STAF NOTYSJE DREAME SUNDER GRINZEN

DOEL
STAF stelt him ta doel om in ynspirearjend platfoarm te wêzen foar de Fryske teaterkeunst
en wol minsken ferbine dy’t gearwurkje wolle oan de ûntjouwing en de kwalitative
ferbettering fan it Fryske amateurtoaniel ynklusyf de iepenloftspullen.
FISY
STAF wol:
1 - Grinzen ferlizze





Betingsten en in poadium biede oan toanielferieningen dy’t grinzen ferlizze wolle en
dy’t wurkje wolle oan ûntwikkeling mei as doel it dielen fan kennis en it ferbetterjen
fan kwaliteit en repertoire
Understeuning jaan en advisearje by dy ûntwikkelingen
Understeuning jaan oan organisaasjes van iepenloftspullen by harren fierdere
ûntwikkeling

2 - Kennis diele




Belutsenen by it Fryske toaniel by inoar bringe mei as doel it dielen fan kennis en
ûnderfining op it mêd fan regy, technyk, organisaasje, kar fan repertoire ensfh.
Byinoar bringen fan organisaasjes fan iepenloftspullen mei as doel it dielen fan kennis
en ûnderfining op it mêd fan regy, technyk, organisaasje, kar fan repertoire ensfh.
It jaan fan advys oan toanielferieningen op alderhande mêd.

3 - Soargje foar minsken


It bieden fan in platfoarm foar de beoefeners fan amateurtoaniel dy’t bûten
ferieningsferbân wurkje wolle oan harren passy foar toaniel. It ûntwikkeljen en
útfieren fan ynspirearjende opliedingen en kursussen dy’t de Fryske
amateurtoanielkeunst ferbetterje.

DOELSTELLINGEN







Groei fan it tal oansletten ferienigingen mei 25% yn 2020
It realisearjen fan 2 bysûndere projekten yn 2018
Staf wol yn 2018 in pro-aktyf, ynspirearjend, motivearjend en fasilitearjend platfoarm
wêze foar it Fryske amateurtoaniel en de iepenloftspullen mei in grutte wurdearring
fan de belutsenen
Yn 2017 beoardielje de karmasters fan STAF ek de iepenloftspullen yn in aparte kriich
en wurdt der stribbe nei in gearwurking mei de organisaasje fan de Gouden Gurbe
Yn it seizoen 2016/2017 funksjonearret de kriich nije styl en is in begjin makke mei
advys- en opliedingsaktiviteiten foar de oansletten ferieningen
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AKSJES EN MIDDELEN
Om in helder byld te krijen fan de ambysjes fan it amateurtoaniel yn Fryslân organisearret
STAF yn de hjerst fan 2015 in kongres mei de titel “Dreame sûnder grinzen”. Troch de
sintrale fraach “wat binne eins jimme dreamen?” wurde de dielnimmers troch ferskate
workshops útdage om harren te ferdjipjen yn harren takomst mei de teaterkeunst en it
útsprekken fan harren winsken datoangeande. It kongres in bedoeld foar elkenien dy’t aktyf
is yn de amateurtoanielwrâld lykas bestjoerders, regisseurs, skriuwers, akteurs, technisy en
gean sa mar troch. Under en nei it kongres kinne minsken byinoar brocht wurde oan de hân
fan ynbrochte ideeën.

