
BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2019 

Bestyrelsens skriftlige årsberetning er en samlet gennemgang af foreningens aktiviteter baseret på 

tilbagemeldinger fra de enkelte udvalg i 7-kanten.   

Formanden supplerer den skriftlige årsberetning med en mundtlig beretning på selve 

generalforsamlingen tirsdag den 8. september kl. 19.00 i Smedeværkstedet.  

 

Forretningsudvalget 

For forretningsudvalget har 2019 været et år, der i lighed med de foregående har budt på rigtig mange 

forskellige opgaver. Vi har haft møde en gang om måneden, ligesom der holdes personalemøder hver 

mandag. Her snakker vi om, hvad der er på programmet den kommende uge, især hvilke aktiviteter der 

kommer i løbet af ugen. 

To gange i årets løb har vi været til partnerskabsaftale med kommunen. Vi har her mødt meget positivitet, 

interesse og stor velvillighed fra kommunens side. De udtrykker hver gang begejstring for det store arbejde, 

der foregår på Kærvej og i Janderup. Der gives også her udtryk for en stolthed over, at 7-kanten er 

beliggende i Varde Kommune. 

Forretningsudvalget har i 2019 været på banen med opfølgning på sponsorer. Dette ligger ellers ved den til 

enhver tid værende PR-chef, så efter at Ole Fredslund Gudmundsen i 2020 er blevet ansat, ligger det atter 

ved PR-chefen. 

Det faste personale på 1. sal har hver især deres egne opgaver, men det skal her siges, at de alle er 

“blæksprutter”, for man kan ikke sidde på 1. sal uden at have et kendskab til så at sige alt, hvad der foregår 

i 7-kanten. 

Det er et fantastisk hold. Et hold, hvor der altid er en åben dør, og et hold, der er parat til at tage imod gode 

idéer og give ønskede oplevelser. STOR TAK TIL DEM. 

Det er en glæde, at vi har mulighed for at orientere/oplyse alle medlemmerne gennem nyhedsbrevene, og 

mange tak til alle jer der følger brevene. Vi er glade, når I kommer med en kommentar til brevene. Det er 

den måde vi kan blive bedre på. 

MANGE TAK FOR INPUT OG BEMÆRKNINGER 

Vi spiller ikke teater for at tjene penge, men vi skal tjene penge for at få råd til at spille teater, så vi alle kan 

have det sjovt. 

 

Kunstnerisk udvalg  

Det kunstneriske udvalgs opgave er at udarbejde et samlet repertoiret for 7-kanten. Udvalget har fokus på 

at 7-kanten skal kunne tilbyde kvalitet, at det skal være sjovt at være med, og at der skal være økonomi til 

at 7-kanten kan udvikle sig.   

Udvalgets arbejde i 2019 har haft fokus på at indfri vores ambition om en repertoireplan, der strækker sig 

over 5 år. Det er et stort arbejde, men det er vigtigt med langtidsplanlægning få at øge vore chancer for at 



skaffe rettigheder, tiltrække gode instruktører og medvirkende og give de enkelte grupper i 7-kanten de 

bedste muligheder for at planlægge deres arbejde. 

Året blev indledt med en Nytårskur i Smedeværkstedet og det blev starten på et spændende år med gode 

præstationer og store oplevelser for både medvirkende og publikum. 

 

Børn og unge 

Udvalget ser det som vigtigt, at 7- kanten er et aktiv for børn og unge, og at foreningen kan tiltrække og 

fastholde unge mennesker. Udover de aktiviteter, der foregår under børneudvalget og til 

børneteaterfestival, sendte vi igen i 2019 et hold unge på teatercamp i Norge. De unge er videbegærlige og 

ambitiøse, så i efteråret blev der etableret et ungdomshold med tilbud om professionel undervisning/ 

instruktion.  

 

Det voksne publikum 

Året startede med opførelse af ”Chicago ” i Musikhuset Esbjerg, og de unge skuespillere og musikere 

høstede stor anerkendelse for en fantastisk forestilling.  

”De betaler ikke - vi betaler ikke” fik latteren til at runge i Smedeværkstedet.  

Som noget nyt, blev der med succes afviklet 2 forestillinger i forlængelse af hinanden i Janderup – ”Alt 

fugleliv” og ”Pensionisterne”. Et spændende forsøg, der vil kunne benyttes i anden sammenhæng.  

