UtkantTeatret

Osen, 6. Mai 2020.

Til Osen kommune
v/ordfører
Søknad om å beholde bevilgede midler til Storversdagen.
Storversdagen er, som så mange andre kulturarrangement, utsatt pga koronasituasjonen.
Ny plan er å ha urpremieren i 2021, og vi jobber for tida med å sette datoer for forestillinger.
Dette gjør vi i samarbeid med andre spel i fylket. Det blir mange spel gjennom sommeren, og
i stedet for å kollidere vil vi samarbeide om å gjøre det attraktivt for publikum å oppsøke
flest mulig av oss! Vi er i dialog med flere av de andre spelene om et felles
markedsføringsopplegg, og spennende løsninger på dette.
Vi beholder vår samarbeidspartner Turnéteatret i Trøndelag, og er i dialog med
fylkesmusikktjenesten om mulig samarbeid. Regissør har sagt nei til annen jobb neste
sommer for å være med på Storversdagen. Kapellmester er med neste år. De profesjonelle
skuespillerne er klare på at de vil prioritere Storversdagen og jobber for å få det til. De lokale
skuespillerne er heltent, og prøvene vi har hatt lover veldig bra. Kostymegruppa har
produsert masse fram til det ble stopp, og scene/scenografi er under bygging. Billettsalget
var godt i gang på kultar.no, og oppmerksomheten utenfra har vært stor.
Vi er i ferd med å skape et nytt spel som vil vises på Trøndelagskartet. Vi er tente og stolte
over produktet, og vil bruke utsettelsen til å styrke kvaliteten enda mer.
Storversdagen er også et næringsprosjekt. Ved gjennomføring utgjør SVD i alt hele 24
prosjektstillinger til profesjonelle kulturarbeidere, hvorav flere skatter til Osen. Samtlige
kunstnere som er delaktige i prosjektet jobber for honorarer langt under tariff, for å bidra til
at dette kan gjennomføres. Dette gjelder ikke minst opphavspersonen.
Produksjonen var i full gang da det ble stopp. Spesielt regissør og manusforfatter,
komponist, sanginstruktør har jobbet mye og enda ikke blitt honorert. Arbeidet er dessuten i
gang og kommer ikke til å stoppe opp. Koronasituasjonen vil ete på seg litt, siden noe
forberedelse er ferskvare. Det vil være ønskelig med noe mer støtte fra kommunen.
Inntekter i en slik produksjon er støttemidler og billettsalg. Støttemidler forutsetter vanligvis
gjennomføring av forestillinger. Kulturrådet har nå gjort et unntak pga koronasituasjonen, og
trekker ikke tilbake bevilgede midler. Fylket er også klare på at midlene står.
Vi vil be om at kommunen lar bevilgede midler stå i produksjonen. Målet er gjennomføring
neste år. Om det skulle skje noe mer som hindrer gjennomføring av selve forestillingene, ber
vi om at midlene likevel står så vi kan betale for utført arbeid.
Vi vil i vår ta initiativ til et møte der vi får kommunisert mer omkring kommunens rolle i SVD.
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