Velkommen til
Teatret Solatea

Solrød Gl. Skole
Højager Vænget 31
2680 Solrød

Teatret Solatea

Bestyrelsen

Teatret Solatea er en herlig teatergruppe bestående af
både voksne og børn fra 10 års alderen.
Vi har spillet teater siden 1988 og opfører hvert år
en forårsforestilling og enten et Halloween-arrangement i Solrød Centeret eller en juleforestilling i
efteråret.
Det er primært musical som vi giver os i kast med,
så, udover at øve mimik og replikker, synger vi også
sange og laver vores egne danse.
Vi holder til på Solrød Gammel Skole, hvor vi øver
hver onsdag kl. 18:3018:30-21:00.
21:00 Undtaget er skoleferier.
Her slår vi vores folder, både i gymnastiksalen og
selvfølgelig på scenen. Der bliver øvet, sunget, danset, gennemgået teknik, savet, hamret, banket og ikke
mindst hygget. Noget af hyggen kommer i form af en
fin kageliste, så vi altid har noget lækkert at se frem
til.

Formand

Lonnie Schmidt

2446 0029
formand@solatea.dk

Kasserer

Tina Lyngberg

4070 2601
kasserer@solatea.dk

Medlem

Bjarne Niemi

20 99 79 90
nims@post11.tele.dk

Medlem

Britt RavnstedLarsen

2942 2811
larsen@roerager.dk

Medlem

Marie Lanvad
Oddershede

28 12 51 53
marieerrar@gmail.com

Når vi nærmer os en premiere, har vi brug for mere
tid til at få øvet tingene igennem. Derfor har vi nogle
ekstra lange øvedage, der oftest ligger i weekenden
to uger før premieren.
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Facebook
Vi har 2 Facebook-grupper:
En fan-side, som alle kan se og følge med i. Link hertil findes på vores hjemmeside.

Vi forventer af dig…
Vi forventer en glad og engageret personlighed. Du
behøver ikke at være en verdens stjerne for at være
hos os, men vi forventer at du kan dine replikker,
danse og/eller sange inden for tidsplanen.
Selvom man ikke er på scenen, følge man med i
prøverne, så man er klar, når det er ens tur.
Når der øves scener, skal man lige huske at holde
samtalen stille og rolig.
Her i efteråret 2014 har vi indført en ’Mobil-boks’,
hvor alle medlemmer placerer deres mobiltelefoner,
inden prøven går i gang. Derved kan alle bedre koncentrere sig om prøven.

Vi har også en lukket gruppe, som kun er for medlemmer og forældre. Her kommer der løbende opdateringer og beskeder fra både børn og voksne.

Hvis der er efterladte mobiltelefoner, når vi går
hjem. Kan vi ikke med det samme finde ejeren tager
et voksent medlem af foreningen mobiltelefonen med
hjem.
Man rydder op efter sig selv. Det gælder både kostumer, sminke, mad, drikke og andet man har brugt
i løbet af en øvedag.
Husk at melde afbud! Er der dage man ved på forhånd, at man ikke kan komme, har vi en afbudsliste.
Se opslagstavlen. Ved akut afbud ringer eller skriver
man til den voksen, der står for afbudslisten. Skriv
også gerne på Facebook i vores private gruppe.
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Forældre

Hjemmeside

Vi har altid brug for jer, forældres hjælp.

www.solatea.dk

Er barnet mellem 10 og 15 år gammelt, skal mindst
én forælder hjælpe til med praktisk arbejde i forbindelse med forberedelse og/eller afvikling af forestillinger.

På vores hjemmeside vil I bl.a. kunne finde øvekalender, rollelister, billeder fra forestillingerne, samt
vedtægter for foreningen.

En gang om måneden udsendes en ”Foreningsmail”,
således at vi kan komme i kontakt med jer. Formålet
med disse mails er at give jer både information og
indblik i hvad vi render rundt og laver til teater.

Hvis I ligger inde med nogle gode billeder af både
forestillinger og forberedelser, vil vi meget gerne
bede om kopier, så de kan komme i vores billedearkiv.

Husk også at kigge på vores opslagstavle jævnligt.
Den hænger for enden af gangen, ved døren ind til
gymnastiksalen.

Kontingent
Kontingent betales halvårligt.
Voksne/børn: 400,Der udsendes opkrævning i marts og september
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Indmeldelse
Det er mest hensigtsmæssigt at blive meldt ind i
Solatea i begyndelsen af en sæson, dvs. i januar eller
august.
Vi har en venteliste, som kommende medemmer kan
skrives op på. Send en mail til: formand@solatea.dk
Så snart der er behov for yderligere medlemmer vil
vi kontakte personerne på denne liste.
Ved tilmelding skal papiret ’Tilmelding Solatea’ udfyldes, underskrives og afleveres til et medlem af
bestyrelsen.
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