføring og netværk 
  
Møder: I begyndelsen er der møde hver uge. (Evt. tirsdage), kl. 19-21 
Vi begynder med et møde omkring PR – hvordan/hvad/hvem, etc. 
 
Derefter laver vi et planlægnings- inspirationsmøde, hvor vi sætter deadlines, etc. 

Efterfølgende mødes vi for at hjælpe hinanden med opgaver  
- og sikre os, at vi når de opstillede deadlines. 
 
Vi ser på, om det bliver mere relevant at mødes hver 2. uge, efterhånden som vi kommer i gang. 
Derudover er der selvfølgelig HYGGE – og masser af kreativitet. 
Vi kan evt. mødes privat, hvis dette er bedre. 

Har DU lyst til at være med til at skabe god, kreativ og spændende markedsføring for 
Stavtrupscenen? 
Har DU lyst til at være med til at sikre os et publikum? 
Har DU lyst til at være med til at prioritere denne opgave 
- og gøre det med hygge og godt humør? 

Det kræver ikke, at du har erfaring med markedsføring – eller med de forskellige opgaver. 
Det kræver bare allermest, at du har lyst til at prioritere opgaven  

 

Kontakt Maiken på: 
maikendamsgaard78@gmail.com 
SENEST d. 4. januar. 
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Ensembleteateret i Stavtrup – det er os 
Kilde: Wikipedia -  https://da.wikipedia.org/wiki/Ensembleteater 

Vi er et rigtigt ensembleteater. 

 

Vi består af et fast team af personer som under hver opsætning mødes om det fælles i at skabe en 

forestilling. Det er både på Scenen, bag scenen, i Køkkenet, i Kostumesalen, PR, arrangement og 

Teknik. Vi er en sammentømret gruppe som sammen står skuldre ved skuldre for at skabe en 

forestilling. 

 

Vi kender hinandens forcer og hinandens svagheder – vi ved når vi skal støtte op om hinanden, og 

hente hjælp når det er mest tiltrængt.  

 

Vi er ensembler i ensemblet – vi er et ensemble der tager ud og laver børneteater og mødes igen til 

forestillinger i Stavtrup – der er et ensemble der laver Demensteater på de lokale centre i 

kommunen. 

 

Men vigtigst er, at vi er en fælles flok som hver gang mødes og kaster fælles kræfter ind i projektet. 

 

Det er sket enkelte gange at vi har taget fremmet hjælp ind – her huskes en stuntman under ”Tag det 

som en mand”. Enkelte skuespiller har afprøvet et stykke, men så forladt os igen – nogle har vi kun 

set en enkelt gang, andre har valgt at det ikke var ved os, de ønskede at være en del af fællesskabet. 

 

Er vi en lukket forening, og tager vi andre med i ensemblet? 

Jo, vi tager andre med i ensemblet – det er en nødvendighed at vi også ser udad og får nye 

inspirationer. Nye perspektiver der beriger os både som teater, som mennesker og som gruppe. Vi 

skal ikke være bange for at kaste os ud i nye ting. Vi står stærkt og vi kan rumme mange mennesker 

– både over aldersgrænser – erhvervsgrænser – Og på tværs af Personligheder….. 

Vi bryder grænser, netop fordi vi er et ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

Ensemblet bag Genganger, 2004 



Ullas Brevkasse 

Kære Ulla 
 
Jeg har hørt at I på teateret vil spille Parasitterne til foråret. Det lyder 
spændende. Jeg ser alle jeres forestillinger og synes I er rigtig dygtige. 
Men nu har min kone og jeg diskuteret hvad er egentlig en parasit?           
 

Med venlig hilsen  
Thorbjørn Hansen 

 
 
Kære Thorbjørn Hansen 
 
Tak for dit spørgsmål. 
Ja hvad er en parasit egentlig?  Jeg kom forbi en børnehave og gik ind og 
spurgte børnene:  "Er der nogen der ved hvad en parasit er?" 
 
Jeg fik følgende sjove og morsomme svar: 
 
”En parasit er ligesom en parasol bare meget mere lille.” 
Amalie 4år 
 
”En parasit er en papegøje som er lyserød.”  
Mie 5år 
 
”Parasit er noget de voksne drikker af fine glas med is i.” 
Rune 5 år 
 
”Parasitter er nogen der bor i Paris.” 
Oliver 5 år 
 
”Jeg tror at en parasit er en blomst ligesom en tulipan eller en rose.” 
Ida 6 år 
 
”En parasit er sådan nogen små hvide nogen som min faster har i tasken og som hun giver os hvis 
vi skal være søde...de smager af parasit.”   
Frederik 5 år 
 
Ja. det var så de mange svar fra børnene men i virkeligheden er en parasit noget helt andet: 
parasitter er snyltere der lever på bekostning af andre ved at hente næring fra disse. 
 

Med venlig hilsen  
Ulla 

 

 


