ÅRSBERETNING FORENINGEN UNDREVÆRKET 2016 –17 (d.30.06.- 01.07)
Undreværkets medlemstal er steget fra 46 til 50 medlemmer, et passende medlemstal for en
forening af vores størrelse. Det er fortsat fortrinsvis lokale, der støtter op om Undreværket. Vi vil
gerne forsat arbejde med at hverve flere medlemmer i scenekunstmiljøet, så balancen mellem
lokal forening og teaterproduktionsforening kan ses i vores medlemsskare.
I kraft af at huset bliver brugt til forskellige aktiviteter, får vi en bedre og bedre fornemmelse af
hvordan både aktiviteter og husets faciliteter kan - og bør - udvikles i årene der kommer.
I juli 2016 tilbød Bornholms Gadeteaterfestival en gratis workshop for børn og unge, som lånte
Undreværket til lejligheden. Skuespiller Susanne Bonde underviste, og det kom der en fin lille
visning ud af, som blev vist i Prinsessehaven, Gudhjem. Det dannede grobund for, at Undreværket
igen i 2017 blev planlagt ind i Gadeteaterfestivalen med workshop for børn og unge. Thomas
Danielsen var desuden en af de frivillige kræfter som kunstnerkontakt og koordinator under
festivalen.
I juli 2016 fyldte den unge musikfestival ”Musik over Gudhjem” gader og stræder med musik af
enhver art og af høj professionel kvalitet. Det var en fornøjelse for Undreværket at lægge lokaler til.
De omkring 40 unge musikere brugte huset som øvelokale og steds til gear og instrumenter.
Sensommer 2016: Yogafolket frøs for meget på Undreværkets (uisolerede) gulv om vinteren, så
da Gudhjem Yoga startede op efter sommerferien valgte de at flytte til det tidligere ”Bamsehuset”
ved Saltuna. (se i øvrigt Huset/Kirkevej 2)
I september 2016 forvandlede Undreværket sig for første gang til teaterscene, og vi havde
premiere under Bornholms Kulturuge med vores første produktion ”STRIP TEASE” (metaforisk
titel). En visuel soloforestilling med Helene Høm og med musik af Gry Bagøien.
Produktionen var støttet af Statens Kunstfond, Sparekassen Bornholms Fond, Musik og
Teaterrådet i Bornholms Regionskommune. Projektet både begejstrede og berørte publikum.
I november pakkede vi forestillingen LYST (fra 2014) og kørte til det københavnske Teater Får
302, hvor ”LYST en iscenesat udstilling” blev vist fra 9-19.november.
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Både Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg og Københavns Scenekunstudvalg støttede
gæstespillet, som præsenterede lidt bornholmsk scenekunst for et begejstret københavnsk
publikum. LYST ansøge derefter Kunstfonden om støtte til at forlænge forestillingen, hvilket vi fik.
Årets sidste begivenhed i 2016 var vores ”låge” i Gudhjems julekalender. Vi lavede igen et lille
”undreværk” ved hjælp en gammeldags overhead projektor i et af Undreværkets vinduer. Cirka 100
Gudhjemboer dukkede op, og efter en kold ”lågeåbning” kunne de se Undreværket indefra, imens
de fik varmen med en bornholmsk honningsyp.
I februar 2017 pakkede vi igen bilen og viste denne gang forestillingen ”Strip Tease” på
Bådteatret for det københavnske publikum. Til lejligheden laver vi en lille bar med bornholmske
varer – Svanekebryg og Bornholmermost – for at promovere nogle af øens produkter.
Undreværket tog i foråret kontakt til filmplatformen “My Way Movie”, hvor 5-7 unge bornholmere
ml. 14-17 år har startet deres eget filmværksted. De organiserer, filmer og redigerer. De deltog
med deres anden kortfilm på den landsdækkende festival for unge ”TheNextFilmFestival” i
september 2017. Holdet mødtes og arbejdede hos os frem til sommeren 2017.
Forårsmånederne 2017 blev især brugt på at ideudvikle, holde møder med Svanekegaarden og
Bornholms Teater for at en genoptage en ny variant af de daværende sommerforestillinger i
Holkadalen med Gudhjem Netværksscene (v. Helene Høm).
Her inviteres scenekunstnere fra ind og udland til Bornholm i fem uger for at lave en forestilling
over et bornholmsk emne - uden manuskript og med udgangspunkt i et specifikt bornholmsk sted.
Der er blandet andet lavet en stor ansøgning til Statens Kunstfond, der har valgt at støtte projektet,
ligesom Bornholms Brands Turismepulje har givet tilsagn.
”Rågerne kommer!” vil blive lavet og spillet i Holkadalen sommeren 2018.
Vore hjemmeside fik tilføjet lidt på engelsk, og forestillingerne LYST og Strip Tease fik lavet PR
materiale( flyers, film mm.) til fremtidigt salg og gæstespil.
Vi havde tilbudt gratis hovedkvarter under Folkemøde 2017 til interesseorganisationen
Uafhængige Scenekunstnere (US), men foreningen valgte i år at deltage på Kulturmødet Mors i
stedet.

