Årsmøte
Anders Vangens venneforening
14.04.16 kl 18.00
Operastudio
Sak
01.16

Kommentar
Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

02.16

Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt.

03.16

Årsberetning for 2015

04.16

Årsplan for 2016

05.16

Godkjenning av Organisasjonsplan

06.16

Regnskap for 2015

07.16

Budsjett 2016

08.16

Valg 2016
 Forslag til styre
o Leder
o Nestleder
o Sekretær
o Kasserer
o Styremedlemmer


09.16

Forslag til valgkomite
o Leder av komite
o Komitemedlemmer
 Forslag til revisor
Saker til eventuelt

Anders Vangens
Venneforening
«Synge, være venner og ha det snålt»
Begeistret , Raus og Ekte

April 2016

Medlemsinformasjon
Kjære medlem
Anders Vangens Venneforening (AVV) ble startet
opp i 2013, like etter at Anders døde.. Foreningen har
som formål å støtte opp om det arbeidet Anders drev
for kunst og kultur i Porsgrunn, med særlig vekt på
klassisk sang.
Årsmøte 2015/16
Foreningen har i 2015 forsøkt å etablere intern struktur
for hvordan AVV best mulig skal sørge for at man kan
formidle og bringe Anders Vangens arbeide videre inn
i fremtiden.
Det vil på årsmøte i henhold til agende bli en kort
presentasjon av ny strategi. I tillegg til fast agenda for
årsmøte vil det på årsmøte bli innslag av sang fra to
av operastudio elever
Årsmøte 2015 gjennomføres i operastudio 14.04.2016
kl 18.00

Medlemsinformasjon
Konserter som kommer :
Lørdag 16. april kl.13 og 18 - Hightlights fra Chess på
Ælvespeilet i regi av Brevik Musikkorps m/bl.a. Andreas
Hoff.
Mandag 25. april kl.16.30 og 19.00 (utsolgt)Operacafé på Gråtenmoen bydelshus m/ Vegard A.
Bakke.
Nasjonalkvelden på 17.mai kl.18.30
Arild Bakke er vertskap for en konsert med allsang og
underholdning. Gjest er Solveig Kringlebotn, Olga
Jørgensen spiller klaver.
Søndag 22.mai kl.18 - Operagutta på Holla kirke Billetter kr.300,- ved inngang
Torsdag 26. mai kl.19 - Anders Vangens priskonsert Ælvespeilet. Billetter kr.170,- kjøpes på Ælvespeilet.
Kammeroppsetning med Janis Hardy og
operastudio- 11. Juni 2016 sted og klokkeslett
kommer senere.
Tirsdag 28. juni kl.19.30 - Operaguttas sommerkonsert
i Brevik kirke - Arild, Andreas, Emil og Trond. Billetter
kr.300,- ved inngang. Info om resten av turnéen finnes
på www.operagutta.no.

Vangens Operastudio holder til i den gamle
administrasjonsbygningen til Metallverket. Lokalene
leies av Down Town, som strekker seg langt for å legge
forholdene godt til rette for virksomheten.
Nytt:
A.V Venneforeningen er fra 01.01.2016 leietaker og
driftsansvarlige for operastudio og vil sammen med
brukere sørge for at forholdende legges til rette.
Eriko Saito, Vegard Arnesen Bakke og Arild Bakke er
pedagoger ved studioet og underviser i mange sjangre
til elever i alle aldre.
Koret på operastudio:
Eriko har igjen engasjert koret og i våres øves det for
deltagelse sammen med Grenland symfoniorkester i
april 2018. Eriko er fremdeles både dirigent og
instruktør for koret. Hurra for Eriko!
Sanger i magen:
Har du en sanger i magen? Eller i familien? Det er rom
for flere elever ved studioet. Gå inn på operastudio.no
for mer informasjon om virksomheten.

