Denne version er en lettere forkortet udgave af den meget lange årsberetning for foreningsåret
2016/2017 aflagt på Thorning Friluftsspils generalforsamling den 15. september 2017

Så er det tid at gøre status over foreningsåret 2016/2017.

Der er solgt 49 medlemskort, Heraf er 23 familie medlemskaber.

Forestillingen 2017 indebar nogle udfordringer, som skulle løses. Det blev nødvendigt med nogle
rokeringer i forhold til de foregående år, samt en igangsættelse af vores nye navn, ” Thorning
Friluftsspil” samt Logo.
Der skete et formandsskifte, vi fik en ny scenograf og vi fik en ny instruktør, da Kim Brandt fik en rolle
i Rottefællen og derfor ikke kunne fortsætte. Vores nye instruktør, Mathilde Østergaard havde allerede
et langt CV inden for det semiprofessionelle teater og afsluttede i 2016 en kandidatgrad i dramaturgi og
oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet. Endvidere havde hun været instruktør assistent i Herning
kongrescenter.
Vi havde store forventninger til Mathilde og vores forventninger blev indfriet.
Den kreative ledelse for årets forestilling var således:
Mathilde Østergaard i spidsen, som ny instruktør og koreograf.
Katrine Dahl, som ny instruktør assistent
Flemming Berg som musikalsk leder.
Hanna og Aage Christiansen som korledere.
Sarah Sandgaard ny som scenograf
Igen i år et felt bestående af stærke kræfter.

Vi havde også brug for økonomisk vind i sejlene, da vi de 2 foregående spilleperioder havde haft større
og truende underskud. Det faldende publikumstal og dermed underskud ved forestillingerne i 2015 og
2016 gav stof til eftertanke. Så der var meget fokus på fra bestyrelsens side på, at finde løsninger og få
vendt den økonomiske balance i en positiv retning. I den forbindelse var der blandt andet lavet en
økonomisk strategisk udviklingsplan.

Der er udarbejdet et idekatalog til forskellige tiltag. Der har været afholdt et møde med Kultur- og
Borgerchef John Bøgelund Frederiksen og Formand for kultur- fritids- og idrætsudvalget, Gitte
Wilumsen. Her blev drøftet forskellige muligheder, og det blev aftalt, at der skulle holdes yderligere et
møde, som dog endnu ikke er afholdt.
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Ud over lokalestøtte – støtter Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune Thorning
Friluftsspil med en underskudsgaranti på kr. 35.000,00 og i det forgangne år bevilgede man yderligere
kr. 20.000,00. Der blev heldigvis ikke behov for den udvidede støtte.
Alle tog deres arbejdshandsker på og gjorde en stor indsats for at styrke økonomien.
Brugen af de sociale medier blev styrket, og der kommer hele tiden nye følgere på facebooksiden. Alle
funktionsledere tog de økonomiske briller på og der er sket gode besparelser i forhold til budgettet.
Der blev afholdt en erhvervsnetværksdag, hvor toppolitikere og erhvervsfolk kunne møde os. De var
meget begejstrede og havde store roser til hele setuppet.
På trods af den våde og kolde forestillingsperiode kunne vi hæve billetindtægten betragteligt.
Publikumstallet var uændret i forhold til 2015 og 2016 – dog med flere solgte voksen-billetter.
Summa Summarum endte vi med et underskud, på ca. 31.000 kr. og kom ikke til at gøre gavn af den
ekstraordinære underskuds garanti. Det til trods det meget dårlige vejr vi havde. Stor Ros til jer alle for
det flotte stykke arbejde😊

Igen i år, havde vi en udfordring med, at skaffe mandlige skuespillere til forestillingen. Og igen i år, var
det hovedroller, som stod på spil. Vi stod altså både med et økonomisk pres, samt med manglende
hovedrollebesætning. I sidste øjeblik lykkedes det at skaffe de sidste 2 skuespillere, et par dygtige unge
mennesker fra Aarhus.

Det var også i dette foreningsår, vi flyttede ind i vores nye lokaler. På Bakkegaarden har vi nu, udover
kostumeloftet, et område i kælderen samt to lokaler på 2. salen. Herudover har vi et opbevaringsrum hos
Erhvervshuset Midtjylland.

Friluftsspillet har fået doneret en kostumesamling fra Kirsten Pedersen, Kragelund. Og tusinde tak for
det. Flere trailere kørte en dag i pendulfart, adskillige kasser kom til. Der var rigtig mange flotte ting, og
også ting som ikke kunne bruges. Et engageret mandskab fik pakket ud og sorteret indholdet.

På grund af ombygning blev de normalt benyttede øvelokaler på Thorning Skole byttet ud med
Mosaikken i Kjellerup. Vi har også igen nydt godt af samarbejdet med Thorning Forsamlingshus, som
benyttes til prøver, til sociale arrangementer og – ikke mindst – i spilleperioden, hvor vi har faciliteterne
til rådighed.