HUSET/KIRKEVEJ 2:
Sparekassen Bornholms Fond har bevilget 10.000 kr. til at isolere gulvet i salen. Vi ansøgte om
22.000 – svarende til Byg Grønts tilbud – resten har vi skaffet via Aase og Ejnar Danielsen Fond.
Undreværket fik desuden tilsagn om 10.000 kr. til at etablere et midlertidigt møderum og spisekrog
på 1. sal.
Gudhjem By og Mindeforening (BBS- puljemidler) har desuden bevilget 4.000 kr. til reparation af
hoveddøren, som Byg Grønt også kommer til at stå for.
Vi har skiftet nøgleboksen ud, publikumsbænkene er blevet renoveret og malet, vi har givet
fodmuren en gang sort maling, så den er pæn at se på igen. Også hoveddøren fik en gang maling.
ER UNDREVÆRKET PRIVAT? Nej, vi er ikke et privat foretagende. Vi er en almennyttig forening,
som enhver kan blive medlem af. Men modsat mange af Bornholms andre lokale foreninger har vi
et ret specifikt formål: At skabe og vise professionelt scenekunst.
Derfor bruger vi f.eks. ikke huset som forsamlingshus eller til private fester. Vi vurderer altid, om de
aktiviteter og mennesker, der har lyst til at udfolde sig her, også har en forbindelse til teater eller
kunst (fx film, dans, sang, fysisk træning, workshops for børn, kurser etc.).
Da vi ikke modtager driftsstøtte, finansieres de faste årlige udgifter ved, at der tages en mindre
lokaleleje. Det gælder også, når Undreværket selv laver forestillinger og derfor bruger lokalerne.
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Resultatopgørelse 2016-2017
Indtægter
Kulturstyrelsen ST
Bille4ndtægt ST
Fonde ST
Kulturstyrelsen Lyst Får 302
Bille4ndtægter Lyst Får 302
Underskudsgaran4 Lyst Får 302
Kunststyrelsen ST Ubåden
Bille4ndtægt ST Ubåden
Fonde Huset Undreværket*
Lejeindtægter
Barindtægter
Andre indtægter - ref. Bydelspulje & Thor Hodda
Kon4ngenter
Udgi:er
Renter
STRIP TEASE
LYST Får 302
STRIP TEASE UBÅDEN
LØN Helene
Administra4onsomkostninger
Sociale omkostninger
Autodri]
Huset UNDREVÆRKET

Underskud

180.000,00
9.360,00
28.000,00
35.000,00
13.408,00
16.000,00
28.000,00
4.249,20
135.380,00 *Privat fond 4l indkøb
20.750,00 af scenetknik 4l
1.479,20 Undreværkets
9.203,00 fores4llinger
7.700,00
488.529,40
306,45
217.769,90
64.405,81
32.124,25
1.998,00
6.903,90
524,15
963,62
164.818,88
489.814,96
-1.285,56

Balance pr. 30.06-2017
AkDver
Nordea
Forudbetalte 4lskud
Tilgodehavender
Mellemregning 4dligere ejere/Helene
Lyst ll udgi]er 16/17
Tilgodehavende Billebo
Ak4ver i alt
Passiver/korHristet gæld
Skyldig a-skat feriekonto ATP
Skyldig bogholder
Ukendt post
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodemoms
Foreningens formue
Egenkapital
Årets resultat

68.534,96
-85.000,00
100
-308
30.681,84
4.251,50
18.260,30

1.801,51
625
-299,85
-3.855,50
-6.372,91
-8.101,75
27.647,61
-1.285,56

Foreningens formue i alt

26.362,05

Passiver i alt

18.260,30

