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v/ Prosjektleder Anne Granaune Nilsen
Granaunet Hegle, 7600 Levanger
Levanger kommune
v/ Finn Christiansen og Formannskapet

Levanger 2.april 2012

Søknad om støtte til Levanger BarneByTeater.
Levanger BarneByteater, heretter kalt BBT, planlegger oppsetning av det kjente og kjære skuespillet
”Reisen til Julestjernen” av Sverre Brandt førjula 2012.
Om prosjektet.
Reisen til Julestjernen ble første gang fremført på Nasjonalteateret andre juledag 1924. Johan
Halvorsen har komponert musikken til stykket.
Vi har fått med oss Mildri Austmo Ryan som regissør. Hun har bred erfaring både som skuepiller og
regissør, og vil være kunstnerisk leder for oppsetningen.
Vi vil knytte til oss ressurspersoner i Levanger kommune og omegn for å sikre høy kvalitet på alt fra
lyd & lys, kostymer, rekvisitter og scenografi. Planleggingen er godt i gang og det er satt sammen
arbeidsgrupper for de ulike delene av produksjonen.
Det vil bli mellom 30 og 40 barn og unge på scenen. Prøveperioden til høsten og forestillingene vil
foregå på Nordtun Grendehus, men vi starter prøver allerede i april og da holder vi til på Frol
Oppvekstsenter. Premiere blir lørdag 24. november og det er planlagt til sammen 8 forestillinger.
Deltagelse.
BBT er åpent for barn og unge i aldersgruppen 4.klasse til 18 år. De som ønsker å være med i BBT
må tegne familiemedlemskap. Dette innebærer at alle foreldre må engasjere seg og ta aktivt del i ei
eller flere av arbeidsgruppene vi oppretter i dugnadsapparatet rundt oppsetningen. Som de fleste
andre som driver frivillig organisasjonsarbeid, er vi avhengig av å ha en god dugnadsånd før og under
en oppsetning. Denne innsatsen kan aldri måles i penger, men gir definitivt resultater i form av gode
opplevelser og gleden ved å få til noe i lag. Dette gir godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Søknadssum: kr 25.000,Vi synes det hadde vært fantastisk flott om dere kunne tenke dere å bli med på å støtte dette
prosjektet. Dersom dere har spørsmål angående oppsetningen, må dere ikke nøle med å ta kontakt.
Vennlig og håpefull hilsen fra
Levanger BarneByTeater v/Anne Granaune Nilsen og Tove Tangerud
Vedlagt: Budsjett for produksjonen og BBT’s retningslinjer
Prosjektleder: Anne Granaune Nilsen
Granaunet Hegle, 7600 Levanger
Tlf: 74017646 – Mob: 48220288
e-post: granaune@ntebb.no

Markedssjef: Tove Tangerud
Sivs veg 17, 7600 Levanger
Mob: 90799968
e-post: tangerud@ntebb.no

Budsjett Reisen til Julestjernen.
Honorarer
Regissør
Koreograf
Digital scenografi
Lyd
Lys
Produksjonsleder

Leieutgifter
Manus
musikk
lokale
prosjektor

kr
kr
kr
kr
kr
kr
totalt kr

50 000,00
20 000,00
15 000,00
50 000,00
10 000,00
2 000,00
147 000,00

Inntekter:
Støtte fra Frifond
Støtte fra kommunen
Annen støtte
Div. sponsorer
Billettsalg
Programsalg
Kafèsalg

kr
kr
kr
kr

40 000,00
25 000,00
10 000,00
30 000,00

kr 90 000,00
kr 5 000,00
kr 15 000,00
totalt kr 215 000,00

kr 14 000,00
kr 5 000,00
kr 12 000,00
kr 5 000,00
totalt kr 36 000,00

Varekostnader
Kostyme
Sminke/hår
Rekvisitta
Scene
Trivsel/bevertning
Innkjøp kafè
Diverse

Markedsføring
Annonsering
Plakater, program,
billetter etc
Div promotering.

kr 10 000,00
kr 6 000,00
kr 6 000,00
kr 16 000,00
kr 5 000,00
kr 5 000,00
kr 5 000,00
totalt kr 53 000,00

inn:
kr 215 000,00
ut: kr 276 000,00
egenkapital:
kr 61 000,00
Balanse: kr 276 000,00 kr 276 000,00

kr 20 000,00
kr 10 000,00
kr 10 000,00 Banner på veggen Nordtun. T-skjorter deltagere.
totalt kr 40 000,00

Totale utgifter: kr 276 000,00

Max inn på billetter:

kr 144 000,00

10 hele A5-sider i programmet.
8forestillinger x 100billetter. 180kr voksne, 150kr barn. 70% solgte.

Levanger BarneByTeater

Retningslinjer for barn og foreldre/foresatte.
Navn
Foreningens navn er Levanger BarneByTeater, heretter kalt BBT. BBT er en
undergruppe til Levanger Byteater og følger deres vedtekter.
Målsetting
BBT skal være et sted hvor barn og unge kan utfolde seg, være skapere og brukere
av teater.
BBT skal tilrettelegge for barn og unge slik at de får en god og trygg møteplass i et
rusfritt miljø i Levanger.

Aldersgruppe
Aldersgruppa for BBTs produksjoner er 9-18år (fra 4.klasse).

Medlemskap og kontingent.
For å være med i produksjonen må det tegnes medlemskap i BBT. Kontingenten
betales forskuddsvis.
•

Familiekontingent kr 500,- (Kontonr.: 1503.01.42044, DnB NOR)

Familiemedvirkning
• Alle foreldre/foresatte må delta aktivt i minst en av arbeidsgruppene som
blir etablert i dugnadsapparatet rundt produksjonen.
• Foreldre/foresatte må i tillegg regne med å stille opp på dugnad før, under
og etter produksjonen.

Annen informasjon
• Teaterøvelser er avhengig av produksjonen. Det vanligste før en
oppsetning er teaterøvelser 2 dager i uka og 3 helgesamlinger. I tillegg vil
det bli flere teaterøvelser den siste uka før premiere.
• Barna/ungdommene må ha med matpakke og drikke til hver øvelse, så
fremt ikke annen informasjon om dette er gitt.
• Ved sykdom må det gies beskjed til produksjonens inspisient.

Styret i Levanger BarneByTeater:
Tove Tangerud
Mob: 907 99 968
e-post:tangerud@ntebb.no

e-post: levangerbarnebyteater@gmail.no
Hege Brusdal Hallan
Mob: 979 56 405
e-post:hegebrha@ntebb.no

Anne Granaune Nilsen
Mob: 482 20 288
e-post:granaune@ntebb.no

