Verksamhetsplan för 2020
Projekt
Pågående projekt som fortsätter och avslutas under 2020 är Onsdagsgruppen, Theas seniorers Povel
Ramel-föreställning, ”AproPåvel”. En föreställning med sånger, dikter och sketcher av Povel Ramel
varvade med dramatiserade episoder ur hans liv. Speltid för beräknas bli i september med 8
föreställningar. Gruppen har i nuläget 12 deltagare, inklusive vår oumbärliga pianist, Lars Svensson
Gruppen Teodora fortsätter arbetet med Den Bergtagna av Victoria Benedictsson i regi av Jana
Augustsson och med beräknad spelperiod på 8 föreställningar till april. Antal medverkande är 7
personer. Torsdagsgruppen arbetar vidare med Shakespeares En midsommarnattsdröm, planerad
spelperiod oktober.
Tidigare Söndagsgruppen fortsätter arbetet med En akt i desperation. Den, av Maria Antonsson,
nystartade gruppen fortsätter arbetet med Invit, i regi av Maria Antonsson, med endast 2 skådespelare.
Fastställd speltid är början av juni. En akt i desperation räknar med premiär i oktober. Båda dessa
projekt finansieras med hjälp av Gunvor Svenssons donation.
Teater Thea deltar, liksom tidigare år i MAF:s arrangemang på Malmö Scenfest (tidigare Teaterns
Dag) och visar upp valda delar ur sina kommande produktioner.
I enlighet med tidigare år kommer föreningens grupper att inom sig fortsatt själva arbeta med att ta
fram förslag till kommande projekt. Likaså kommer grupperna att fortsatt ta ansvar för kontantkassa
och biljettintäkter med redovisning till styrelse och MAF. Även andra delar av arbetet med en
produktion kan och ska ske genom att gruppens medlemmar aktivt arbetar, det gäller PR men kan
också gälla kostym och scenografi.
För samtliga nya projekt gäller att styrelsen, för att kunna besluta om projektet, skall få en projektplan
och förslag till budget i god tid. Styrelsen ska ha godkänt projektet före start. Ett projekt som ska
startas i september måste lämna in projektplan och budgetförslag till Thea styrelse senast i maj. Detta
för att replokaler fördelas av MAF efter ansökan den 15 maj.
Teater Thea har, för extern information och marknadsföring, hemsida, facebooksida och
instagramkonto. För dessa ansvarar styrelsen. Innehållet på hemsidan hålls aktuellt i huvudsak av
respektive grupper. Uppdateringen av Facebook och Instagramkonto kommer att skötas av Sabina
Pedersen.
Likaså ansvarar styrelsen för information till medlemmarna via Nyhetsbladet som beräknas utkomma
fyra gånger per år.

Ekonomi
Föreningen har fortsatt en god ekonomi och har därför som avsikt att även för 2020 hålla nere
kursavgifterna. För att säkerställa denna möjlighet även på längre sikt krävs att vi fortsatt arbetar med
att förbättra marknadsföringen av våra projekt, att se till att våra biljettpriser är adekvata och att vi har
goda kontakter med presumtiva bidragsgivare och med MAF.
Styrelsen

