
      

 
Alsønderup 8. marts 2006 

 

KALENDER 
Begivenhed: Tid og sted: 

14/3 Styregruppemøde Skolen kl. 19.30 

21/3 Møde om Landsstævne Alsønderup Skole – lokale 07 19.00 

25/3 Teaterekskursion – Svend, Knud og Valdemar Privatteatret 

  2/4 Videoeftermiddag Store torv, på Alsønderup Skole kl. 14.00 

27/4 Generalforsamling Klubhuset kl. 19.30 

 
Kære teatermedlem, 
 
Klokkeren fra Notre Dame 
Vi skulle gennem en del prøvelser og udfordringer, men det endte heldigvis alt sammen lykkeligt. Klokkeren fra 
Notre Dame kom op at stå, og vi har fået stor ros fra mange sider. Flere af Mastodonterne har været forbi for at 
se, hvordan vi fortolkede stykket, og især fra denne kant var der begejstring, men også publikum i almindelig har 
været meget, meget søde til at rose. Der var smukke ord for opsætningen som et hele, mens musikken og de 
store sang-præstationer blev fremhævet som værende i særklasse. Det har endnu engang været en fornøjelse at 
være en del af Kulsvierscenens voksenforestilling, og på bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle, der slæbte og 
bar! 
 
Videoforestilling 
Har du ikke fået nok af Klokkeren fra Notre Dame eller fik du aldrig set stykket kan du se Hans Bremers video 
søndag d. 2/4 kl. 14.00. Det foregår på Store torv på Alsønderup Skole. Da stykket jo som bekendt var en anelse 
omfangsrigt er videoen det også, derfor har vi lavet den traditionelle videoaften om til en videoeftermiddag. 
Foreningen byder på lidt at spise og drikke. Hvis du vil købe en dvd eller video koster det 125,- kroner. Da 
Bremer skal bruge tid til at kopiere, beder vi om, at du senest 25/3 bestiller dit eksemplar ved at skrive til 
phhh@post.tele.dk eller ringe til mig på 48 28 51 10. 
 
Landsstævne 2006 
Den 7. april er sidste frist for tilmelding til DGI´s Landsstævne 2006, der jo som bekendt foregår i Haderslev fra 
29/6 til 2/7. Hvis du vil med, skal du helst møde op til planlægningsmøde på Alsønderup Skole d. 21/3 kl. 19.00. 
Hvis du er forhindret, men gerne vil med til Landsstævne, bedes du ringe og fortælle det til Marianne Sonne på 
48 28 69 82. Kulsvierscenens optræden bliver udpluk fra årets revy. Dette betyder absolut ikke, at man er 
udelukket fra at spille revy, hvis man ikke skal med til Landsstævne. Det betyder heller ikke, at man ikke kan tage 
til Landsstævne, hvis man ikke har spillet revy. Vi skifter bemanding, hvor det er nødvendigt. 
 
Lidt nyt til garderoben? 
Det er jo normalt kun folkene bag scenen, der har mulighed for at klæde sig i sort tøj med foreningens smukke 
logo på ryggen. Nu får alle chancen. Kirsten Wilms har indhentet rigtigt gode tilbud på tøj i meget lækker kvalitet: 
Sweatshirt u/hætte og tryk på ryggen                         kr.  125,00 
Sweatshirt m/hætte og tryk på ryggen                        kr. 175,00 
Microfiber fleece med rygbroderi                               kr. 185,00 
Fleece med vindtæt og åndbart foer med rygbroderi    kr. 375,00 
Interesseret? Så send en mail til Kirsten på kirsten@revisorhus.dk eller ring til hende på 48 24 20 50 (Husk at 
angive størrelse og antal.) Absolut sidste frist for at bestille tøj er den. 27/4.  
 
Revy 
Hvis du har mod på at skrive en revytekst eller gerne vil være med på holdet, så ring hurtigst muligt til mig på 48 
28 51 10 
 
Venlig hilsen 
Henriette Hougaard 


