Sponsorer
Her er tomt, så hvis du kunne tænke dig at have dit navn/din forretning stående
her, så hører vi gerne fra dig. Skriv til webmaster@charlottentotterne.dk.

Fribillet:
Vi kunne godt tænke os at kunne holde lidt mere styr på antallet af solgte biletter
i forhold til antallet af fribiletter der er uddelt, så vi nemmere kan gøre kassen op
efter hver forestilling.
Derfor har vi sat fribilletten til næste forestilling her på bagsiden, så alle
medlemmer der modtager vores blad også helt automatisk modtager en fribillet.
Vi håber også på den måde at gøre jer alle sammen mere opmærksomme på at
i jo altså har den mulighed at komme gratis til vores forestillinger som medlem af
Charlottentotterne.
Så vær så god. 1 stk fribillet, som afleveres ved indgangen, som ”betaling” for en
rigtig billet.







FRIBILLET
Til Den Grønne Elevator 2013
NAVN:_____________________________________

Medlemsblad Februar 2013

Opslagstavle:

Indhold:
Telefonliste.

Side 1

Info fra bestyrelsen

Side 2

Billeder

Side 3

Den Grønne Elevator

Side 4

Indmeldelsesblanket

Side 5

Opslagstavlen

Side 6

Fribillet

Bagsiden

Telefonnumre:
Bestyrelsen:
Formand: Lars Hansen
Næstformand: Per Christiansen
Kasserer: Tonni Andersen
Sekretær: Karina Grøn Henriksen
Medlem: Grethe Grøn

20 77 05 07
22 65 77 74
60 95 85 04
20 77 73 35
24 66 79 69

Grupperne:
Den grønne Elevator: Lars Hansen

20 77 05 07

info@charlottentotterne.dk
teknik@charlottentotterne.dk
kasse@charlottentotterne.dk
webmaster@charlottentotterne.dk

Hjemmeside: www.Charlottentotterne.dk
Kontonummer til indbetaling af kontingent:
Reg: 1551
Konto: 3178 267 582 Danske Bank
Husk at skrive dit navn som reference på indbetalingen.

I almindelighed mangler vi
i
ALT. Så hvis du rydder op
et
kab
des
sminkekassen, klæ
eller måske daglistuen, så
kom endelig forbi og hør om
der er noget vi kan bruge.

Vi mangler selvfølg
eligt også
medlemmer både ak
tive og
passive. Så hvis du
kender
nogen der går rund
t med en
skuespiller , instruk
tør,
scenetekniker eller
forfatter
gemt i maven, så hiv
endelig
fat i dem og lad de
m komme
forbi og se hvad vi
laver.

Har du noget du vil have
med på næste nummers
opslagstavle???
Så send en mail til:
webmaster@charlottentotterne.dk

Vi har fået
nyt design p
å
hjemmeside
n. Så gå ind
og
kig lidt på d
et.
kommet dis Der er bl.a
kussionsforu
m
for medlemm
er, så vi også
har et sted h
vor vi kan d
ele
ideer o.l.
Adressen e
r stadig:
www.charlo
ttentotterne
.dk

Vi søger sponso
rer!!
Kender du no
gen som
kunne tænke
sig at
være vores sp
onsor, så
er det nu du
skal hive
fat i dem.

Næste udgave af
Charlottentotternes
medlemsblad
udkommer omkring
september 2013

Aktive: 250kr pr halvår Passive: 125 pr år
CVR nr: 300 262 25
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Indmeldelses blanket:

Info fra bestyrelsen
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Navn
Info fra bestyrelsen
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Den Grønne Elevator
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Indmeldelsesblanket
Postnr og by
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Fribillet
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Indhold:

Side 6
Bagsiden

Kontingent indbetaling
Der har de sidste år været en del medlemmer der ikke har betalt kontingent. Det
vil vi i bestyrelsen nu gerne have ryddet op i. Derfor har du sammen med dette
blad fået en opkrævning på dette halvårs kontingent. Vi vil fremover begynde at
håndhæve kontingentreglerne noget mere, så hvis kontingentet ikke bliver betalt
inden for rimelig tid, bliver vi desværre nødt til at melde dig ud. Vi er en forening
som alle andre, og vi er afhængige af dit kontingent for at overleve.
Billetindtægterne fra en forestilling dækker ikke hvad det koster at sætte den op.
Så gør dig selv en tjeneste og betal dit kontingent, så kan vi forhåbentligt lave
teater mange år endnu.

