Teaterskolen Kastali’a
Referat generalforsamling
fredag den 4. maj 2018 kl. 16.30
Sted: Teaterskolen Kastali’a, Stemannsgade 9 c, 8900 Randers C
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Valg af dirigent og referent
Formandens og den dagligledelses beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Forslag fra bestyrelsen: Fremtidig forældreinvolvering.
Eventuelt

Valg af dirigent og referent
Dirigent:
Referent:

Svend Thøgersen
Tommy Høegh Jensen

Dirigent konstaterede at indkaldelse til Generalforsamlingen var indkaldt med rettidigt varsel.

2

Formandens og den dagligledelses beretning
Formand:
Mitten Ferrar
Dagligleder: Lisbeth Nielsen

2.1

Den dagligledelses beretning

Dagligleder beretter om årets- og fremtidige aktiviteter.
2.1.1

Foråret 2017

Vi var i denne sæson (sæson 26) 122 skønne elever og 8 energiske lærere fordelt på 9 hold.
Derudover var der 20 elever fordelt på 2 hold på Nordbyens Teaterskole Kastali’a.
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Hele foråret 2017 arbejdede vi med 7 dødssynder, som en del af Kulturby 2017. Som fælles
oplæg til alle hold om de 7 dødssynder, startede vi med en teatercamp med overnatning i
februar.

Afslutningsforestillingerne bliver slået sammen til en stor teaterevent ’Det er synd’ som spillede
både i Underværket og i Kulturhuset. Hvert hold lavede deres egen forestilling i den samlede
teaterevent. Publikum kunne shoppe rundt mellem de 7 dødssynder. Teatereventen var godt
besøgt og det var en særlig udfordrende oplevelse, hvor vi stod sammen og løftede i flok. Midt i
glæden over teatereventen, blev vi ekstra rykket sammen, da vi mistede en af vores elever ved
en tragisk ulykke.

Yderligere i Kulturby 2017, samlede Kastali’a i maj, 60 unge (15 til 23 år) fra 7 forskellige lande i
Europa og lavede ”EuroInvasion - 7 deadly sins”. Hvert land havde fået til opgave at gentænke
en dødssynd, som blev til en del af det samlede gadeteaterprojekt. Vi besøgt Voldum, Fjellerup
Langå & sluttede af i Randers City med vores farverige gadeteater om de 7 dødssynder.
Projektet sluttede af med international Kaffemik på Randers Kunstmuseum.

Nordbyens Teaterskole Kastali’a afsluttede med 2 forestillinger. I maj var det ’Rejsen’ og i juni
var det ’Udenfor – indeni’.

Et undersøgende projekt, der skulle vække interessen for teater hos børn i den nordligste del af
Randers, hvor vi ikke har haft eller har elever fra.

Flere af børnene fra projektet var interesseret i at fortsætte som elev på Teaterskolen Kastali’a,
men deltagerbetalingen var for høj, og dermed stod vi overfor en ny udfordring. Vi var så heldige
at få et tilskud fra Lions Club Gudenå, så vi kunne tilbyde halv friplads. Og så har Barnets Sag
valgt at dække resten for enkelte børn.

En konklusion på projektet har været, at vi ikke ønsker at oprette en speciel Nordby Teaterskole,
vi ønsker at optage børn fra Nordbyen, på lige vilkår med andre. Det vil sige, at vi ønsker
blandede hold. Det har alle bedst gavn af.
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I løbet af foråret var teaterskolen involveret i:


Kulturhusdagen den 4. marts, hvor elever tog imod publikum med de 7 dødssynder



I april var elever hyret af Randers tekniske afd. Randers Kommune til at gøre
opmærksom på skrald



Forestilling ’Misundelse’ en del af de 7 dødssynder spillede i maj på Randers Bibliotek



I juni brugte Visit Randers forestillingen ’Misundelse’ på Rådhustorvet til at gøre
opmærksom på det aktive Randers.



En af vores undervisere stod for drama som linjefag på Mariager efterskole og drama
som valgfag på Forberedelsensskolen.