Vores gæster har igen i år rost vores publikumsfaciliteter og service trods det dårlige vejr.
Billetsystemet med nummererede pladser fungerer godt.

En stor tak til alle vores sponsorer, som har ydet økonomisk eller praktisk hjælp til foreningen i det
forløbne år. Uden denne vigtige støtte, kunne vi ikke gennemføre så store opsætninger.
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Det gælder vores hovedsponsorer, Silkeborg Kommune og NordeaFonden. Erhvervsvirksomhederne,
Center Revision og Frederiks Smede & VVS. Et flot tilskud fra Den Nissenske Familiefond. OK Benzin
støtter i forhold til etablerede kundeforhold, og vi håber at udvide denne tilknytning. Herudover nyder vi
godt af de mange trofaste folder- og programannoncører. Tak til alle – og tak til alle dem, der hjælper
med lån af udstyr.
Årets forestilling All Shook Up havde premiere 3. juni – med et nogenlunde vejr. Efterfølgende blev det
så en yderst våd periode, og solhattene blev byttet ud med regnslag. Ved den 4. forestilling onsdag var
der så meget regn, at vi først måtte forlænge pausen med 15 minutter og derefter yderligere 10 min før vi
besluttede at fortsætte.
I flot samarbejde og fællesskab på tværs af funktionerne blev gæsterne beværtet med kaffe og kakao
samt ly for regnen i forsamlingshuset. Svære beslutninger skulle træffes den aften. Ville vores lydudstyr
kunne holde til regnen? Skulle vi benytte os af vores aflysningspolitik? Set i bakspejlet tog vi den rigtige
beslutning om at fortsætte. Skuespillerne leverede en fantastisk anden akt og begejstrede gæsterne.
Vejret fortsatte med regn og blæst de næste par dage, og aldrig har vi suget scenen så meget for vand.
Vejret fik vi også at mærke, da vi fredag den. 6. juni fik besøg af TVMIDTVEST, som optog en direkte
udsendelse til programmet Frisk Fredag. Optagelserne foregik i konstant regn og handlede om
frivilligheden og fællesskabet. Heldigvis blev vejret bedre i den kommende weekend.

All Shook Up var en særdeles rost forestilling. Både fra publikum, anmeldere, men også meget store
roser fra de nært liggende friluftsspil. Ensemblet spillede, sang og dansede sig ind i alles hjerter til et
sprudlende orkester. Det var et DreamTeam af dygtige, energiske skuespillere med et fælles mål: at få
det bedste frem i alle. En EKSPLOSION af sang, musik og dans til Elvis musik på et højt niveau. Jeg er
sikker på, at Elvis har danset med, hvor han nu end er. Ensemblet løftede opgaven med bravur, og
publikum kunne lide det de så. Veloplagte præstationer i en velfungerende scenografi.
Forestillingens sangnumre blev flot understøttet af et backstage kor på 8 personer, som dækkede alle
stemmer og gav flot fylde til sangene. Publikumstallet landede på ca. 1839 incl. gratister, hvilket dog må
siges at være skuffende.

En stor tak til alle aktive for den store indsats, I har gjort i det forløbne år. Uden denne kæmpe
arbejdsindsats fra ALLE, var der ikke noget Thorning Friluftsspil.
Der bliver lagt mange kræfter i arbejdet med hver forestilling. Alle tager et stort ansvar for det område,
man har påtaget sig, og organisationen fungerer rigtig godt. Det er fantastisk, hvert år at mærke, hvordan
alle står sammen om gennemførelsen, - og bliver der huller, så er der altid nogen, der melder sig på
banen – og med godt humør.
Heldigvis stiller de fleste funktionsledere op igen i 2018. Det er travle og kompetente mennesker og vi
er meget taknemmelige for den entusiasme, der ligger her.
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Også tak til de forskellige udvalg, som gør et stort stykke arbejde for foreningen. Og tak til bestyrelsen
for godt samarbejde gennem året. Tak til skuespillerne, som også bruger meget tid på forestillingen og
nogen kører langt for at være med. Tak til alle.
På trods af årets økonomiske resultat, kan vi være glade for og stolte over at alt endnu en gang har
klappet. Vi fik sat en sjov og seværdig og fantastisk forestilling op.

Jeg håber, at alle vil yde en indsats for Thorning Friluftsspil i det kommende år, hvor vi igen vil arbejde
på at fastholde og styrke identiteten som ”Danmarks hyggeligste Friluftsspil” med et højt
kvalitetsniveau, overskuelighed og høj service. Jeg vil slutte med, at vi ønsker hinanden en succesrig
sæson 2017/2018 med masser af hyggeligt samvær. Planlægningen af Grease” er i fuld gang, og vi ser
frem til en spændende musical som til næste år har 40 års jubilæum.

Bestyrelsesformand Stefan Mäkinen
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