Fødselsdag



Telefonnumre:
Emailadresse
Bestyrelsen:
Formand: Lars Hansen
20 77 05 07
info@charlottentotterne.dk
Næstformand:
Per
Christiansen
22
65
77
74
teknik@charlottentotterne.dk
Telefonnummer
Kasserer: Tonni Andersen
60 95 85 04
kasse@charlottentotterne.dk
Sekretær: Karina Grøn Henriksen
20 77 73 35
webmaster@charlottentotterne.dk
Medlem:
Grethe
Grøn
24
66
79
69
____________________________________________________
Forældres underskrift (hvis du er under 18)
Grupperne:
Den
grønneat
Elevator:
Jeg ønsker
blive: Lars Hansen 20 77 05 07

klippes
Aktive: 250kr pr halvår Blanketten
Passive: 125
pr år ud og sendes til:
”Amatørteateret Charlottentotterne”
v/ Lars Hansen
CVR nr: 300 262 25
Charlottegårdsvej 63
2640 Hedehusene

Side 5

Skriv datoen i kalenderen allerede nu: 10. April 2013 kl 19.



Hjemmeside: www.Charlottentotterne.dk
Passivt medlem
Kontonummer til indbetaling af kontingent:
Reg: 1551
Konto: 3178 267 582 Danske Bank
Aktivt medlem
Husk at skrive dit navn som reference på indbetalingen.

Generalforsamling
Vil du være med til at beslutte hvad der skal ske i Charlottentotterne fremover?
Så er det på generalforsamlingen du har mulighed for at være med til at
bestemme. Vi skal bl.a. vælge hvem der skal sidde i bestyrelsen de næste to år.
Har du noget du kunne tænke dig at vi skal diskutere på generalforsamlingen, så
send os en mail på info@charlottentotterne.dk
Du vil snart modtage indkaldelsen til næste generalforsamling. Vi håber at du vil
møde op og være med til en hyggelig snak om hvordan fremtiden skal se ud.

Side 2

Den grønne Elevator 2013
”Den Grønne Elevator” er en fabelagtig farce af Avery Hopwood.
I stykket oplever vi på første parket de brutale konsekvenser, der unægtelig vil
følge, når folk, der ikke er vant til at drikke spiritus, beslutter sig for ”at tage noget
til at holde sig vågne på”. Vi møder bl.a. Billy Bartlett – den ekstremt kedelige
bankmand, hvis kone vil skilles, og Blanny Wheeler – den usandsynlig kedelige
hjemmegående kone, hvis mand er ivrig tilhænger af (sine egne) sidespring. En
aften er Billy og Blanny, endnu en gang, efterladt alene hjemme. Denne gang
har tilfældighedernes spil dog været skyld i, at de er ”alene” sammen. De
beslutter sig for at nok må være nok, og for at gøre deres respektive partnere
interesserede i dem igen, er de simpelthen nødt til at lade sig opdage i en
”kompromitterende situation”. Det skal der naturligvis drikkes mod til, men når
man ikke er fortrolig med alkoholens drilske luner, kan det så overhovedet lade
sig gøre at skabe en situation, der kan misforstås?
Medvirkende
Laura Bartlett

Eva Tøstesen

Billy Bartlett

Mikael Jensen

Blanche Wheeler

Karina Grøn

Jack Wheeler

Michael Jagd

Phillip Evans

Buster Pedersen

Tessie (stuepige) Ditte Hansen

Spring (flyttemand) Laila Knudsen

Stop (flyttemand) Allan Thønning

Instruktion

Lars Hansen

Suffli

Sigrid Christiansen

Teknik

Per Christiansen

Teknik

Henrik Rolf

Regissør

Lotte Hansen

Spilledage:
Torsdag den 7. marts 2013
Fredag den. 8. marts 2013
Lørdag den 9. marts 2013
søndag den 10. marts 2013

Side 3

kl 19
kl 19
kl 15
kl 15

Billetpriser:
Voksne 60kr
Børn 30 kr
Vi spiller i den gamle stationsbygning.
Hovedgaden 437C. 2640 Hedehusene.

Side 4

