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Forespørsel om samarbeid fra Gatelys
Veldedighetskonsert i Røros Kirke – lørdag 26. november 2011

- Artister for Streetlight
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KORT OM STREETLIGHT

Erlend Johannesen fra Trondheim
reiste til Filippinene i 2002 som 20-
åring. Her møtte han en brutal hverdag
og kom i kontakt med en rekke barn
som enten hadde rømt hjemmefra på
grunn av misbruk eller som ble tvunget
ut på gaten for prostitusjon eller mat.

I dag er det ca 70 barn som får både
omsorg, helsetjenester, leksehjelp på
deres studiesenter og troen på en
fremtid. De har 14 lokalt ansatte og ca
40 frivillige fra Norge og Canada årlig.

Streetlight får ingen støtte fra
myndigheter. Barnehjemmet drives i
dag med midler fra private donasjoner
og et mindre utvalg bedrifter fra
Norge. Streetlight har ikke en stor
administrasjon med tyngende
kostnader.

Se www.streetlight.org og vedlagte
reportasje fra ”Uke Adressa”.
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GATELYS - ARTISTER FOR STREETLIGHT

Gatelys er en frivillighetsorganisasjon spesielt
for, men frittstående fra, Streetlight. Vårt
formål er å fortelle historien om Erlend
Johannesen og Streetlight, skape langsiktig
engasjement og samle inn midler til ett års
drift av barnehjemmet.

Gatelys er et langsiktig initiativ med fokus på
kulturelle arrangementer til inntekt for
Streetlight. Vi er godt i gang og nå gleder vi
oss til å skape en unik konsertopplevelse i
Røros Kirke, lørdag 26. nov 2011!

Vi er så heldige å ha med oss artistene og
ekteparet Trine W. Svendsen og Erik W.
Jacobsen som kunstneriske ledere. En rekke
kjente personligheter og artister har bekreftet
sin deltakelse – se en smakebit lengre bak i
presentasjonen.

For mer informasjon, se www.gatelys.org
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BAKGRUNN OG MÅLSETTING

Hovedformålet med Gatelys er å hjelpe Streetlight å hjelpe. Det
gjør vi med å fortelle historien om Erlend og Streetlight, ved å
skape langsiktig engasjement og bidrag, og ved å samle inn
midler til videre drift.

Røros Kirke har cirka 600 sitteplasser som skal fylles. I tillegg til
billettinntekter og sponsorpakker, vil vi også benytte
anledningen til å rekruttere faste givere og bidragsytere til
Streetlight – både bedrifter og privatpersoner.

Denne konserten er en dugnad. Som Erlend sier: ”bidra med det
du har lyst til og kan, det trenger jo ikke være penger”. Det gis
ingen honorarer til dem som arrangerer konserten eller til
artistene. Vi følger samme filosofi som Streetlight Norge med
null administrasjonskostnader i forbindelse med
gjennomføringen av konserten. Alle inntekter går uavkortet til
Streetlight – og det er vi stolte av.

Vi gleder oss dermed til å invitere et stort antall mennesker fra
Røros & omegn - fra Alvdal i sør til Trondheim i nord - til en
magisk førjulskonsert med kjente, nasjonale artister i Røros
Kirke.
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SØKNAD OM MIDLER

Vi ønsker å benytte anledningen til å sende dere en forespørsel om samarbeid
til støtte for Streetlight. Velg mellom Pakke 1 (faste beløp pr måned) eller
Pakke 2 (engangsbidrag).

Vi ønsker å presisere at alle midler fra dere og våre andre samarbeidspartnere
vil gå uavkortet til inntekt for Streetlight og ikke til drifting og
gjennomføringen av konserten.

Midlene vil gå til å sikre driften av barnehjemmet som bl. a. dekker kost/losji,
klær, undervisning ved studiesenteret, skolepenger, medisinsk bistand og
andre sosiale aktiviteter for de nærmere 100 barna på barnehjemmet. Dette
vil også dekke lønnskostnader til de 14 lokalt ansatte ved barnehjemmet.

SAMARBEID

Vi ønsker at dere skal bli kjent med Streetlight og det arbeidet som gjøres. God
informasjonsflyt og oppfølging fra Streetlight vil sikre engasjement og
involvering hos dere. Vi lover å bidra med innholdsrike nyhetsbrev og
oppdateringer fra Tacloban.

Takk for oppmerksomheten. Vi gleder oss til å høre fra dere!

Hilsen oss i Gatelys // til bistand for Streetlight,

v/ André Bårdstu
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PAKKE 1:
Månedlig bidrag*

• NOK 500,- pr mnd
• NOK 1 000,- pr mnd
• Valgfritt beløp pr mnd

* Faste, månedlige trekk fra nettbank til
Streetlights konto 4202.34.08575
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KONTAKTINFORMASJON

André Bårdstu - kontaktperson for
søknaden og veldighetskonserten
”Gatelys”

• Kingosgt 19, 0457 Oslo
• 95 26 04 98
• andre@gatelys.org

Erlend E. Johannesen - grunnlegger og
styreleder i Streetlight.org

• Tacloban, Fillippinene
• +63 919 308 2846
• erlend@streetlight.org

Ta gjerne kontakt med André for
ytterligere spørsmål eller
dokumentajson.
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Gatelys
- Velkommen til konsert på Røros



GATELYS - ARTISTER FOR
STREETLIGHT

LØRDAG 26. NOVEMBER
KONSERT I RØROS KIRKE



Jarle Bernhoft //
Norges soul-konge!
NB: Ikke fysisk tilstede i Røros Kirke

Medvirkende // Stor kunstnerisk bredde med store hjerter

Mona Grudt //
Internasjonal profil med engasjement for
bryllup og underholdning.

Heidi Gjermundsen Broch //
Norges musikaldronning! Plateaktuell
gullstrupe. Vinner av Kritikerprisen og
Heddaprisen.

Erik Wenberg Jacobsen //
Norges fremste musikaltenor. Mesterlige
tolkninger av Jean Valjean, Tevye & Taube.

Trine Wenberg Svensen //
Velrennomert teater- og musikalprofil
med stort barne- og samfunns-engasjement.

Mari Smistad Haugen //
Rocker Skandinavias teaterscener!

Tomas Glans //
Ung, erfaren og suksessrik instruktør og
koreograf. Et unikum med stor spennvidde!

Trond Hustad //
Rocka kapellmester med klassiske
undertoner!

Marvin Wiseth //
Sjarmør. Trondheims tidligere ordfører.

Tore Johansen //
Den store tenorstemmen med humor i
pannen!

Paul Ottar Haga //
En cross-over bauta i norsk teater- og
underholdningsliv.

Camilla Stenhoff Vist //
Sopransolist tar av i København.



Bli giver på:
www.gatelys.org
www.facebook.com/gatelys
www.twitter.com/gatelys

Billetter i salg nå:
kr. 350,- + avg. (nummerert)
kr. 190,- + avg. (unummerert galleri)

Husk: De beste plassene går først!
Billettsalg hos:

Billettsalg // Løp å kjøp!




