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Teatersmedjan i Blekinge firar 30 år 
Under perioden juli 2020 till och med juli 2021 kommer Teatersmedjan att slå på trumman 
och fira sina 30 verksamma år i regionen. 

Firandet kommer att skapa uttryck och event i föreningens hela verksamhet. 

De möjliga/planerade jubileumssatsningarna är utfördelade i verksamhetsplanen under 
respektive verksamhet. Föreningen kommer högst troligt inte kunna genomföra alla dessa 
jubileumssatsningarna men arbetar för att alla i föreningen ska få möjlighet att fira våra 
fantastiska 30 år. 

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 2,0 fördelad på en dramapedagog och en 
verksamhetsproducent. 

Jubileumssatsning: Under jubileumsåret (augusti 2020-juni 2021) kommer kansliet att 
utökas med en pedagog till på 60 %. Tjänsten är annonserad via platsbanken och delad via 
mail, tryck och sociala medier. Vidare så kommer föreningen att fortsätta att 
projektanställa för sommarteater, externa uppdrag och annan intäktsbringande 
verksamhet som kräver utökning av personalen. 

Barngrupper (hösten 2020) 
Minst 7 barngrupper i Karlshamn och 2 barngrupper i Olofström startar sin teaterträning 
vecka 37. Uppstarten av teaterträning i Sölvesborgs kommun har skjutits på framtiden för 
att kunna lägga allt fokus att genomföra föreningens jubileumsår. 
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Lilla Kulturdagen 2020 
Teatersmedjan har sedan starten på festivalen Lilla Kulturdagen medverkat med en stor 
föreställning med alla sina barngrupper och hållit i förvandlingsrum och sminking i vita 
salen samt lånat ut svarta för kommunens barnföreställningar. 

Jubileumssatsning: Temat för barngruppernas gemensamma föreställning blir 
“Sommarteatrar genom tiderna på Karlshamns Kastell”. Varje grupp kommer att välja en 
föreställningarna och göra en egen kort version. 

Ungdomsgrupper (hösten 2020) 
Minst 6 ordinarie ungdomsgrupper i Karlshamn och 1 ungdomsgrupp i Olofström startar 
vecka 37 sin teaterträning. Uppstarten av teaterträning i Sölvesborgs kommun har skjutits 
på framtiden för att kunna lägga allt fokus att genomföra föreningens jubileumsår. 

Jubileumssatsning: Albin Johansson & Johan Jansson kommer att driva ett projekt för att 
genomföra ett större projekt för Teatersmedjans ungdomsgrupper i högstadieåldern. 
Projektet kommer att mynna ut i en gruppöverskridande föreställning under våren 2021. 

 

Vuxengrupper (hösten 2019) 
Minst 2 vuxengrupper, varav 1 pågående och 1 nystartad, startar upp sin teaterträning 
under hösten 2020. Den pågående vuxengruppen kommer att ha premiär med “Bortom 
Upproret” under våren 2021 under ledning av Povel Andersson. 
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Kulturnatten 2020 
Teatersmedjan kommer som vanligt delta med events under kommunens Kulturnatt. 

Jubileumssatning: “Wall of fame” - under festivalen, och närliggande period, kommer en 
större utställning att installeras. Utställningen kommer att innehålla porträttbilder på alla 
som varit ledare på Teatersmedjan genom tiderna. Satsningen är tänkt att stärka vikten av 
det pedagogiska arbetet i föreningen och locka fler medlemmar att bli ledare/hjälpledare. I 
dagsläget har över 170 bilder kommit in och förhoppningen är en installation med över 200 
porträttbilder. Efter Kulturnatten ska utställningen förevigas i husets ledarrum. 

Ledarutbildningar 
Kontinuerliga ledarträffar med workshops, utbildning, utbyte och studiebesök fortsätter i 
vanlig ordning under året. Extra satsning planeras med fokus på att få fram fler kvinnliga 
regissörer i verksamheten och Blekinge. 

Jubileumssatsning: Under jubileumsåret kommer en reunion att hållas för alla som varit 
pedagoger, ledare eller regissörer i Teatersmedjans interna eller externa verksamhet. 
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LÄNK 2020 
TS har anmält sig att återigen delta med en föreställning i Riksteaterns LÄNK-projekt för 
åldrarna 15-20 år. Repetitionerna startade under hösten 2019 och gruppen har premiär i 
april 2020. Maja Andersson och Karl Jansson är ledare. Föreställningen heter Kungen är 
död och är skriven av Alexandra Loonin. 

