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ARbejdsudvalgsmøde d. 3.3.
Allan Fridericia, Erik Stahl, Ingmæfe Wagner,

ønsker til Sovjetunionen skal skriftligt overrækkes Popova
inden afrejsen,
ønsker:
1.LOKALE Ussr må økonomisk gå ind i denne sag, som må være i deres
interesse også.
Efter ny lov vil biografer få fri n&rigg. I så fald kan vi også
lave filmforevisninger. Vi behøver et lokale, evt. nedlagt virksom
hed med plads til 15o-3oo mennesker, til rimelig leje. IW mente at
vi kunne komme ud for meget store reparationsomkostninger.
Alle var enige om at det ikke er nvudvendigt at det ligger i Strøgkvarteret. F.eks. lokalerne ved Comedi-huset, men koster ca loo.ooo
at reparere. RYDBERGS_K£LDER_vil AF vi skal undersøge prisen og
mu±i2 fteden-for_leje_hurtigtt_muligt.
1 disse lokaler kunne Danlna film og Soexport være med i.
Vi skal endelig ikke ansøge om lov til at lave mødelokaler da
vi så også kommer under de strenge regler om toiletforhold, højt til
loftet kvadratmeter pr. pereen. m.m.
2 PLAKATER Få Sovjetunionen til at trykke 2-3 forskellige med
tegnet folkedansemotiv med plads til tekst. Forinden trykningen
skal vi se skitserne.
ASKOV HØJSKOLE vi må give et svar. De har flere gange tilbudt to
stipendier i 3 mdr. til russiske dansk studerende (forslag Mark i
Leningrad).
JØDERNES STILLING I SOVJETUNIONEN Forfatteren Aljosjin er ikke
indstillet på at holde foredrag om dette emne, kun om sovjetisk
teater og evt. svar på spørgsmål. Sotikov har lovet hurtigst mu
ligt at få en anden heftil, det er meget vigtigt, da vi allerede
har averteret. Evt. en officer eller redaktøren af Heimland.
5§2_±Dt§Enationale_ teaterhistoriske_kon2res_.
sende et brev hoor man foreslår formanden som deltager som privat
mand .
BØGER Stahl laver en ønskeliste bl.a. ±tdspxæmxsx til flids
præmier .
1971-72 sæsonen vil vi begynde med udstillinger og arrangementer
helliget en republik. Armenien.
KUNST_gG_yDSTILLINGEMATERI^ER_gM_ARMENIEN
ARMENSK_ENSEMBLE
PROGRAM for studierejser for kommunalbestyrelser. Det skåå under
søges om Foreningen i Moskva er indstillet på at lave et ordent
ligt program for kommunalbestyrelser, i bekræftende fald skal vi
gå tågang med at tilbyde den slags studierejser. Nilssons ide.
VENSKABSBYER: mange kommuner er interesserede men så længe hverken
Brøndbyøster eller Holbæk har fået svar på deres henvendelser kan
vi ikke gøre noget for det.
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Stahl spurgte hvad man skulle medbringe på skoledélegationen som
gaver til skoler.
Forslag: en stor billedbog om København
Bidstrup originaltegning
Evt. henvende sig til det Danske Selskab og bede om noget til
billigst mulige pris eller gratis, det er deres pligt sagde AF.
postkort til børn
Irma -tændstikker med HC Andersen
klip.
Bidstryp tryk fra Sadkos Optræden.
til receptionen jbå fredag inviteres også
Steintahl, Politiken
Outze, Information.
Suzanne Brøgger
ULANOVA kommer 2. uge efter påske i loxs^x dage derefter Gøteborg
Samochin kommer han eller ikke

