Årsberetning 2016

Anders vangen venneforening

Styret har i den grad det mulig forsøkt å etterleve de fokusområder og mål som ble satt for
2016.
Fokusområder og mål for 2016:
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Operastudio

Det er for fokusområde «operastudio» gjennomført følgende:
Det er laget egne vedtekter for bruk av operastudio og det er signert leieavtaler med 3 stk
pedagoger. Det er registrert deler av utstyr som venneforeningen eier, men ikke fullstendig
dette vil ferdigstilles 2017. Videre er det gjennomført oppussing av 2 stk rom 2 etg, det
vurderes en nett-tilkopling men dette er ennå ikke avgjort. Det vurderes også andre
oppgraderinger i tiden fremover. Det jobbes aktivt for å fremskaffe nye
ressurser/pedagoger til operastudio, uten å lykkes. Som det fremkommer av måltavle har
dette fokus og vil fortsatt ha fokus i tiden fremover. En pedagog har dessverre avsluttet sitt
leieforhold med operastudio, det var derfor kun 2 stk pedagoger ved utløpet av 2016.

Det er for fokusområde «prosjekter» gjennomført følgende:
Det er gjennomført intimkonsert i Vikingveien i februar 2016, fullt hus og AVV håper at dette
kan bli en tradisjon. Det gjennomført Janis Hardy oppsetning med 20 stk elever fra
operastudio juni 2016, prosjektet ble finansiert av AVV med støtte fra fylkeskommune. Arild
Bakke har sammen med AVV gjennomført klassisk aften Vikingveien.
Det har vært diskutert andre konserter muligheter/ideer og disse vil kunne komme i tiden
fremover; Foaje konsert AVV i Ælvespeilet, AVV i Ibsenhuset, Opera i Ælvespeilet osv.

Det er for fokusområde «marked og nettverk», gjennomført følgende:
AVV har forsøkt å ta vare på sitt nettverk men det må innrømmes at det i 2016 ikke har hatt
tilstrekkelig fokus og at dette kan gjøres bedre. Det vil i tiden fremover forhåpentlig bli mer

tid til dette viktige arbeidet. Hovedsponsorer i dag er fremdeles Sparebank Sør og
Fagforbundet.

Det er for fokusområde «venneforening», gjennomført følgende:
AVV har iverksatt tiltak slik at antall medlemmer er økt vesentlig, i dag teller ant. betalende
medlemmer 145. Dette oppfatter AVV som et godt utgangspunkt om man yttligere ønsker å
øke antall medlemmer.
AVV har i dag etablert en komplett oversikt over alle medlemmer. Det lages info skriv som
legges på nettside som oppdateres jevnlig og det gis medlemmer sørfordeler ved konserter
hvor AVV er engasjert

Regnskap for 2016 AVV

