Notulen Iovivat 26 juni 2019 - bovenzaal Hammingh
ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn twee nieuwe leden: Gwen Hadrinkman en Tinke Noest.
Voor beiden: Welkom bij Iovivat! Jullie krijgen een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering.

n.a.v. notulen 6 februari 2019
 Dank aan Tineke voor het maken van de notulen.



Het kampeerweekend is dit jaar op 13/14/15 september. Hester en Annemiek willen dit weekend organiseren.
Johannes geeft aan dat hij wil koken tijdens het weekend. Carla biedt zich aan om mee te denken over de
invulling van het weekend. Een van de ideeën die tijdens de vergadering ontstaan is om videos te kijken van
oude Iovivat voorstellingen.



Het gaat goed met de fotoboeken. Er zijn een aantal fotoboeken af. Deze liggen bij Gerro, samen met de
video’s. Op de site zijn digitale fotoboeken terug te vinden. Johannes heeft de site bijgewerkt en de foto’s van
een Oresteia, de Ploeg en Anders staan op de website. De digitale fotocommissie bestaat uit Nienke en Gerro.
Als de digitale fotocommissie klaar is met hun werk, dan nemen zij contact op met de analoge fotocommissie
(opmerking van de notulist: waarom zij contact met elkaar opnemen is mij niet meer duidelijk ;-).



De video’s die wij hebben zijn allemaal ruw en ongemonteerd. Het is veel werk om de video’s te monteren en in
de begroting van volgende voorstellingen moet hier een post voor opgenomen worden.



Christine is penningmeester van de Iovivat. Dit is veel werk en niet de eerste passie van Christine. Marleen
biedt aan om zich te orienteren op een boekhoudprogramma en wil Christine ondersteunen bij de administratie.



commissie kleding: Gert sluit zich aan bij de commissie kleding. Welkom Gert!

terugblik jeugd-voorstelling
Seizoen 2018-2019: er was een grote groep jeugd. En alle lof voor Joke, die deze groep heel vakkundig heeft begeleid.
Toch is het beter om in kleinere groepen te werken van maximaal 10 kinderen per begeleider.
Er was van tevoren geen begroting gemaakt voor de jeugd-voorstelling. Marleen vraagt aan Joske of ze alsnog een
begroting wil maken (achteraf). En Joske schrijft een stukje over de jeugdvoorstelling voor het jaarverslag. De
jeugdvoorstelling heeft 400 euro opgeleverd.

vooruitblik jeugd
De commissie jeugd informeert bij de deelnemers van vorig seizoen of ze nog een jaar daar willen. Daarnaast bezoeken
zij de basisscholen in Garnwerd en Ezinge om aandacht te vragen voor het spelen bij Iovivat. Joke wordt gevraagd om
opnieuw een groep te begeleiden. Is er in Iovivat nog iemand die een jeugdgroep wil begeleiden? Graag melden bij de
commissie jeugd.

terugblik Anders
De vriendenactie tijdens het spelen van Anders heeft 7 goede en 5 gouden vrienden opgeleverd.
Financieel lijkt het een positief resultaat op te leveren. Nog niet alle facturen zijn binnen.
En nogmaals hulde voor alle betrokken leden: het was een mooie voorstelling!
En het heeft ons nog meer opgeleverd: Geert Jan heeft besloten om zich aan te sluiten bij Ioviat. Dus weer een nieuw lid

erbij!

vooruitblik volwassenen



Christine wil in het najaar (waarschijnlijk) starten met repetities voor Het Huis van Benarda Alba. Dit is een stuk
met 7/8/9 rollen voor vrouwen. Er wordt gestart met het samen lezen van het stuk. Christine wil graag
speelsters de zij vindt passen bij de invulling van de rollen.



Een optie voor een project hiernaast is een regie van Niels; hij denkt hierbij aan ‘Ons kent Ons’.



Een andere optie is een project/voorstelling rondom Alida Pot. In april 2020 is er een overzichtstentoonstelling
van Alida Pot in het Groninger Museum. Aansluitend hierop kan Iovivat een stuk spelen. Ben zou dit dan
regisseren.



Een ander voorstel is om in het najaar van 2020 weer een grote voorstelling te maken. De artistieke commissie
denkt hierbij aan een drama van bijvoorbeeld Shakespeare of Schiller.



Om nog over na te denken: in 2024 bestaat Iovivat 125 jaar. En dit moet natuurlijk gevierd worden! Maar hoe?!

Heb je ideeën? Heb je voorstellen voor de artistieke commissie? Laat het vooral weten!
Er komt op de website een digitale boekenplank met (nu) 2 stukken die de artistieke commissie leest/heeft gelezen.

vrienden
Tijdens ‘Anders” zijn er een aantal nieuwe vrienden geworven voor Iovivat. De vraag aan alle leden: probeer ook Iovivatvrienden te werven in je eigen netwerk.

wvttk / rondvraag



Er schijnt schimmel te zitten op de nieuwe podium-delen. Nienke en Gerro gaan dit controleren en eventueel
verwijderen.



Geesje bedankt iedereen voor de hulp, lieve berichten en bezoekjes na haar harde ontmoeting met de
Oostumerweg.



Maartje vraagt aandacht voor de podcast Talent in beeld. Ga dit luisteren!



De prijzenkast van Iovivat hangt niet meer op de oude plaats bij Hammingh. Er wordt nagevraagd waar de kast
en prijzen gebleven zijn.

Carla sluit de vergadering en geeft de voorzittershamer (of wat daar nog van over is) retour aan de voorzitter.
De volgende vergadering is verplaatst naar oktober 2019.