I efteråret blev forestillingen ”Vimmersvej” opført som caféteater i Smedeværkstedet, og det 

understregede at der er et stort publikum til forestillinger, hvor publikum kan synge med og kan spise i 

sammenhæng med forestillingen.  

 

Familieforestillinger 

Årets sommerspil ”Annie Get Your Gun” henvendte sig til alle generationer, men kunne på trods af gode 

præstationer, flot musik, kostumer, og imponerende kulisser ikke tiltrække det forventede antal 

publikummer. En af årsagerne kan skyldes den øgede konkurrence, der er kommet fra de større teatre.    

Årets familie/juleforestilling ”Jul på Slottet” blev opført i Janderup og blev en publikumsmæssig succes med 

gode præstationer. De begrænsede antal publikumspladser i Janderup betød imidlertid, at forestillingen 

kun lige løb rundt rent økonomisk.  

 

Systuen og kostumeudlejningen 

2019 blev igen et år med rigtig mange sjove opgaver i systuen og kostumeudlejningen.  

Kostumeudlejningen er jo den faste, trofaste trup, der passer deres opgave hver onsdag aften. Det giver os 

mange sjove og forskellige oplevelser – og penge i 7-kantens kasse. Vi har det rigtig hyggeligt! 



Året startede med ”Chicago”, hvor der som bekendt ikke blev brugt de mange meter stof, da der for en stor 

dels vedkommende var tale om letpåklædte kvinder. Dario Fo-forestillingen ”De betaler ikke – vi betaler 

ikke” kunne også klares fra vores velassorterede kostumelager. Dog skulle der en ”oppustelig” mave til. Det 

fik vi til at virke.  

Børnene havde deres årlige højdepunkt i april, hvor man kunne opleve diverse prinsesser, eventyrfigurer og 

fisk med meget mere. Det hygger vi os meget med i systuen! 

”Annie Get Your Gun” begyndte vi på sideløbende med Børneteaterfestivalen. Det var jo en genganger, så 

derfor valgte vi at genbruge festkjolerne og bygge videre på dem. Det samme var tilfældet med indianerne. 

Det gjorde faktisk forløbet sjovere, fordi der var tid til detaljer.  

Efteråret gik med ”Vimmersvej”, Silkeborg med ”Sound of Music”. Dejlige ”Jul på slottet” havde premiere 

samme dag, som vi var på Nissefestival i Varde – lidt nisse er der vel i os alle sammen! 

Der er i øvrigt lagt mange sjove og spændende ting i kakkelovnen fra systuen til 50-års jubilæet i 2020.  

Vi glæder os! 

 

Ungdomsholdet 2019/2020 

Vi startede sæsonen d. 7. november med Kim Brandt som underviser/instruktør og Camilla Platz som 

hjælpeinstruktør. Holdet bestod af 13 piger mellem 14 og 17 år, vi havde dog et frafald på 1 og endte med 

12 piger. 

I løbet af sæsonen har holdet bl.a. arbejdet med: improvisation, kropssprog, tekstforståelse, kendte tekster, 

ukendte tekster og selvskrevne tekster. 

I slutningen af december gik holdet i gang med at arbejde med den kommende forestilling, og meget blev 

debatteret, vendt og drejet, hvilket endte ud i forestillingen ”værSKO” - en fri fortolkning af H.C. Andersens 

eventyr ”Den grimme ælling”. Manuskriptet blev skrevet af Kim Brandt med input og hjælp fra pigerne. 

Det endelige manuskript fik pigerne først i hånden en uge før premieren. Der blev arbejdet intenst med 

manuskriptet over to weekender. I den første af de to weekender var der planlagt en overnatning, som alle 

pigerne deltog i. Pigerne fik til denne overnatning mulighed for at male deres egne kulisser.  

Alle øvegangene er foregået i Smedeværkstedet og på Kærvej, hvilket har været en stor succes, da det har 

været nemmere for dem, som kommer med offentlig transport. Øvegange i Varde gør det også nemmere at 

tiltrække unge fra andre byer.  

 

Værkstedet Kærvej 21 

Der har været travlt med produktionen af scener og andet til internt brug. Vi har haft udlejninger af 

rekvisitter og andet til forskellige andre teatre, efterskoler og private fester. 

Fra september til marts har der hver tirsdag formiddag været 14-16 pensionister, der har taget sig af 

oprydning, istandsættelse og scenebyggeri. En skurvogn er blevet istandsat til sminkere og frisører ved 

sommerspillet. 

Hver torsdag aften er der ligeledes 8-10 på aftenholdet, der fordeler de forskellige opsætninger mellem sig. 



