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Formanden har ordet

Kære medlem af 

KAT 

Jeg håber, du har 

haft en god sommer 

og nu er klar til ef-

teråret og dermed 

den kommende te-

atersæson. 

Seniorteaterfestival 

Den 28. oktober inviterer DATS 

(Landsforeningen for dramatisk virk-

somhed), som KAT er medlem af, til 

Seniorteater festival lige over broen i 

Korsør 

KAT inviterer til en fælles tur til festiva-

len, der har overskriften "Det sprag-

lede Seniorteater". Tidligere festivaler 

har fået topkarakter af deltagerne. 

Deltagelse i festivalen er gratis. 

Se nærmere om KATS fællestur til Se-

niorteater Festivalen i opslaget her i 

Teaterkatten 

Den 18. november skal du kridte 

danseskoene- 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 

den 18. november til vores nyskabel-

se i det mørke og grå efterår, hvor vi 

inviterer til Novemberfest med fæl-

lesspisning, små smagsprøver på de 

kommende forestillinger og ikke 

mindst, efterfølgende dans med in-

struktør og festlig inspirator, Michael 

Gordon, til at sætte fut i danseskoe-

ne. Og når tørsten melder sig er ba-

ren leveringsdygtig i diverse rystede 

og rørte drinks. 

Hvert medlem kan invitere tre gæ-

ster. 

Se også nærmere om dette arran-

gement i opslaget her i Teaterkatten. 

Vi mangler skuespillere 

Ja vi gør, og det håber vi, at du vil 

være med til at gøre noget ved. 

Meld dig uanset om du har en lillebit-

te eller større skuespillerambition, ba-

re den er der. 

Som den sidste forestilling i sæsonen 

har vi planlagt at spille dramaet, An-

ne Sophie Hedvig, med en af vores 

nye og meget erfarne kræfter, Carl 

Martin Jensen, som instruktør. Det bli-

ver en fantastisk oplevelse at være 

med, og at præsentere denne klas-

siker for publikum, men forudsætnin-

gen er jo, at der er både mænd og 

kvinder, der vil være med. Nogle rol-

ler er besat, men vi har brug for dig. 

Vi glæder os til at høre fra jer. Hen-

vendelse til mig på Kats mailadresse. 

Arbejdsgruppe til renovering og ny-

tænkning af teatersalen. 

Bestyrelsen vil hermed invitere med-

lemmerne til at deltage i den ar-

bejdsgruppe, vi er ved at nedsætte 

til at arbejde med renovering og ny-

tænkning af teatersalen. 
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Skriv eller ring (mit nr. er 2032 6928) - 

alle er velkomne.  

Birgitte Vølund 

Dramaskolen

Så er dramaskolen i gang. I år har vi 

to hold, som hver løber over 17 gan-

ge. Vi har et hold for 1.2. og 3. klas-

serne, som bliver undervist af Sabine 

Pedersen fra Odense. Sabine er ny 

dramalærer i KAT. Læs mere om Sa-

bine på KATs hjem-

meside under dra-

maskolen. Så er der 

et hold for 4. 5. og 6. 

klasserne, som bliver 

undervist af Iben. 

Iben kendes af de 

fleste i KAT. 

Det er dejligt, at det 

er lykkedes at få to 

hold i gang, selvom 

holdene godt kunne 

være større. 

I KAT var det før i ti-

den sådan, at man 

fulgte dramaskolen i 

nogle år. Når man 

var blevet for gam-

mel til et hold, så 

rykkede man op på næste hold. Nu 

er tendensen, at man går til drama 

et år, og næste år skal en ny aktivitet 

prøves af. Det er kun ganske få ele-

ver, som møder op to eller flere år i 

træk. 

Måske skal vi tænke i nye baner. Vi 

er så småt ved at få et samarbejde i 

gang med Kulturskibet (Kerteminde 

kommune) men ting tar’ tid! 

