SKEMA TIL REGISTRERI G AF SCE ER ES AKTIVITETSMEDLEMSTAL O.A.
FOR 2011
J.nr. 01.07.06

Scenens / gruppens navn: Frederiksberg Teater
Kontaktperson: Gert V. Nielsen
Adresse: Finsensvej 139
,
Postnr. og by: 2000 Frederiksberg
Tlf.: Teater: 38 71 82 85 – Gert mobil: 61 26 64 93
e-mail: info@frederiksbergteater.dk
hjemmeside: www.frederiksbergteater.dk

Antal medlemmer 0 -29 år: _______ over 30 år: _______ i alt: _______
Opførelser i kalenderåret 2011 af følgende skuespil (også revyer og sommerspil) og med angivelse af antal
medvirkende (både spillere, teknikere, scenebyggere og andre involverede):
Spillere, teknikere o.a. involverede
Skuespillets titel:

Dramatiker

0 - 29 år

over 30 antal
set af
år
forest: ca.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Deltagere i arbejde med pædagogisk dramatik, kreativ dans m.m.:
Deltagere i arbejde med masker, dukker, sort teater o.lign.:
Deltagere i studiekredse og kurser afholdt for scenens medlemmer
Scenens/foreningens aktivitetsmedlemmer i alt:
Har scenen/gruppen eget teater (defineret som lokaler, man har fuld råderet over): ja_+___ nej ____ (sæt
kryds)
Har scenen/gruppen eget medlemsblad: ja____ nej__+__

Egen nyhedsmail: ja__+__ nej____

Har scenen/gruppen været på eller haft gæstespil: ja____ nej____ Hvis ja: Hvad og/eller hvor:
_____________________________________________________________________________________
____________ ________ ______________________________________________________________
Sted:

Dato:

Formandens underskrift

Retur til Dansk Amatør Teater Samvirke, ygade 15, 6300 Gråsten - inden den 6. april.
(Svarkuvert vedlagt)

B! Sommerspil 2011….se bagsiden!!!

Sommerspil 2011
DATS laver en liste til pressen i maj måned med de indrapporterede sommerspil (perioden ca.
15. maj – 1. september. De fleste udendørs, nogle få indendørs). Listen kommer også på
www.dats.dk
Vi skal bede om ret præcise oplysninger. Listen giver ofte avisomtale. Under alle
omstændigheder er en sådan liste med til at synliggøre den store folkelige indsats der sker om
sommeren.
Det vil vi også gerne gøre i år. Udfyld derfor venligst nedenstående så godt som muligt!

Spillets titel:
Dramatiker:
Komponist:
Instruktør:
Andre
professionelle:
(funktion og
navn)

Spillested:
Premieredato:
Spilleperiode:
Scenens navn:
Yderligere
oplysninger:
Hjemmeside
eller anden
kontakt
oplysninger
tlf., email o.a.