2.1.2

Vi deltog med Kamchatkafolket ved Stafet for livet

Administrationen:

Foråret blev brugt til at få overblik over Kastali’as struktur.

2.1.3

Efteråret 2017

I efterårssæsonen (sæson 27) havde vi 132 skønne elever og 7 energiske lærere fordelt på 10
hold. De afsluttede med 10 imponerende forestillinger i Underværkets store sal. Ti meget
forskellige forestillinger, som teaterskolens elever lavede. Publikum kunne blandt andet få et
indblik i Lille Peter Edderkops hemmelige – og meget interessante liv. Der var kendte Disneyfigurer og en græsk tragedie på plakaten. Udover aftenforestillingerne spillede eleverne
skoleforestillinger. Der var igen stor opbakning (800 deltog) fra skolerne.

I løbet af efteråret var teaterskolen involveret i:


Åben gudstjeneste i Enghøjkirke med tema FRYGT – august



Randers Ugen, hvor randrusianer kunne møde Kamchatkafolket rundt i byen.



I september deltog Kastali’a elever på tværs af alder i ”Luther by night” i Randers
centrum



Teaterskolens yngste elever lavede i oktober i samarbejde med Randers Musikskole
sang/teater-forestilling til åbningen af BørneKultur Ugen på Værket.



Ældre elever sminkede børn på biblioteket, afholdt Ridderfest, Prinsesse te-selskab,
Bamsefest og Eventyrlig teaterworkshop – alt sammen i BørneKultur Ugen i uge 42.



Kastali’a afholdte ”Historie på spil-dag” med 20 deltagere



Forestillingen ’Fully Booked’ spilede på Randers Bibliotek d. 2. dec.
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Ældre elever leverede uhygge på Randers kunstmuseum i oktober



Teenagerspraglenisser var 4 gange på gaden i december hvor de spredte julestemning i
Randers by.

2.1.4

Administration

I efteråret var der afrapportering af Kulturby 2017 og Nordby projektet.
2.1.5

Lokale samarbejdsprojekter i 2017:

’Historier på spil’ - Et samarbejde med Teaterskolen Kastali’a, Randers Ungdomsskole,
Læringscenter Randers, Randers Fortællerne og Randers Bibliotek, hvor forfatterspirerne lærer
kreativskrivning.
2.1.6

2.1.7

Lokalerne blev udover Kastali’a i 2017 brugt af:


Tamilsk dans & tamilsk sang



Valgfags hold fra kommunens folkeskoler og privatskoler og efterskole,



Spragelnisserne brugte lokalerne i december til omklædning.



BørneKultur Ugen v. Kulturelt Samvirke Randers



Randers Ungdomsskole hold ”Historier på spil”

Tilskud


Randers Kommune støttede afslutningsforestillingerne i foråret og efteråret og Historie
på spil dagen.



Slots og kulturstyrelsen og Knud og Dagny Gad Andressen fonden støttede Nordbyens
Teaterskole Kastali’a



2.1.8

Lions Club Gudenå gav tilskud til fripladser.

Personale

Underviser:

Birgitte Alme
Laura Alm
Jan Værum
Lisbeth Nielsen
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Hjælpeundervisere:

Mathilde Faarup
Maja Krog Andersen
Stine Kjeldsen

Internationale projekter: Anja Aabenhus

Jobtræning:

Diana Rasmussen
(jobtræning med henblik på flex-job ansættelse)
Står for bogføring og div. lister.

Kastali’a har i perioden i alt haft 4 personer i jobtræning.

2.1.9

Skoletjenste

Kastali’a deltager i div. netværksmøder. I forbindelse med den åbne skole udbød Kastali’a
forskellige tilbud til kommunens skoler:


Trivselsforløb



Kompetenceudvikling af lærere



Teater som læringsvej; Basis teaterarbejde



Udvikling og opsætning af forestillinger.

Desværre har ingen skoler gjort brug af dette i 2017.

