Kære medlemmer af Høje-Taastrup Teaterforening,
I efteråret 2014 er det 50 år siden Høje-Taastrup Teaterforening opførte den første
forestilling, og det vil blive fejret fredag den 24. oktober 2014 med en reception på
Taastrup Teater, hvor vi selvfølgelig håber at rigtig mange af vore medlemmer –
nuværende som tidligere – vil dukke op og hjælpe os med at fejre dagen.
I den kommende sæson vil vi opføre 20 professionelle teaterforestillinger, heraf 15
forestillinger på søndag aftner på Taastrup Teater og som for år tilbage tillige 5
forestillinger på lørdag eftermiddage i Taastrup Kulturcenter, hvor der vil være mulighed
for at købe smørrebrød og drikkevarer til rimelige priser, man skal bare bestille
fortæringen et par dage før forestillingen, det skal således ikke bestilles sammen med
billetterne, se mere herom på midtersiderne i denne sæsonbrochure.
Tiden er kommet til at vi skifter billetsystem. Vi har haft det hidtidige i mange år og
igennem de senere år er der kommet mange systemer på markedet, der er nemmere at
anvende, både for os og for billetkøberne. I første omgang sker der ikke nogen ændringer,
billetterne bestilles via kuponen bag i denne brochure eller via vores hjemmeside. Senere
på sæsonen vil løssalgsbilletter tillige kunne bestilles direkte på billetten.dk
Vi har til den kommende sæson forsøgt at sammensætte et repertoire med både drama,
skuespil, humor, opera og musik – som vi tror at vore medlemmer vil glæde sig over.
Vi indleder sæsonen med en familie-/børneforestilling, men derudover spiller vi ikke
forestillinger for denne målgruppe, idet vi mener at institutionen Taastrup Teater langt
bedre kan varetage dette segment end vor forening, Høje-Taastrup Teaterforening; og da
vi jo har fået etableret et godt samarbejde med Taastrup Teater er vi selvfølgelig ikke
interesseret i at ”kannibalisere” hinanden, vi vil langt hellere deles om markedet i fred og
fordragelighed.
Igen i år vil vi opfordre medlemmerne til at møde op til foreningens generalforsamling d.
30. september. Generalforsamlingen er med til at bestemme hvad bestyrelsen skal arbejde
med, både når det gælder hvilke forestillinger der fremover skal vises, samt tid og sted for
disse opførelser – og hvorvidt foreningen skal engagere sig i andre arrangementer.
På gensyn i Høje-Taastrup Teaterforening
Bestyrelsen

