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Hvem er vi 
Glostrup Amatør Scene startede i 1963 som et aftenskolehold i 

dramatik. Blandt deltagerne var Jørgen Zøllner, der igennem man-

ge år har været en ihærdig igangsætter for amatørscenens udvik-
ling. Med hjælp fra kommunen kunne man i 1971 indvi den om-

byggede hestestald på Leragergård som teater.      
  

 

 

 

 

 

 

Hvad laver vi 
Vi er ca. 40 aktive medlemmer som beskæftiger sig med skue-

spil, instruktion, regi, scenografi, kostumer, sminkning, teknik og 
musik, alt efter interesse.  

Repertoiret udgør et  bredt udsnit af danske og udenlandske pro-

duktioner indenfor genrer som drama, komik, karakterspil, musical 
og cabaret. Hvert andet år opfører vi et friluftsspil i Leragergårds 

have. Repertoiret kan ses på vores hjemmeside: glostrupamatoer-
scene.dk. Vi har også en gruppe på Facebook, ”Glostrup Amatør 

Scene”.     

Teatret har to scenerum. Det ene er et dramarum der blandt an-
det anvendes med café opstilling, og det andet er indrettet som 

traditionel scene. 
 

http://www.glostrupamatoerscene.dk
http://www.glostrupamatoerscene.dk


Året rundt i foreningen 
Der foregår løbende aktiviteter som: prøver, opførelser af 

forestillinger, bestyrelsesmøder, fester, kulturelle aktiviteter, kurser, 
deltagelse i teaterfestivaler, medlemsmøder,  årlig    generalfor-

samling, udvalgsmøder, rengøring og vedligeholdelse. 

  
Økonomi og medlemskab 

Glostrup Amatør Scene henter hovedsageligt sine midler fra ind-
komne kontingenter og entréindtægter fra forestillinger. Scenen er 

i nogen grad støttet af kommunen og søger også midler gennem 

sponsorstøtte. 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Organisation og styring 

Scenen har kollektiv ledelse bestående af fem bestyrelsesmed-

lemmer med følgende ansvarsområder: 
  

Organisationsudvalget - teatrets administrative organ 
Informationsudvalget - varetager PR-funktioner og udgiver vores 

medlemsblad "Vrinsk"  

Økonomiudvalget - varetager teatrets økonomi 
Scenetekniskudvalg - sørger for teknik, lyd og lys til vores produk-

tioner og vedligeholdelse af scenens lokaliteter 

Teaterudvalget - ansvarlig for teatrets repertoire 



Interessemedlemskab? 

+ For kun 240 kroner om året, kan du se alle forestillinger én 

gang pr. sæson. 

+ Du får tilsendt information så du kan følge med i hvad der 
foregår på scenen. 

+ Du får vores medlemsblad ”Vrinsk” med nyheder fra teate-

ret. 
+ Du får tilbudt særlige arrangementer for interessemedlem-

mer, det kan eks. være foredrag sang og musik. 
  Aflever den udfyldte slip næste gang du kommer forbi.  Eller 

udfyld den via vores hjemmeside: glostrupamatoerscene.dk 
 
 

Kontaktperson: Dorthe Holm  Tlf: 2444 5805.   

Email: ou@glostrupamatoerscene.Dk   


