16. februar 2021.
Kære fondsgiver
Vi har modtaget støtte fra jeres fond til at opføre Mamma Mia i Hertha Levefællesskab.
Vi var klar d. 23. marts 2020 til opførelsen efter 1 ½ års øvning. Alle billetter til 3
forestillinger var solgt – så lukkede corona os.
Vi ville gennemføre det på en eller anden måde, og kontaktede derfor et tv-selskab, som
har erfaring med målgruppen (de har bl.a. lavet Thomas- og Morten og Peterudsendelserne) for at lave en film på 1 ½ time. Vi øvede stykket op igen, og alle 40
medvirkende var klar til tv-optagelse d. 19. nov. Men nye restriktioner gjorde, at vi måtte
opgive 3 dage før optagelserne. En meget tung og svær beslutning at tage.
Vi forsøgte igen i januar i år at forberede en optagelse. Vi havde aftalt optagelserne til at
foregå onsdag d. 13. januar, men mandag d. 11. så vi os nødsaget til at aflyse Mamma Mia
endeligt – stadig på grund af de nødvendige corona-restriktioner, som vi her i Hertha har
taget meget alvorligt.
Den lange proces med øvninger – musikere, kulisser, kostumer m.m. - har været
omkostningsfulde. I alt har vi brugt ca. 100.000 kr., men vi har alle haft en stor oplevelse
af, at vi nåede det - VI KUNNE DET - men fik desværre ikke lov til at aflevere det.
Vi håber, at I som gavegivere kan forstå de dilemmaer, vi igennem det sidste års tid har
stået i.
Her er et link til en amatørvideo lavet af en af vore volontører på 3-4 min., der giver et
indtryk af Mamma Mia opført af Hertha bofællesskabs beboere, medarbejdere og frivillige:
https://youtu.be/xHAebubVaBE. Han har optaget hele opførelsen, men ikke i en kvalitet,
som vi synes, at vi kan offentliggøre.
Tak for jeres opmærksomhed. Vi håber, at vi snart kan vende tilbage med et nyt
teaterstykke.
De bedste hilsner
f. dramagruppen ved Hertha
Per Clauson-Kaas
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