SOMMARTEATER 2021 - VIKTIG INFO
Om du vill vara med som skådespelare
* Du ska vara född 2005 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 20 november.
* Du vill vara en länk i ett härligt gäng som med stor lust och vilja skapar en fantastisk
föreställning tillsammans.
Corona, corona, corona
2021 års sommarteater, både produktion och kvällar för föreställning, är högst påverkade av
Folkhälsomyndighetens restriktioner för kulturevenemang och sammankomster.
Teatersmedjan kommer att aktivt arbeta för att på ett så säkert sätt som möjligt genomföra både
repetitioner och föreställningar. DU bär dock ett eget ansvar för att avgöra risken för din egna
medverkan i föreställningen.
MEN - allting kan hända, och det kan komma att bli snabba förändringar; både positiva och
negativa. Därav kan datumen nedan komma att förändras och förutsättningarna förändra eller
till och med stoppa föreställningen.
Vi hoppas att ni vill dela denna sommarresa med oss! Genom förändringar föds nya möjligheter!
- Povel Andersson, Verksamhetsproducent
Om repetitioner
Under perioden januari till mars (antagligen 6-7 februari) så kommer vi att ha någon mindre
ensembleträff då alla skådespelare får leka och teaterträna tillsammans för att vi ska lära känna
varandra.
Kollationering: 20/3-21/3.
Repetitionsstart: vecka 14
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.
Premiär 2/7, sedan 19-21 föreställningar fram till och med början av augusti. Exakta datum sätts
under hösten och skickas ut till er som har anmält sig.

*** Senast 20/11 vill vi ha din anmälan! ***

