TeaterVännerna i Skaraborg
Verksamhetsplan för TeaterVännerna i Skaraborg 2021 - 2023
Inledning
TeaterVännerna i Skaraborgs verksamhet utgår från två övergripande målsättningar:
- att främja intresset för teater och annan scenkonst bland Skaraborgs invånare.
- att erbjuda ett varierat programutbud.
Vision
Att öka medlemsantal och publik nu när verksamheten har flyttats till Skövde kulturhus. Dessutom
att bidra till att GöteborgsOperan bibehåller och utvecklar sin aktiva verksamhet vid Skövdescenen,
som nu också återfinns i Kulturhuset.

Ekonomi
Föreningens kassör gör årligen en budget baserad på medlemsavgifter och biljettförsäljning i
samarbete med övriga styrelsen.
Verksamhet
TeaterVännerna i Skaraborg som ambition att varje termin erbjuda 3 - 5 medlemsträffar med
ett varierat program inklusive förtäring. Därutöver om möjligt en teaterresa per år, till
exempelvis till GöteborgsOperan i Göteborg eller andra attraktiva spelplatser.
Marknadsföring
Föreningen ska vid behov använda sig av utökad marknadsföring i form av digitala
evenemangskalendrar, föreningsrutan i SLA och sprida programmet på bibliotek och andra
offentliga lokaler samt på Friskvårdens dag, Seniormässan med mera. I övrigt riktar sig
marknadsföringen i första hand till föreningens medlemmar.
Medlemsmål
Pandemin, som startade i mars 2020, pausade alla tänkbara publikaktiviteter. Det i sin tur
medförde ett tapp av medlemmar vid övergången till det nya kalenderåret 2021. En stor
publik och många medlemmar är en garanti för att verksamheten är aktuell och intressant
för Skaraborgs invånare. Föreningen ska därför arbeta för att ha en ökande publiksiffra på
våra evenemang och ett ökande medlemsantal. Efter pandemin handlar det inte minst om
att återvinna förlorare medlemmar och publik.
Medlemsvärvning
Inbetalningskort och program bör finnas tillgängliga på lämplig plats i Kulturhuset vid varje
tillfälle då GöteborgsOperan eller TeaterVännerna i Skaraborg har aktiviteter.
Samarbeten
- GöteborgsOperan.
TeaterVännerna sprider information till medlemmarna och får ta del av arbetsprocesser och
repetitioner i samband med produktioner på Skövdescenen.
- Studieförbund.
Föreningen initierar och utvecklar samarbeten med intresserade studieförbund.

- Riksteatern Skövde.
Samordning vad gäller programsättning för att undvika dubbelbokningar. Samarbete kring
arrangemang för att kunna erbjuda båda föreningarna fler och mer påkostade produktioner.
Fortsatta diskussioner och samtal för att eventuellt kunna hitta ytterligare samarbetsformer.
- Skövde kommun/Kulturhuset
Teatervännerna och Göteborgsoperan Skövdescenen flyttade båda vid årsskiftet 2020/2021
till Skövde kulturhuset, en byggnad som inrymmer ett stort antal kulturlokaler som
biosalong, teatersalong med mera. Detta ställer ett större krav på Teatervännerna att hålla
sig uppdaterade vad som händer i övriga delar av huset för att undvika
evenemangskollisioner. Placeringen i huset ökar samtidigt möjligheter till nya samarbeten.
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