Vi skal måske ikke hedde dramasko-

le, men teatergruppe eller musical 

for børn, eller…  

Nogle gange er 

det, det helt rigti-

ge ord/navn som 

fænger. 

Der er ingen tvivl 

om, at de børn 

som går i drama-

skolen, bliver 

modigere, mere 

åbne, og får selv-

tillid. Jeg husker 

en lille pige fra 

sidste sæson, 

som ikke turde si-

ge sit navn så 

højt, så alle på 

holdet kunne hø-

re det, den første 

gang. Da jeg 9 uger senere mødte 

op, for at være med til juleafslutnin-

gen, stod den samme pige og bød 

forældre og søskende velkommen. 

Så er det man tænker, alle skulle gå i 

dramaskole! 

Grethe Stenbæk 
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Senior teaterfestival

Lørdag den 28. oktober inviterer 

DATS og Teatergruppen CasaBlanca 

til gratis Senior teaterfestival fra kl. 10 

til ca. 21 i Korsør Kulturhus, Skolega-

de 1. 

Festivalen kaldes for ”Det spraglede 

seniorteater”, som kommer hele ve-

jen rundt i teatret: ”Revy – klassikere – 

absurd teater – monolog – cabarét – 

klovne og fortælling”. 

Man må gerne medbringe mad og 

drikkevarer, men der er også mulig-

hed for at bestille en festivalpakke, 

som indeholder frokost – aftensmad 

samt kaffe/te og kage hele dagen. 

Pris: 250,- kr. 

Med hensyn til transport foreslår vi 

fælles kørsel i biler, hvor der splejses 

om udgifterne. 

Tilmelding senest lørdag den 14. ok-

tober kl. 12, hvor man tilkendegiver, 

om man kan stille bil til rådighed, og 

hvor mange passagerer der kan 

medtages – eller om man har brug 

for et lift. Ønsker man at bestille festi-

valpakke betales via MobilePay ved 

tilmelding til tlf.: 22541287. 

Tilmelding:   

monaclayton54@gmail.com 

Vi håber, at rigtig mange medlem-

mer vil benytte sig af tilbuddet, så vi 

kan få en festlig oplevelse sammen!

Novemberfest i KAT 

Gennem længere tid har der i KAT-

regi været ført en del drøftelser om 

forskellige nye tiltag, som forhåbent-

lig kan være med til at gøre forenin-

gen endnu mere attraktiv, og være 

med til at skaffe flere medlemmer. 

Et af disse tiltag er en novemberfest, 

som afholdes lørdag d. 18. novem-

ber. 

I bestyrelsen håber vi, at der kan 
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skabes en festlig aften, som kan give 

deltagerne nogle timer med oplevel-

ser og socialt samvær, og således 

kunne være starten på en ny traditi-

on. 

Til den 18. november er det lykkes at 

få en aftale med Michael Gordon 

som vil komme og styre et par timers 

dans. Det siges, at han er i stand til at 

få alle op fra stolene og ud på dan-

segulvet, til stor fornøjelse for alle. 

Rundt i de større byers natteliv et det 

i øjeblikket in med diverse cocktails. 

Her vil KAT også være med. Så der vil 

være en veloplagt bartender, som 

kan ”ryste” forskellige spændende 

cocktails. 

Aftenens menu tilberedes af nogle af 

KAT´s dygtige ”kokke.” 

Bestyrelsen håber på, at rigtig man-

ge vil bakke op om det nye tiltag, og 

kommer og deltage i festen. 

 

Forestillinger i KAT i sæsonen 2017-18 

I Teaterkatten i maj måned var der 

en artikel om KAT-forestillinger i sæ-

sonen 2017-18. 

På det tidspunkt så sæsonen meget 

lovende ud. Seks forestillinger var 

meldt ud. 

Desværre har det været nødvendigt 

at aflyse de to første, planlagte fore-

stillinger. Seniorteater med 12 mono-

loger og ”Tag det som en Mand.”  

Det har ikke været muligt at skaffe 

det nødvendige antal skuespillere til 

forestillingerne. 

