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Styrelsen och anställda 
Den kommande styrelsen ska att hålla styrelsemöte med en månads mellanrum under den 
aktiva perioden och vid verksamhetens mer intensiva perioder vid behov räkna med extra 
mötestider. Mellan styrelsemöten äger utskottsmöten rum; Arbetsutskott, Personalgrupp 
och Budgetgrupp. Styrelsen ska fortsatt ha digitala protokoll och även digitalisera de 
dokument som behövs för att lätt ha tillgång till information utan att vara på plats på 
Teatersmedjans kansli. Tjänstetätheten ska vara 2,6 fördelad på 1 Dramapedagog, 1 
Verksamhetsproducent och 1 Teaterpedagog för Teater MinT. 

Barngrupper (hösten 2019) 
Minst 6 barngrupper i Karlshamn och 2 barngrupper i Olofström startar sin teaterträning 
vecka 37. Förhoppningen är även att kunna starta 1 barngrupp i Sölvesborgs kommun. 

Ungdomsgrupper (hösten 2019) 
Minst 6 ordinarie ungdomsgrupper i Karlshamn och 1 ungdomsgrupp i Olofström startar 
vecka 37 sin teaterträning. Förhoppningen är att även kunna starta 1 ungdomsgrupp i 
Sölvesborgs kommun. 

LÄNK 2020 
TS har anmält sig att återigen delta med en föreställning i Riksteaterns LÄNK-projekt för 
åldrarna 15-20 år. Repetitionerna startar under hösten 2019 och gruppen har premiär 
våren 2020. Maja Andersson och Karl Jansson kommer att vara ledare.
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Vuxengrupper (hösten 2019) 
Minst 2 vuxengrupper, varav 1 pågående och 1 nystartad, startar upp sin teaterträning 
under hösten 2019. Den pågående vuxengruppen kommer att ha premiär på “Bernardas 
Hus” under hösten 2019. Teater OM fortsätter sitt arbete och planer på expansion pågår. 
Ett förslag på en större vinterproduktion inför jubileumsåret 2020 har kommit in till TS 
styrelse och ledningen undersöker möjligheten att genomföra projektet och hitta bidrag. 
Blir produktionen verklig kommer besök hos vuxengrupper och workshops med 
föreningens medlemmar starta upp till hösten 2019. 

Ledarutbildningar 
Kontinuerliga ledarträffar med workshops, utbildning, utbyte och studiebesök fortsätter i 
vanlig ordning under året. 

MinT Teater 
Den pågående kursen fortsätter efter sommaren 2019 under ledning av Ola Rydberg via 
Teatersmedjan. Arbetet ska fördelas mellan de fast anställda i föreningen för att kunna ta 
fler externa uppdrag och fördela arbetsuppgifterna.
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Sommarteater 
Sommaren 2019 förvandlas Kastellet i Karlshamns skärgård till en magisk plats. 
Teatersmedjan sätter upp den fantastiska komedin – ”En midsommarnattsdröm” av William 
Shakespeare. 

Vi spelar under bar himmel och ger er en helkväll tillsammans på ön. Med den här 
föreställningen lovar vi er allt – skratt och gråt, intriger, förbjuden kärlek, magi, sång och musik. 
Vår fantastiska ensemble med ca: 30 amatörskådespelare bjuder er på spelglädje och 
engagemang som ger en upplevelse utöver det vanliga. 

Den obeveklige men karismatiske Teseus, ledare för ett slutet sällskap som bosatt sig på ön; 
sätter stopp för två unga älskandes kärleksplaner. Dessa flyr ut i skogen, tätt åtföljda av sina 
trolovade och Teseus med följe. 

I skogen hamnar de älskande mitt i ett bråk mellan älvornas kung och drottning – ett 
svartsjukedrama där magi och förtrollningar leder till en mängd förväxlingar och förvandlingar. 
Kärlek och lust åt alla håll. Lägg till en teatergrupp som har för avsikt att repetera på samma 
plats i skogen och när en av skådespelarna plötsligt blir föremål för drottningens lust är röran 
total. 

Regi - Ola Rydberg, Dramaturg/Scenograf - Peter Elmers, Producenter - Charlotta Copcutt 
och Annie Gryth, Grafiker - Johan Jansson, Kostym - Regina Larsson, Musik - Eli Frankel, 
Musikinstudering - Jan Lindell. 

Sedan 1989 har Teatersmedjan satt upp föreställningar på Karlshamns Kastell. Omkring 
4500 besökare från hela södra Sverige tar årligen båten ut för att njuta av teater, skärgård, 
sommar och historiska murar. Men utan stöd från våra fantastiska sponsorer och 
ovärderliga hjälteinsatser skulle det inte vara möjligt! Med ER hjälp kan Teatersmedjan 
fortsätta att ge unga och gamla amatörer chansen att få spela teater och fortsätta att spela 
en roll för Karlshamns, Blekinges och hela södra Sveriges kulturliv! 
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Teatersmedjan i Olofström 
TS har beviljats 140 000 kr att fördela på 4 terminer för verksamheten i Olofström. 
Föreningens plan är att ha 2 verksamma barngrupper och 1 ungdomsgrupp under hösten 
2019 och 3 verksamma barngrupper och 1 ungdomsgrupp, eller 2 barngrupper och 2 
ungdomsgrupper, under hösten 2020. Bidraget finansierar lokalhyra, ledarlöner, 
marknadsföring av verksamheten, dramamaterial och en lönekostnad för att “kicka igång” 
verksamheten. 

Teatersmedjan i Sölvesborg 
Kontinuerliga träffar med Kulturenheten i Sölvesborg pågår och planen är att ha 1 verksam 
barngrupp och 1 verksam ungdomsgrupp hösten 2019. Lokal blir Slottslängorna, Folkets 
hus eller Bokelundskolan. 

Teaterläger 
TS kommer att hålla i ett teaterläger, antingen på Kastellet eller på Lokstallarna, under 
sommarsäsongen för externa och interna teaterintresserade barn. 
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Externa uppdrag 
● Skolbio - berättande och skrivglädje; Havets sång. Karlshamns samtliga åk 6 
● Stenbacka - träningsskolan. 2 grupper. 
● Dramatisering och regi - Julspelet. Kristianstad Församling. 
● Från Idé till föreställning - Bromölla åk 6. 
● Skolbio för hösten 2019 - Karlshamns kommun. 

Östersjöfestivalen 
Under Östersjöfestivalen kommer sommarteaterensemblen att medverka i karnevalståget 
med scener och musik från föreställningen. Vi kommer även att driva café på museets 
innergård under festivalen och parkera bilar på BS-Trycks parkeringsplats. 

Kulturnatten och Lilla Kulturdagen 
Vi planerar även att medverka på kommunens Kulturnatt och Teatersmedjans barngrupper 
medverkar som vanligt på Lilla Kulturdagen. 

 


