
 

 

 

MidtVest Teaterforening 
 

 

Kære alle med interesse for lokal revy og teaterforestillinger. 

 

Vi er nogle stykker i Jebjerg, der i efterhånden en del år har haft en drøm om at ville starte en amatørteaterforening 

op og forestiller os, at foreningen vil kunne opføre teater/dilettant, revy med lokale voksne og børn. Når vi drømmer 

længere frem – så kunne vi måske også se foreningens medlemmer være med i reklamefilm, statistroller, 

events/stunts…….kun fantasien sætter grænser…. 

 

Vi er af MidtVest Fondene blevet bevilget en økonomisk støtte til opstart af foreningen og vi har fået tilsagn fra 

Jebjerg Skole og Sport og Eventcenter Jebjerg om brug af lokaler. 

 

I en teaterforening vil der blive brug for mange forskellige hjælpende hænder – skuespillere, rekvisitfolk, 

kostumefolk, lys/lydfolk, tekstforfattere, PRfolk, casting/instruktør, økonomi/bestyrelse, musikfolk, kage/kaffehold 

m.fl. 

 

Har du lyst at være med i en sådan forening – så mød op til stiftende generalforsamling i Sport og Eventcenter d. 

13. januar 2016 kl. 19.00 (der kan købes kaffe/øl/vand). 

På mødet vil ”stiftelsesudvalget” fortælle meget mere om, hvilke tanker vi har gjort os omkring etablering og 

udvikling af MidtVestTeaterforening. Alle vil få mulighed for at komme med ideer/forslag – intet er fastlagt endnu 

udover forslag til vedtægter og en overordnet ide om, hvordan foreningen skal organiseres. 

Der vil på mødet blive mulighed for at melde sig til forskellige opgaver i foreningen. 

 

Så KOM frisk og vær med til at udvikle noget nyt til gavn og glæde for både børn og voksne  – ”stiftelsesudvalget” 

håber, at vi er mere end 3 med drømme om en lokal teaterforening. 

Af hensyn til kagens størrelse vil stiftelsesudvalget meget gerne hurtigst muligt få en tilkendegivelse fra folk der har 

lyst til at komme og være med (eller som måske er forhindret pågældende dato, men gerne vil være med) – så send 

os en mail eller giv os et kald – så vi kan få bagt en STOR kage 

 

 

 

Stiftelsesudvalget består af: 

Jens Møller Goul – tlf. 40 87 45 33, jmg@topdanmark.dk 

Per Larsen – tlf. 40 15 58 93, pertoftum@live.dk 

Sigrid Stouby – tlf. 23 93 49 97, sstouby@live.dk 

 