2.1.10 Økonomi
Kastali’a kom ud med et overskud. Dette skyldes bl.a. at elevantallet er oppe på 132 elever og
det lykkedes os at afvikle de to store projekter på en god og økonomisk konstruktiv måde.

2.1.11 Internationale projekter
Af international projektkoordinator Anja Aabenhus
I 2017 har Kastali’a deltaget flere forskellige internationale projekter og partnerskaber via EU’s
ungdomsprogram ERASMUS+.
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Formålet er at udvikle Kastali’as unge og medarbejderes internationale kompetencer. Mobilitet,
sprogudvikling, læren om andre kulturer og ungdomsrealiteter i andre lande, tolerance,
demokrati, inklusion, innovation, kunst og kreativitet er nogle af læringsområderne.

Desuden udvikler teaterskolen internationalt netværk af projekterne og opnår ny inspiration og
nye metoder ved at dele viden med vores partnerorganisationer.

Vores oplevelse i de internationale projekter er, at Kastali’a har meget at byde det europæiske
samfund på. Mange partnere er imponeret af Kastali’as arbejde og metoder, og der er mange
muligheder for videreudvikling.

2.1.12 Økonomi:
Generelt er kost og logi, kursus/ophold/aktiviteter betalt af ERASMUS+ programmet, samt der
gives et stort tilskud til rejseudgifter. Kastalia’s deltagere har betalt et deltagergebyr til dækning
af administration, projektkoordinering og rest rejseomkostninger, og de internationale projekter
er derved omkostningsfrie for teaterskolens almindelige drift og hviler i sig selv.

2.1.13 Ungdomsudvekslinger
- FUSION – When audiovisuals meets performing arts! 6 unge (18 – 25 år) fra Kastali’a rejste til
Murcia i Spanien fra d. 02. – 08. juli for at deltage i en ungdomsudveksling med andre unge fra
Armenien, Polen, Italien, Spanien.

- INNER DANCE - Body, self-awareness and European identity. 5 unge (18 – 25 år) fra Kastali’a
rejste til Murcia I Spanien fra d. 24. juli – 02. aug. for at deltage i en ungdomsudveksling med
andre unge fra Irland, Italien, Spanien, Slovenien, Armenien.

- EUROINVASION Kastali’a var i forbindelse med Kulturby 2017 projektet ’De syv Dødssynder’
vært for en stor ungdomsudveksling i maj 2017 for 63 deltagere fra 7 forskellige lande. (Litauen,
Slovenien, Tjekkiet, Irland, Grækenland, Portugal og Danmark).
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2.1.14 Kompetenceudvikling for medarbejdere
- MASK OF CONFLICT III. 2 Kastali’a medarbejdere rejste I januar 2017 til Egio i Grækenland for
at deltage I et europæisk træningsseminar omkring at udvikle nye kompetencer i
konflikthåndtering og empatisk kommunikation igennem Gestalt teater.

- WISE BODIES. 2 medarbejdere rejste i september 2017 til Murcia i Spanien for at deltage i et
europæisk træningskursus omkring kropsarbejde, bevægelse og selvbevidsthed i henhold til at
kunne arbejde med kropslige øvelser med udsatte unge.

2.1.15 Strategisk partnerskab til udvikling af innovation og nye undervisningsmetoder
- CHOICE (total projektperiode okt. 2016 – okt. 2018).
CHOICE: udvikling af nye metoder til forebyggelse af unges afhængighed af internet, online
gambling og rusmidler. Et samarbejde mellem 8 forskellige institutioner og organisationer i
Europa. De 6 deltagende lande i partnerskabet er Danmark, Polen, Italien, Spanien, Irland og
Slovenien. Kastali’a er dansk projektkoordinator. Projektets målgruppe er lærere og elever i
skolernes 7. – 10. klasse.

I foråret 2017 gennemførte CHOICE en kontekst analyse af problemet med afhængighed blandt
240 skoleelever i de 6 deltagerlande. Assentoftskolen og Randers Realskole var lokale
samarbejdspartnere. Spørgeskemaundersøgelse omkring problematikken og unges vaner.

