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Søknad om midler til revy på Ytterøy
Viser til samtale med Frode Hallem med oppfordring til å søke om midler.
Det søkes herved om midler til å gjennomføre revy på Ytterøy, høsten 2014 og vinteren
2014/2015.
Ungdomslaget Vårglimt på Ytterøy har et eget teaterlag. Teaterlaget har vært aktivt
siden stiftelsen i 1943. I perioden 2005-2011 lå teaterlaget dødt, pga. manglende
personer til å ta ledelsen. I 2011 var teaterlaget i gang igjen, med farsen ”Hæææærlig
konkurs”. I 2012 satte vi opp revyen ”Der nokon skulle tru at ingen kunne bu”. I 2013
hadde vi fokus på rekrutering og hadde en egen oppsetning for ungdom i alderen 13-19
år. Flere av disse er med i årets oppsetning, som i alt teller 42 personer foran og bak
scenen.
Vi har satset en del på å utvikle revy som sjanger ved å sende sentrale ildsjeler på
seminar i regi av Norsk Revyfaglig Senter. Det har gitt laget ett stort og fruktbart
nettverk, som i tillegg til faglig utvikling også har gitt oss mulighet til å få inn dyktige
revypersonligheter inn i vårt arbeid. I 2012 leide vi inn vinner av NRS revytekststipend,
Egil Aslak Aursand Hagerup, til å hjelpe oss med å utvikle revytekster. I år har vi fått
med Norges amatørrevydronning, Anne Berit Sivertsen (fra Lånkerevyen) som vår
eksterne instruktør og mentor. Vi gleder oss stort til dette samarbeidet.
Forestillingene er planlagt til 4.juledag på Ytterøy Samfunnshus (premiere med dans
etterpå), 9.januar på Ytterøy Samfunnshus (pensjonistforestilling), 10.januar på Ytterøy
Samfunnshus (familieforestilling, med matservering på 7610 Rampa etterpå) og
17.januar på Festiviteten.
Forestillingen den 9.januar er et samarbeid med Ytterøy Pensjonistlag. De inviterer alle
pensjonistlagene i nærområdet til å komme over for å se på forestillingen. Det settes opp
buss, serveres mat, kaffe og kake. Dette samarbeidet ble gjennomført i 2011 og 2012, og
ble en stor suksess.
Det er første gang vi planlegger å vise oppsetningen vår i Festiviteten. Vi har snakket
med Tor Wibe, som er veldig positiv til at vi kommer. Med denne forestillingen ønsker vi
å vise hva Ytterøy har å by på! Vi synes også det er viktig å være med og vise at
Festiviteten godt kan benyttes som kulturarena.
Vi søker derfor om støtte på kr. 10000 kr, noe som tilsvarer utgifter til markedsføring
(se utgiftsoversikt på neste side).

En oversikt over estimerte utgifter:
Leie av sal til øvelser og forestillinger:
Leie av instruktør:
Leie av lyd/lys:
Rekvisita/kostymer:
Program og markedsføring:
Leie av Festiviteten:
Diverse

4000 kr
5000 kr
7000 kr
5000 kr
10000 kr
15000 kr
3000 kr

SUM:

39000 kr
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