Årsberetning 2017

Anders vangen venneforening

Styret har i den grad det mulig forsøkt å etterleve de fokusområder og mål som ble satt for
2017.
Fokusområder og mål for 2017:

Mål 2016

Fokusområde

Måltavle 2017
Operastudio

Prosjekter

Marked
Nettverk

Venneforingen

Økt aktivitet

Gjennomføre
prosjekter

Sikre
hovedsponsorer.

Øke ant.
betalende
medlemmer

Det er for fokusområde «operastudio» gjennomført følgende:
I hovedsak er utstyr som eies av venneforeningen registrert, men fremdeles ikke komplett
grunnet salg/avvikling av Vikingveien. Det er som følge av denne avviklingen tilført
venneforeningen noe mer utstyr/møbler. Registrering av utstyr og innredning vil
kompletteres 2018.
Ytterligere en pedagog har dessverre avsluttet sitt leieforhold med operastudio 2017 men en
ny har kommet til. Det er derfor fremdeles 2 stk pedagoger ved utløpet av 2017. AVV er
svært tilfreds med at den danske operasanger Jakob Zethner har funnet sin plass i
operastudio.
Det jobbes videre med å fremskaffe nye ressurser/pedagoger til operastudio. Som det
fremkommer av måltavle har dette fokus og vil fortsatt ha fokus i tiden fremover.
Vi gleder oss spesielt over at Jakob Zethner har fått nytt liv i operakoret. Det kommer svært
positive tilbakemeldinger fra medlemmer av koret. Koret hadde sin premiere på Ælvespeilet
sal 2 i forbindelse med operapub i regi av Arild bakke og Jakob Zethner.
Det er for fokusområde «prosjekter» gjennomført følgende:
Det er gjennomført intimkonserter i Vikingveien i februar, september og november. I februar
gjennomføres det 6 stk intimkonsert i regi av Arild Bakke/Trond Kleven sammen med andre
sangere tilsluttet operastudio.

I oktober gjennomfører Jakob Zethner og pianisten Tonya Lemoh en flott intimkonsert i
Vikingveien.
Som følge av at familien Vangen har valgt å selge Vikingveien, fremskyndes de planlagte
intimkonserter i februar 2018 til november 2017. Det gjennomføres 6 stk konserter fordelt
på to kvelder. Alle konserter gjennomføres med fulle hus og det blir en verdig avslutning i
Vikingveien for alle tilsluttet AVV.
Det er for fokusområde «marked og nettverk», gjennomført følgende:
AVV forsøker fremdeles å ta vare på sitt nettverk men det må innrømmes at dette heller ikke
2017 har hatt tilstrekkelig fokus. Det vil i tiden fremover forhåpentlig bli mer tid til dette
viktige arbeidet. Det er nå kun en sponsor til AVV, Fagforbundet har tegnet seg for 3 nye år
og det er vi svært tilfreds med. Sparebank Sør har trukket seg som sponsor til AVV. AVV har
avsluttet sitt forholdet til Sparebank Sør på en ryddig måte og det diskuteres nye muligheter.
Men dette er satt på vent til alle forhold (utdeling av Sparebanken Sør talentpris) er avklart
med Sparebank Sør.

Det er for fokusområde «venneforening», gjennomført følgende:
AVV har iverksatt tiltak slik at antall medlemmer er økt vesentlig, i dag teller ant. betalende
medlemmer 170. 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