Kastali’a udfærdigede en national rapport, som var en del af den samlede internationalrapport.
Kastali’a udviklede en 64 siders undervisningsmanual med dramaøvelser, hvor unge trænes i at
genkende og udtrykke følelser, empati og selvbevidsthed, med henblik på, at træffe ’de rigtige’
valg i livet.

I september 2017 afholdte 2 undervisere fra Kastali’a et internationalt træningskursus i Spanien
for 36 skolelærere og undervisere fra partnerlandene. Kurset og CHOICE undervisningsmanualen
blev modtaget med stor begejstring og entusiasme af projektpartnere og deltagere, der i
projektets næste faser i 2018 skal arbejde med materialet i deres hjemlande. Fra dansk side
deltog lærere og undervisere fra Vestervangsskolen, Randers Lilleskole, Randers Ungdomsskole,
Ung Norddjurs og Kastali’a.

Side 7 af 11

Udover den sædvanlige ERASMUS+ støtte til rejser og ophold modtager CHOICE også støtte til
lønninger til projektkoordinering og udvikling af rapporter og nye undervisningsmaterialer,
workshops og konferencer.

En projekthjemmeside og gratis Model platform for alle interesserede er pt. under udarbejdelse
og vil blive færdig efter sommerferien 2018.

På baggrund af Kastali’as engagement i EU-projektet Choice, har Kastali’a fået EU’s ”grønne
stempel”. Dette er en rigtig vigtig anerkendelse, som bl.a. betyder, at personale og elever har
mulighed for at deltage i kursusaktivitet i udlandet med afholdelse af alle omkostninger.
Projektet støttes af ERASMUS+ programmet.

Kastalia’s arbejde er så stor en succes, at uddannelse- og projektmaterialet er blevet
digitaliseret. Samtidig har Kastali’a deltaget i uddannelse af 36 folkeskoleskolelærer i Spanien,
herunder fra Randers, der efterfølgende skal implementere materialet i undervisningen på deres
lokale skoler.

2.1.16 Fremtiden på Kastali’a


Lokaleaftale skal fornyes i 2018



Leder er i dialog med Randers Kommune ang. fast tilskud fremover



Ansættelse af flexjobber til administrative opgaver

Orientering om lokalesituationen. Kastali’a modtager årligt tilskud fra Randers Kommune, der
består i afholdelse af lokale omkostningerne. Tilskuddet gives for en tidsbegrænset periode.
Bevillingen er for kort tid siden blevet forlænget for yderligere 3 år. Som en del af aftalen med
Kommunen, skal Kastali’a stille lokalerne til rådighed for andre aktiviteter, på de tidspunkter,
hvor de ikke selv benytter lokalerne.

Kastali’a har over tiden opbygget en stor beholdning af rekvisitter og kostumer, som giver
udfordringer med opmagasinering. Der arbejdes pt. på en løsning med Kommunen.
Beretningen godkendes.
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2.2

