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Jul i Gammelby
Morskabs-theatret v/ formand Jan Lynge mail: lynge0071@gmail.com mobil: 60172535
Jan Lynge
Aalborg kommune, modtager årligt støtte, Akkc lejer sal, modtager stor hjælp til pr. og opførelse
Målgruppen er udsatte familier og andre grupper der normalt ikke deltager i div. Kultur tilbud.
Da der p.t. er et budgetunderskud på kr. 25.800,00 hvoraf de to ekstra forestillinger står for de
19.000,00 vil det være de 19.000,00 vi ansøger om
7. Spilleperioden er mellem den 27-11-20 og 19-12-20 i den periode vil de forestillinger blive opført
8. Et af vore mål i teatret er at skabe glæde og gode oplevelser for vore mange publikummer, derfor
er det oplagt, at give , Blå kors, Autister i Aalborg Vestby, mødrehjælpen, samt andre udsatte
grupper den mulighed for at se vores forestilling, et publikum som måske ellers ikke ville få den
mulighed, og måske ad den vej få lyst til selv at deltage i lign. Arrangementer.
man kan sige, at vi ud af vores overskud, ikke økonomisk, har mulighed for dette uden andre andre
økonomisk støtter op om ideen, ligesom hele holdet bag forestillingen, syntes det er en god ide.
9. Spilleperioden er mellem den 27-11-20 og 19-12-20 i den periode vil de forestillinger blive opført
10. Vi vil synliggøre vores projekt på hjemmesiden, Facebook, via Akecs Facebookside og som vi
tidligere har haft held med, vil vi forsøge at synliggøre det både i radio, tv og skrevne medier.
11. Videndelingen vil foregå via scenen og efter stykket vil skuespillere og andre stille sig til rådighed
for alle der skulle have spørgsmål. Ydermere er det samtidig amatør skuespillere og teknikere, som
for en dels vedkommende er første gang de deltager i sådant et projekt, for deres vedkommende
starter projektet allerede fra den 03-09-20 og til den 19-12-20 hvor de vil komme i et forløb med
professionelle instruktør, sangcoach, koreograf samt professionelle lyd og lysfolk.

