Forord til sæsonbrochure 2013/14
Sæson 2012/13 blev igen en succes med 15 forestillinger og en belægningsprocent på ca. 80 %.
Det har vi tænkt os at gøre mindst lige så godt i denne sæson, hvor vi i alt opfører 16 forestillinger,
og i år bliver alle forestillinger opført på Taastrup Teater.
Af de 16 opførelsen er der 3 børne-/ungdomsforestillinger der ikke opføres på de sædvanlige tider,
nemlig ”Dyrene i Hakkebakkeskoven” som vi har været så heldige at kunne få til Taastrup lørdag
den 19. oktober 2013 kl. 16:00 - en hyggelig afslutning på efterårsferien for hele familien. ”Nisser
på afveje” opføres onsdag den 18. og torsdag den 19. december kl. 16:00. Årets juleforestilling for
børn og barnlige sjæle mellem 4 og 94 år.
Alle andre forestillinger opføres – som i gamle dage – om søndagen, de allerfleste kl. 19:30 på
Taastrup Teater. Bortset fra Sebastians musical for hele familien, ”Ronja Røverdatter”, der opføres
første søndag i vinterferien, den 16. februar 2014 kl. 16:00.
Vi er meget glade for at det, via et vellykket samarbejde med institutionen Taastrup Teaters nye
ledelse, er lykkedes os at finde datoer til så mange forestillinger, og det takker vi for.
Vi er stolte af at vi igen i år kan præsentere et bredt udvalg af forestillinger, hvor der igen i år er
både morskab, drama og opera samt i år tillige børne- og ungdomsforestillinger.
Denne sæson er den 49’ene – og vi kan således i Høje-Taastrup Teaterforening fejre 50 år jubilæum
i sæson 2014-15, i den anledning takker vi alle vore medlemmer for at det kan lade sig gøre, det er
lidt at en ”bedrift” af kunne fejre sådant et rundt jubilæum.
Vi vil igen i år opfordre vore medlemmer til – på generalforsamlingen i september 2013 - at melde
sig til bestyrelsen, der på et eller andet tidspunkt vil trænge til nye ansigter, både til at føre vores
traditioner videre, og til at komme med nye og anderledes idéer til foreningens drift samt
sammensætning at det årlige repertoire. Det er jo - som bekendt - foreningens bestyrelse der
vælger de forestillinger der skal opføres, så vil du have indflydelse på den del, så håber vi at se dig i
bestyrelsen.
Igen i år udsendes denne sæsonbrochure til medlemmer fra seneste sæson, ca. 2 uger før
postomdeling, således at der er mulighed for at bestille billetter – inden sæsonbrochurerne
husstandsomdeles.
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