Formandens beretning

Formanden beretter om bestyrelsens arbejde i de tidligere perioder, hvor det har været vigtigt
at få struktur på det ledelses- og arbejdsmæssige, hvilket nu fungere rigtig godt.
Endvidere har bestyrelsen forestået et strategiarbejde for at få ”rugbrødsmaskinen” til at
fungere, så der kunne etableres fornuftige betingelser for ledelsen og det øvrige personale samt
sikre et kreativt og udviklende miljø for eleverne.
Et rigtig vigtigt element er at fastholde og udvikle ”Kastali’a ånden”. ”Kastali'a lærer ikke børn at
blive til noget, men at blive til nogen.”
Som et supplement til ”rugbrødsmaskinen” er deltagelse i EU-projekter, et vigtigt element.
Disse bidrager ikke blot økonomisk til Kastali’a, men giver såvel personalet som eleverne
mulighed for personlig og faglig udvikling, hvis de ønsker det.
I det kommen år, arbejdes der på at få afholdt et kulturmøde med andre tilsvarende ”none
profit” organisationer med henblik på erfaringsudveksling samt evt. etablering af
samarbejdsrelationer.
Se også punkt 8
Beretningen godkendes.
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Fremlæggelse af regnskab
Gennemgang afregnskab v/daglig leder LisbethNielsen
Omsætningen i Kastali’aer i 2017 ekstraordinært fordoblet i forhold til 2016 (fra Dkk.
538.328 til Dkk. 1.257.450).
Dette skyldes deltagelse i række tilskudsgivende projekter, herunder ”Kulturhovedstad
2017”, EU-projekt og Kulturministeriums projekt.
Kastali’a kom således ud med et mindre overskud i 2017 på Dkk. 27.000, hvilket betragtes
som tilfredsstillende.
Ved gennemgang af regnskabet fremkommer overskuddet væsentlig højere. Der skal dog jf.
regnskabets noter tages hensyn til ”eventuelle forpligtelser” i forbindelse med EU-projekterne.
Dvs. indtægt til dækning af omkostninger, der endnu ikke er afholdt.
Af noterne fremgår ligeledes særskilt opstilling vedr. ”Kulturhovedstad 2017” og EUprojekter. Årsagen er, at regnskabet for disse projekter kræves opstillet på en bestemt måde
og afviklet som selvstændige projekter.
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Der var en kort dialog om udfordringerne med at hensætte midler til fremtidige aktiviteter
(opsparing). Dette kunne være rigtig fornuftigt, men er en udfordring, i forhold til ansøgning om
tilskud og midler fra offentlige og private organisationer, hvilket er afgørende for aktiviteterne i
Kastali’a.
Regnskabet godkendes
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Fastsættelse af kontingent
Kontingent fastholdes på kr.150,- årligt.
Bestyrelsesmedlemmerne vil være er at betragte som medlemmer af Kastali’a og og vil således
være betalende medlemmer. Girokort fremsendes snarest.
Alle er i øvrigt velkommen til at melde sig ind i Kastali’a og derved støtte foreningen med
medlemskontingent.
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Behandling af indkomne forslag
Ingen indkommendeforslag
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Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
Nuværende bestyrelse:
Formand:
Kasserer:
Næstformand:
Sekretær:
Menig:

Mitten Ferrar
Svend Thøgersen
Ulla Kjærvang
Tommy Høeg Jensen
Charlotte Bromann

(på valg)
(på valg)
(på valg)

Alle tre genopstiller og blev genvalgt.
Suppleanter:
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Peter Rasmussen
Louise Panduro

(genvalg)
(Nyvalgt)

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Revisor:
Ole Hansen
Revisor suppleant: Allan Solbjerg

(Genvalgt)
(Nyvalgt)
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Forslag fra bestyrelsen: Fremtidig forældreinvolvering.
Underviser Jan Værum, beretter om fremtidig forældre involvering. Udgangspunktet er, at ”lidt
hjælpe, kan være en stor hjælp”.
Der er rigtig meget brug for nogle frivillige hænder. Det kunne være til:
-

at sy kostumer
at bygge og male scene elementer
at sælge billetter ifm. forestillinger
at sælge kager Ifm. forestillinger
at lave mad til eleverne ifm. arrangementer
at sætte hår og lægge makeup
samt rengøring af lokalerne

Der var en rigtig god dialog med de fremmødte forældre om, hvordan der kan informeres om
aktiviteterne og enighed om, at forældrene rigtig gerne vil deltage og bidrage, hvor der er
behov.
Endvidere blev det aftalt at nedsætte et ”aktivitetsudvalg”, hvor Jan står for organiseringen og
kommunikationen sammen med ”Mejses mor, Louise”
Udvalget udarbejder et ”kompetencekatalog” over forældre, F.eks. tømmer, maler etc.
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Eventuelt
Intet at bemærke.
Formanden takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sigsåledes:
Formand:
Kasserer:
Næstformand:
Sekretær:

Mitten Ferrar
Tommy Høeg Jensen
Ulla Kjærvang
Tommy Høeg Jensen

Dirigent: Svend Thøgersen

Referent: Tommy Høegh Jensen
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