
VELKOMMEN TIL SÆSON 2012-13 

Sæson 2011/12 var endnu en forrygende sæson, medlemstallet nåede op på 235, og der blev solgt 

ca. 3.200 billetter, hvilket jo tyder på at bestyrelsen har valgt de rigtige forestillinger og at 

Teaterforeningen har glædet rigtig mange mennesker med en teateroplevelse. 

Vi afviklede i den forgangne sæson 12 forestillinger, og når der ikke var plads på Taastrup Teater , 

har vi heldigvis kunnet benytte Taastrup Kultur Centers faciliteter.  

I den kommende sæson 2012/13 har vi igen 10 forestillingsdage på Taastrup Teater, og vi er glade 

for også at kunne spille 5 gange i Taastrup Kultur Center på Poppel Alle 12. 

For at komme ind på Taastrup Teater 10 gange i den kommende sæson, må vi starte rigtig tidligt i 

år allerede den 9. september og i den anden ende af sæsonen har vi fået en dato et stykke inde i 

foråret, den 5. maj – det har ikke været helt nemt at finde professionelle teatre der turnerer 

henholdsvis så tidligt og så sent på sæsonen, men det vi har fundet er dog absolut ikke det mindst 

professionelle, så vi er sikre på at der nok skal komme publikum også til de to forestillinger. Jesper 

Lundgaard lod sig simpelthen overtale til at tyvstarte sit Elvis show her i Taastrup og vi slutter 

sæsonen med intet mindre end den Kongelige Opera i maj.  

Vi måtte i årets løb tage afsked med vor mangeårige teatersekretær Britt Malmer, der ønskede 

nye udfordringer – derfor har vi ansat en ny sekretær, tag godt imod Susanne Loft, der vil gøre alt 

for at give vore medlemmer den kendte gode og omsorgsfulde service som I alle har været så vant 

til. 

Vi er i Teaterforeningen klar til at modtage vore medlemmer og andre publikummer i den ny 

sæson. For bestyrelsesmedlemmerne begyndte sæsonen allerede i november måned, hvor 

teaterproducenterne præsenterede, hvad de regnede med at ”tage på landevejen” med. Ved 

seneste teaterseminar blev vi præsenteret for ca. 250 meget forskellige forestillinger. Ud fra de 

mulige dage vi havde til rådighed for den kommende sæson – og de perioder hvor forestillingerne 

blev opført, mener vi at vi har fået sammensat et rigtig godt repertoire som mange forhåbentlig vil 

være glade for. 

 

På gensyn i teatret, 

Torben Just 


