Verksamhetsberättelse 2019
Linköpings balettförening
Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31
1. Styrelse
Ordförande: Mathias Kula
Vice ordförande: Bo Jacobsson
Kassör: Lena Hedrén
Sekreterare: Anna Bäcklin Lindén
Ledamöter: Ove Sundström, Denise Härnström
Lärarepresentant: Marlene Jacobsson
Suppleant: Baiba Pumpure
Revisorer: Annika Jervgren, Emma Lundqvist
Valberedning: Sandra Wahlström
2. Medlemmar
Medlemsavgiften var individuell och uppgick till 150 kronor för år 2019. Alla
ensembledansare hade kravet att vara medlemmar i föreningen, liksom alla dansare som
deltog i föreningens dansföreställningar eller studieresor.
Föreningen hade 167 medlemmar under året 2019.
3. Föreningsmöten
3.1 Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 31 mars 2019 i Vasahallens filmsal med 9 närvarande
medlemmar. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
Därutöver valdes följande medlemmar till styrelsen för 2019: till ordförande valdes
Mathias Kula (2 år). I övrigt valdes vice ordförande: Bo Jacobsson (2 år); sekreterare:
Anna Bäcklin Lindén (1 år); kassör Lena Hedrén (1 år); ordinarie ledamöter: Ove
Sundström (1 år), Denise Härnström (1 år); suppleant Baiba Pumpure (1 år). Som
lärarrepresentant omvaldes Marlene Jacobsson och som revisorer valdes Annika Jervgren
och Emma Lundqvist.
3.2 Styrelsemöten
Styrelsen hade 10 protokollförda möten under verksamhetsåret 2019: 20 januari, 24
februari, 31 mars, 28 april, 21 maj, 12 augusti, 15 september, 6 oktober, 10 november,
29 november.
4. Balettensemblen
4.1 Scenisk verksamhet
Ensemblen dansade i 7 olika dansföreställningar under året:
Djurens Karneval 10 februari, Nya Munkens aula
Ensemblemedlemmar dansade en gemensam dans som föreställde vatten i ett akvarium
och deltog dessutom i flera andra danser; flamingos, påfågeln, tropiska fåglar och inte
minst Svanen.
LinTek LARM Bankett 12 februari, Konsert & Kongress, Garden
Balettensemblen genomförde ett introduktionsnummer på scen. Garden var fullständigt
fullt med bord och gäster denna årliga bankett.
Kulturdagen i Lambohovs kyrka 9 mars

Fem ensemblemedlemmar deltog som solister i öppnandet av kulturdagen.
Framträdande Bokens vårdboende, Mjölby 24 april
Klassisk balettuppvisning. Ensemblen framträdde under denna eftermiddag för c:a 50
äldre personer med flera anhöriga och personal. Det var mycket uppskattat och de vill
gärna att vi kommer tillbaka.
Dansens dag 27 april, Dansens Hus
I anknytning till prova-på lektioner för barn i Dansens Hus framträdde
några av ensemblemedlemmarna med klassiska solovariationer, sedan dansade de
tillsammans som ensemble för den sista gången under våren.
Greenchen 15 december, Nya Munkens aula
Årets balettproduktion tillsammans med CirkusEmma och Östgöta Balett & Dans
Akademi. Ensemblen dansade i produktionen och flera av ensemblemedlemmarna hade
huvudroller.
Nyårskonserten, 31 december, Konsert och Kongress, Crusellhallen
Ensemblen framförde tre danser från Nötknäpparen: Rörflöjternas dans, Snöflingornas
vals samt Trepak. Dessutom framförde de en charleston. Alexandra Svensson,
professionell dansare som mellan 2010 och 2016 var medlem i balettensemblen, var
också med på konserten.
4.2 Utveckling av ensemblen
Totalt tränade ensemblen 56,5 timmar under våren och 63 timmar under hösten.
Marlene Jacobsson är ansvarig koreograf. Dorothea Axelson, som tidigare har dansat
med American Ballet Theatre, är assisterande koreograf. Under året har ensemblen
dansat i flera olika stilar, både som solister och i gruppdanser.
4.3 Audition till ensemblen
Audition skedde den 8 september i Dansens Hus. Sammanlagt 15 dansare gjorde audition
till ensemblen, dessutom har en dansare som var skadad på auditiondagen antagits till
ensemblen. Denna audition är i form av en balettlektion genom vilken varje dansare
bedöms individuellt för sin teknik, färdighet och utvecklingspotential. Tåspets är
inkluderad för de kvinnliga dansarna. Dansarna blev bedömda av en kvalificerad jury
bestående av 5 medlemmar (David Gatewood, f.d. dansare; Sandra Granel,
danspedagog; Cecilia Jacobsson, f.d dansare; Marlene Jacobsson, dansare och
danspedagog). Dorothea Axelson, f.d. dansare från American Ballet Theatre ledde
lektionen. Resultatet blev en ensemble med 13 kvinnliga dansare och 1 manlig.
Huvudensemblen består av 12 avancerade dansare. Aspirantensemblen består av 2
yngre dansare som är på väg till avancerad nivå. Dessutom finns 2 reserver.
5. Föreningens verksamhet
5.1 Greenchen
Den 15 december 2019 presenterade föreningen Greenchen, en föreställning med totalt
178 dansare. Den betalande publiken uppgick till totalt 650 vuxna och 165 barn.
Föreningen hade även fikaförsäljning i samband med repetitioner och föreställningar.
5.2 Kostymförråd
Föreningens dansdräkter samt scenografi och rekvisita finns i en lokal på Eklundsgatan 1,
Majelden, Linköping. Styrelsemedlemmar hjälper till att ställa allt i ordning efter
föreställningar. Föreningen har också ett väl fungerande samarbete med Östgötateatern

för hyra av dräkter, scenografi mm.
5.3 Riksorganisationen RUM
Linköpings balettförening är medlem i Riksförbundet för Unga Musiker.
5.4 Bidrag och stöd
Linköpings Kultur- och fritidsnämnd har genom olika bidrag stöttat föreningens
föreställningar samt dansensemblen. För Djurens karneval, Greenchen och
Nyårskonserten utbetalades produktionsbidrag med 48.000 kr (Djurens karneval), 38.000
kr (Greenchen) och 29.000 kr (Nyårskonserten). Därutöver erhölls det årliga
arrangemangsstödet som 2019 var 100.000 kr, vilket är på samma nivå som 2018.
5.5 Hemsidan samt sociala medier
Föreningen har en hemsida - www.linkopingsbalettforening.se samt finns även på
Facebook - https://www.facebook.com/linkopingballet/ och Instagram - linkopingballet.
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Marlene Jacobsson, lärarrepresentant

