
SOMMARTEATER 2018 ANMÄLAN 
Namn:_________________________________________________ 
Personnummer (alla siffror):________________________________ 
Adress:______________________   Tfn hem:_________________                    
____________________________   Mobil:___________________ 
____________________________   Tfn till ev. anhörig: 
____________________________    ________________________ 
E-post (skriv tydligt):______________________________________ 
E-post till ev. anhörig:_____________________________________ 
Allergier/Specialmat: _____________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
För att vara med på scen krävs medlemskap i Teatersmedjan 
Ambition & vad jag vill göra på scen:_________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Sång (sätt kryss):  Solo:  Kör:  Helst inte: 
Instrument och andra färdigheter (jonglering, stå på 
händer, blåsa eld etc.): 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Anhöriga som du tycker borde hjälpa till: 
Namn:________________________Tfn:_____________________ 
E-post:________________________________________________ 
 
Namn:________________________Tfn:_____________________ 
E-post:________________________________________________ 
 
Namn:________________________Tfn:_____________________ 
E-post:________________________________________________ 
 
Anmälan skickas senast 1 /12, tillsammans med porträttbild, till: 
Teatersmedjan, Prinsgatan 43, 374 33, Karlshamn eller: 
post@teatersmedjan.se eller: lämnas på kansliet. 



SOMMARTEATER 2018 - VIKTIG INFO - 
 
 
Om du vill vara med som skådespelare 
* Du ska vara född -01 eller tidigare. Är du yngre, men vill vara med på scen, gör en 
intresseanmälan. Vi kommer att ta in yngre i mån av plats och behov. 
* Du ska vara medlem i Teatersmedjan. 
* Du måste kunna spela alla föreställningar. 
* Du måste vara tillgänglig för repetition under rep-perioden. 
* Du kan inte resa iväg under rep- eller spelperiod utan att först kommunicera detta 
med regissören. 
* Du måste anmäla dig senast 1 december. 
* Du vill vara en länk i ett härligt gäng som med stor lust och vilja skapar en fantastisk 
föreställning tillsammans. 
 
 

Om repetitioner 
25/2 och 11/3 kl 13.00-16.00 kommer vi att ha ensembleträffar då alla skådespelare 
får leka och teaterträna tillsammans för att vi ska lära känna varandra. 
 
Kollationering: Söndag 17/3 kl 10.00-18.00. Efter denna träff startar rep-perioden. 
 
Vi kommer att jobba utifrån repschema vilket innebär att du inte repeterar alla dagar i 
veckan utan blir kallad när det är dags för dina scener eller genomdrag. 
Hur mycket du behöver repetera beror förstås på vilken/vilka roller du har i pjäsen. 

 
 
Om spelperioden 
Vi kommer i huvudsak att spela tis-, fre-, lör- och söndagar. 
Föreställningsdatum: 
29 juni, 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 31 juli, 1, 3, 4 augusti 
 

 
Obligatoriska rivdagar 
Alla hjälper till och river på kastellet den 5 augusti! 
Ensemblen MÅSTE även vara med under rivningen 6, 7, 8 eller 9 augusti. 
Rivningen kommer även att fortsätta under flera dagar och vi ber er att hjälpa till så 
mycket som ni bara kan! 
 

 
Kontakta oss gärna om du har frågor 
Regissör: Robert Follin, 0709-297 917, robertfollin@hotmail.com 
Manusförfattare: Peter Bäckström, 0766-310 999, peter.teater@gmail.com 
Verksamhetsproducent: Povel Andersson, 0738-198721, povel@teatersmedjan.se 
 

 
*** Senast 1/12 vill vi ha din anmälan! *** 