I bestyrelsen håber vi meget på, at 

de øvrige 4 planlagte forestillinger vil 

blive gennemført. 

Første forestilling bliver juleforestillin-

gen, som spilles i begyndelsen af 

december måned. Arbejdet med fo-

restillingen begynder omkring 1. ok-

tober. 
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Næste forestilling bliver ”Fandens til 

Fangstmænd.” Dette stykke har 

premiere den 8. februar 2018, med 

yderligere forestillinger den 9., 11., 

13., 14. februar. 

Holdet bag stykket er i gang med 

øvearbejdet. 

Næste forestilling bliver KAT-revyen. 

Det bliver i denne sæson en forårsre-

vy, idet holdet bag revyen har plan-

lagt spilleperioden således, at de 

begivenheder, hændelser der altid 

vil hænge sammen med et kommu-

nalbestyrelsesvalg vil kunne danne 

baggrund for flere aktuelle revynum-

re. 

Revyholdet er i fuld gang med det 

forberedende arbejde. 

Revyen har premiere torsdag den 8. 

marts 2018. 

Forestillingen Anna Sofie Hedvig er 

planlagt til at spilles i midten af april. 

Der mangler endnu en del skuespille-

re til dette stykke. 

Oversvømmelse i KAT 

Så har der igen været oversvømmel-

se i KAT, og denne gang en af de 

mere alvorlige. 

I forbindelse med den voldsomme 

styrtregn fredag den 18. august kun-

ne kloakken ikke klare alt det vand 

der kom. Og selv om der for nogle år 

siden blev etableret højvandsspær-

ringer i kloaksystemer omkring KAT-

huset, kunne de ikke klare presset, 

og det meste af kælderen blev over-

svømmet af ildelugtende, forurenet 

kloakvand. 

”Legestuen” kontaktede kommunen, 

som bestilte et firma til at komme og 

suge vandet op. De fjernede også 

de stærkt forurenede og bakterie-

fyldte tæpper fra gulvet i samlings-

stuen og i garderoben. De gav sam-

tidig besked på, at andre ikke skulle 

begynde at rydde op i de forurene-

de ting. 

Nu er alle tæpper og andre forure-

nede ting fjernet, og affugtere kørte 

på højtryk i flere dage. 

I KAT skal der nu tages stilling til hvad 

gør vi fremadrettet. 

Oversvømmelse af denne art vil jo 

også kunne ske, og vil sandsynligvis 

også ske i fremtiden. Så det er ikke 

hensigtsmæssigt at lægge nye 

tæpper på gulvene. 

Det skal vurderes, om der kan læg-

ges vinyl på gulvene, eller om de 

blot skal males. 
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Kontakt 
Kerteminde Amatørteaters mailadresse:  katteater@gmail.com 

Facebook:  www.facebook.com/kertemindeteater/ 

Formand:  Birgitte Vølund, 20 32 69 28, 

email: birgitte.voelund@gmail.com 

Næstformand:  Jette Hansen (Momse), 29 88 27 02 

email: momsehansen@stofanet.dk 

Sekretær:  Willy Steen, 26 78 36 58.  

email: willysteen@post.tele.dk 

Medlemmer: Grethe Stenbæk, 61 33 95 96 

email: gstenbaek@gmail.com 

 Nikolaj Aagaard, 30 56 38 64 

email: n.aagaard@hotmail.com 

 Mona Clayton, 22 54 12 87 

email: monaclayton54@gmail.com 

 Knud Pfeil, 20 65 08 29 

email: knud@pfeil.dk 

 

 

 
DATS – landsdækkende teaterorganisation 

 styrker og udvikler teater i Danmark 

 repræsenterer ca. 50.000 aktive danske teaterfolk i alle aldre 

 yder tilskud til teateropførelser og kurser 

 arrangerer uddannelsesforløb, festivals og konferencer 

 formidler teaterkontakt nationalt og internationalt 
 

www.dats.dk 
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