Fra marts til juli er der selvfølgelig almindelig travlhed med at lave scene og fremstille rekvisitter til 

sommerspillet. 

 

 

Varde Sommerspil  

Varde Sommerspil 2019 blev som sædvanlig en god en af slagsen. Kostumer, sang, kulisser, skuespil, teknik 

og alt det udenoms var forrygende - og andet var ikke forventet. Skovtursteltet solgte som aldrig før.  

Det kunne have været det bedste sommerspil i mands minde - men det blev det ikke helt. I årevis er vi 

blevet tudet ørerne fulde af, at vi svigtede vores publikum, fordi vi kun spiller alt det nye. Nu lyttede vi både 

til publikum og til foreningen og spillede en af de gode gamle velprøvede, og publikum svigtede igen.  

Selvfølgelig var der dage med regn og kulde - der var også dage med sol og varme. Erkendelsen er vel, at 

der er ikke noget der er sikkert i showbiz mere. Der er ikke sikre hits man kan trække op af ærmet, når 

pengekassen skal fyldes. Og måske er der heller ikke det publikum mere, som vælger sommerspillet. Det er 

nye generationer og de har andre forventninger til komfort og oplevelse. For dem er en aften i regn og 

blæst ikke et must. Så hellere en Netflix film på tossen derhjemme. Derfor skal der tænkes nyt, for det kan 

ikke passe - og det passer ikke - at der ikke skal være en friluftsforestilling i Varde, der på godt og ondt tager 

kampen op med de professionelle teatre og leverer den ene prima forestilling efter den anden.  

Vi må aldrig blive bange for at tænke nyt. Hverken i forhold til nye tiltag - men i lige så høj grad i at passe 

organisationen til til situationen. Det er lige nøjagtig det vi gør i disse år. Vi prøver af, går nye veje, kigger os 

selv efter i sømmene - så længe vi bare kan se os selv i øjnene og sige. Vi gjorde vores bedste - og vi er nu 

gode, så det bedste er ikke helt ringe. Og så skal vi også huske, at selv med 20.000 tilskuere, er vi en af de 

største. Det er heller ikke så ringe endda. Men det kunne være sjovt hvis vi kunne få den op at ringe - og 

kunne hænge den røde lygte op i bøgene i Arnbjerg. Vi gør et forsøg igen i år … og til næste år … og til 

næste år igen. 

 

Arkivudvalget 

Arkivudvalget har udelukkede beskæftiget sig med 50-års jubilæet. Vi har fundet billeder frem og 

interviewet en masse personer. Det hele vil munde ud i et jubilæumsskrift, der bliver lagt ud på nettet. 

 

7-kantens Underholdningsgruppe "Lidt af hvert" 

Efter 16 sjove og festlige år i underholdningsbranchen for Syvkanten lukker og slukker 7-kantens 

Underholdningsgruppe nu. Det har været 16 herlige år med masser af fornøjelige oplevelser.  

Vi har optrådt over det meste af Vest- og Sønderjylland, fra Ringkøbing og Ikast i nord til Haderslev og Ribe i 

syd og til Middelfart og Strib mod øst. Det er i tidens løb blevet til over 160 arrangementer, når vi regner 

indslag med, hvor vi internt i gruppen har optrådt ved hinandens runde fødselsdage og fester. 

I 2019 har vi igen optrådt et par gange på kommunens plejehjem, hvor vi honoreres med kaffe og kage 

samt kørepenge til chaufførerne. Desuden har vi været engageret til et mindre antal arrangementer.  



I 2020 startede vi året med et fantastisk show i Ringkøbing, hvor vi leverede  

2 x 45 min. underholdning ved Grænseforeningens Nytårskur med 100 gæster. Vi har desuden et par 

arrangementer her i foråret med sidste optræden i maj.  

Tak til 7-kanten for godt samarbejde gennem alle årene, tak til aktører, som trofast stillede op ved 

arrangementerne og især tak til vores uundværlige pianist Carl Johan Schnedler.  

 

Sminketeamet 

Vi har haft en dejlig sæson, hvor alt er gået planmæssigt. Endnu en gang har vi haft et godt samarbejde 

med folkene på Kærvej, idet vi i sminketeamet har fået nogle rigtig fine spejle til sminketeltet, som blev 

indviet til Annie Get Your Gun. Så med mange gode oplevelser i sminkekassen glæder vi os til at tage hul 

på en ny og spændende sæson. 

 

 

 