“Kungen är död” är en modern fars om makt, klass och överlevnad. Här kämpar 
rojalistiska och socialistiska bönder, en impulsiv Drottning, strategiska löpare, oroliga 
hästar, trogna torn och en panikslagen Kung för att klara sig levande genom kriget. Det 
paktas, spioneras, improviseras och saboteras när lojaliteter sätts på spel. 

Teater OM 
Dialog pågår med omsorgen på Karlshamns kommun om upplägget av Teatersmedjans 
dagliga verksamhet Teater OM. Under våren kommer det stå klart huruvida Teater OM 
kommer att fortsätta vara en del av kommunens dagliga verksamhet eller finansieras på 
annat sätt. 

Jubileumssatsning: Under jubileumsåret kommer en reunion för alla som varit deltagare 
och ledare/pedagoger för Teater OM och Teater NEO (under sammanslagningen Teater 
NEOM) att hållas. Planen är en träff med lek, fika och tillbakablickar. 
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Sommarteater på Karlshamns Kastell 2020 
“Stormen – Mirandas Saga” blir ett roligt, magiskt och fartfyllt äventyr för hela familjen på 
Karlshamns fantastiska teater-ö Kastellet. Sång och musik ramar in berättelsen och en 30 
personer stor ensemble gestaltar sagans olika roller.  

Pjäsens första halva berättas icke-linjärt – något som aldrig gjorts på Kastellet tidigare. Du 
kommer få uppleva ”Stormen – Mirandas Saga” samtidigt som du upptäcker det 
grönskande Kastellet på riktigt! Som publik kommer du att delas upp i mindre grupper 
(givetvis tillsammans med dina nära och kära), där varje grupp får möta historien på öns 
olika spelplatser i olika ordning. Efter paus återsamlas hela publiken för den spännande 
finalen! 

Regi:  Peter Elmers, Dramaturg & Koreograf:  Eli Frankel, Kostymdesigner:  Lotta Niemi, 
Scenograf:  Gustaf Lundberg, Producenter:  Maja Andersson & Karl Jansson, 
Kompositör/Ljuddesigner:  Ola Rydberg, Grafiker/Fotograf:  Johan Jansson, 
Regiassistent:  Charlotta Copcutt, Ateljéansvarig:  Elisabeth Semb Olsson 

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 
2020. Bidraget finansierar lokalhyra, ledarlöner, marknadsföring av verksamheten, 
dramamaterial och en lönekostnad för att “kicka igång” verksamheten. 

Under verksamhetsåret planeras ett större samarbete med fritidsgården Växtverket och 
lokala event under ledning av Kultur Olofström. 

Teaterläger 
TS kommer att hålla i ett teaterläger, antingen på Kastellet eller på Lokstallarna, under 
sommarsäsongen för externa och interna teaterintresserade barn. 

Jubileumsfest & tårtkalas 
Jubileumssatsning: Under hösten kommer ett tårtkalas och jubileumsfest att hållas för 
verksamhetens alla aktiva och före detta medlemmar. Det kommer att bjudas på 
underhållning, anekdoter, mat och tävlingar. Kostnaderna för mat, lokal och teknik 
finansieras av en avgift från alla som vill delta. 

 

 



  7 
 

 

Externa uppdrag & lovaktiviteter 
● “Film, berättelser och skrivglädje” - kurs i skrivande för Karlshamns kommuns 

samtliga åk 5. (Sofia Prytz & Julia Svanberg). 
● “Utställning av texter” - texter av elever från Karlshamns kommuns åk 5. (Sofia 

Prytz & Julia Svanberg). 
● “Uppläsning av berättelser” - reading av texter av elever från Karlshamns 

kommuns åk 5. (Sofia Prytz & Julia Svanberg). 
● “Drama i förskolan” - Montessoris förskolas barn i åldern 2-5. (Sofia Prytz, Clara 

Prytz & Albin Johansson). 
● “Hugo, drama i förskolan” - efterarbete genom drama för flertalet förskolor i 

Karlshamns kommun. (Sofia Prytz). 
● “Civilkurage” - forumteater för seniorer och gymnasister. (Pernilla Jönsson) 
● “Turboteater” - teaterskapande i Olofström för högstadiet (Johan Jansson & Clara 

Prytz). 

Flertalet andra har kontaktat oss för framtida externa uppdrag och återkommer när 
Kulturrådet ger besked om finansiering för “Skapande Skola” och “Skapande Förskola”. 

Östersjöfestivalen 
Under Östersjöfestivalen 2020 kommer sommarteaterensemblen att medverka i 
karnevalståget med scener och musik från föreställningen. Vi kommer även att driva café 
på museets innergård och parkeringsplats på gamla BS-Trycks parkering eller utanför 
Lokstallarna. 
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Fria grupper och deras föreställningar 
Förslag på föreställningar i frigruppsform, det vill säga grupper som själva administrerar 
och producerar sina event och handplockar sina deltagare, har kommit in från flera 
medlemmar. Medlemmar med idéer på större eller mindre projekt hänvisas till 
verksamhetsproducent Povel Andersson med idé, upplägg och budget. 

Jubileumssatning: Under året hoppas vi på flera mindre projekt och events inom 
Teatersmedjans verksamhet. Projekten stärker föreningens slagkraft utåt och skapar 
förhoppningsvis nya möjligheter och idéer för framtida projekt och interna samarbeten. 

Hemsida & sociala medier 
Föreningen fortsätter att marknadsföra och kommunicera sin verksamhet, kurser och 
events via hemsida, Facebook, Instagram och Youtube (även via trycksaker, mail och övrig 
kommunikation). En ny policy för “Teatersmedjan i Blekinges Sociala Medier” har skapats 
och ska kommuniceras till alla som representerar och administrerar föreningens sociala 
medier. På alla plattformer kommer även förhållningsregler och regler att publiceras för 
besökare och medlemmar. 

Jubileumssatsning: Föreningen förändrar sitt utseende av hemsida - detta via en 
ovärderlig hjälteinsats av vår kunniga Johan Jansson. Hemsidan ska bli mer användarvänlig 
och i större grad rikta sig till besökare som har mycket liten kunskap om föreningens 
verksamhet, events och kurser. 
Tillbakablickar från föreställningar, möten och upplevelser kommer att portioneras ut 
under året via föreningens sociala medier. 

Producentutbildning 
Antalet producenter minskar i länet. Färre producenter innebär att det blir svårare att 
genomföra, utveckla och marknadsföra större events. Flertalet andra kulturföreningar och 
kulturarrangörer har uttryckt samma svårighet att hitta kompetenta/villiga producenter. 
Teatersmedjan börjar under året sätta samman en grundläggande producentutbildning för 
länets kulturintresserade i samarbete med Region Blekinge, Blekinge läns 
Bildningsförbund, Regionteatern med flera. 
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Framtidsdag med föreningens medlemmar 
Under professionell ledning av Clemens Malmberg genomförde föreningens styrelse en 
framtidsdag för Teatersmedjans verksamhet 2019. Grupper, anställningar, frigrupper, 
sommarteater, externa uppdrag och mycket mer bearbetades under en heldag på 
Lokstallarna. 
De gemensamma visionerna ligger nu till grund för Teatersmedjans kommande framtid. 
Under 2020 planeras en liknande framtidsdag för föreningens alla medlemmar. 

 

Filmgrupper på Teatersmedjan 
En spännande dialog är påbörjad med Filmregion sydost och Region Blekinge om att starta 
upp filmgrupper på Teatersmedjan. 

Intresset i Teatersmedjan, kommunen och länet är stort hos ungdomar att få skapa, prata 
och uppleva film. Hos Teatersmedjan går flera deltagare som redan idag sysslar med film 
på något sätt, antingen professionellt eller på fritiden. Via en filmgruppssatstning skulle vi 
öppna upp nya möjligheter för föreningen att bredda sin verksamhet via nya spännande 
kulturöverskridande projekt, skapande skola och skapande förskola med inriktning film 
samt nå en större publik via sociala medier. 

Projektet är planerat att starta med en prova-på-vecka under ht 2020 eller vt 2021 som ska 
ligga som en grund för en eventuell framtida större satsning. Tillsammans med de 
medverkande under prova-på-aktiviteten undersöker vi på både intresset och inriktningen 
för den planerade framtida kontinuerliga verksamheten. 

Finansiering planeras via bidrag från Karlshamns kommun, Region Blekinge, Filminstitutet 
och Allmänna Arvsfonden. 
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Lokaler och underhåll 
Med extra ekonomiskt projektstöd från Kultur Karlshamn har Teatersmedjan kunnat nyttja 
lokalen smedjan en kväll i veckan för utökad barn- och ungdomsverksamhet. Stödet 
fortsätter även år 2020. 
Svarta har fått ett nytt teknikbås. Tekniken ska ses över under året för att vara säker och 
funktionabel. Moltontygerna i svarta och vita kommer att ses över och odugliga kommer 
att bytas ut. 
Vita salen blir scen: Med hjälp av Regionteatern har föreningen kunnat långtidslåna en 
mindre portabel läktare att kunna nyttja i bland annat vita salen. Under våren kommer våra 
två yngsta barngrupper att spela sina föreställningar där - detta för att minska trycket på 
svarta salen och för att vita salen är bättre lämpad som en första scen för mindre barn. 

 

 

 

 


