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Tiden för pandemin är nästan över 
och verksamheten står nu redo att 
komma igång igen - denna gång 
med en rad nya spännande 
möjligheter och nytänk. 
Barngrupper jobbar inför 
Barnteaterfestivalen 2022 och den 
interna BTF-dagen. 
Ungdomsgrupper siktar mot 
spännande föreställningar och en 
viktig reunion i form Teatermyller 
och Ungdomsteaterfestivalen 
2022. Och vår vuxengrupp som 
med glöd nu inleder det 
begynnande arbetet att sätta upp 
en teaterföreställning. 

Utöver vår basverksamhet i 
Karlshamn, Sölvesborg och 
Olofström träffas frigrupper för 
repetition och produktionsmöten. 
Intresset för föreningens olika 
teaterforum har, trots pandemin, 
ökat kraftigt. Idag träffas nästan 50 
medlemmar i de olika forumen; 
Växtverket och Vuxenklubben.  

Spännande satsningar, projekt och 
verksamheter väntar även för den 
teaterhungriga. Sommarteater på 

Karlshamns Kastell blir Stormen - 
Mirandas Saga och produktionen 
går snart in i sin repetitionsfas. 
Långtgående planer finns att utöka 
våra teaterforum med ytterligare 
en gruppering, Teatertruppen, för 
att engagera deltagare med 
funktionsvariationer. I sin krubba 
ligger även andra spännande 
projekt såsom ett större samarbete 
med Regionteatern Blekinge 
Kronoberg, läskiga spökrundor i 
Nogersund, filmkurser, 
sommarläger och mycket mycket 
mer. 

Efter en tid som denna så kan 
orken något ha sinat. Det kan 
kännas tufft att ögonaböj åter 
kasta sig ut och börja skapa. 
Därför behöver vi nu ALLA hjälpas 
åt att återskapa lust, delaktighet, 
lek och värme. Tillsammans är vi 
starka och tillsammans kan vi nå 
nya kreativa höjder! 

 

Povel Andersson 
Verksamhetsproducent

EFTER REGN KOMMER 
SOLSKEN
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TEATERGRUPPER 

Föreningens huvudsakliga verksamhet (också kallad basverksamheten) är 
veckovis teaterträning för barn, ungdomar och vuxna. Teatergrupperna bedrivs 
idag i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Varje grupp leds att ideella 
teaterledare med en mindre ersättning och träffas omkring 27 tillfällen på ett år.  

LEDARUTBILDNING & BEGYNNANDE ARRANGÖRSKAP 

Anställd personal ansvarar för att fortbilda och ge utvecklingsmöjlighet till 
föreningens teaterledare. Via träffar, workshops och utbyten delas erfarenhet 
emellan ledarna och alla växer tillsammans som grupp. 

TEATERTRAPPAN 

Upplägg och utbildning följer föreningens kursplan “Teatertrappan”. Syftet med 
kursplanen är att alla deltagare, oavsett ledare eller hemort, ska få samma 
möjlighet att utvecklas. Dokumentet ska också vara ett hjälpmedel för nya ledare 
att sätta gruppens mål och bocka av viktiga steg inför framtidens mer ingående 
kurser.

TEATERSMEDJANS 
BASVERKSAMHET
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GRUPPTILLHÖRIGHET VERKSAMHETSAVGIFT MEDLEMSAVGIFT

Barngrupp 350 kr / termin
350 kr / år 
Eller 175 kr / termin

Ungdomsgrupp 400 kr / termin
350 kr / år 
Eller 175 kr / termin

Vuxengrupp 600 kr / termin
350 kr / år 
Eller 175 kr / termin



TEATERFORUM 
& ÖVRIG VERKSAMHET
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VÄXTVERKET 

Växtverket är föreningens forum för deltagare som är mellan 19-29 år, som har ett 
brinnande intresse för scenkonst och som vill utvecklas inom kulturellt arrangörskap. 
De träffas kontinuerligt för att undersöka “Vad är kultur?” och “För vem är/skapas 
kultur?”. Under året skapar gruppen allsköns event, utställningar och uppsättningar. 
Inför verksamhetsåret 2022 har ett särskilt stöd från Kulturrådet knutits till gruppen. 
Bidraget ska möjliggöra deltagarnas utveckling och ge större utrymme för passion-
projects. 
Deltagande kräver medlemskap och den terminsvisa avgiften på 350 kr. 

VUXENKLUBBEN 

Vuxenklubben är ett forum för vuxna medlemmar i åldern 25+. Syftet med 
verksamheten är meningsfull fritid, socialt sammanhang och hälsofrämjande 
aktiviteter. Gruppen träffas kontinuerligt för att ta del av en rad kreativa pass så som 
improvisation, fäktning och läsning. 
Vuxenklubben har våren 2022 över 35 deltagare och fler förväntas ansluta sig till 
hösten 2022. 
Deltagande kräver medlemskap och den terminsvisa avgiften på 350 kr. 

VUXENTRUPPEN 

Tillsammans med Karlshamns kommuns fritidskontor kan Teatersmedjan snart stolt 
presentera Vuxentruppen. Ett forum för deltagare med olika kognitiva 
funktionsnedsättningar. Exakt startdatum och upplägg är ännu oklart men 
förhoppningen är att verksamheten ska kunna komma igång under hösten 2022. 

FILMÄSSJAN 

Filmässjan är en begynnande verksamhet som ännu ligger i sin vagga. 
Förhoppningen är att inom kort kunna erbjuda en kursverksamhet för deltagare som 
vill utvecklas inom filmteknik, filmskådespeleri och filmvetenskap.



SOMMARTEATER PÅ 
KARLSHAMNS KASTELL
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STORMEN - MIRANDAS SAGA 

Ända sedan Teatersmedjan i Blekinge startade 1989 så har föreningen satt upp 
sommarteater på den gamla befästningsön Karlshamns Kastell. Sommarteatern 
drar årligen flera tusen besökare från hela södra Sverige. Till produktionen 
anställs professionella kulturarbetare och på scen agerar amatörer i alla åldrar.

Sommarteater på Karlshamns Kastell 2022 blir Stormen - Mirandas Saga. Ett 
spännande äventyr för hela familjen med premiär 2/7. Spelas 21 gånger fram till 
och med början av augusti.



REGIONALT UPPDRAG 
& ARBETSSÄTT
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TEATERSMEDJANS REGIONALA UPPDRAG: 

  - Årligen producera en professionell scenkonstfiöreställning av hög 
kvalitet. 
2022 producerar Teatersmedjan sommarteatern Stormen - Mirandas Saga på 
Karlshamns Kastell. Under hösten kommer sommarteaterns form och upplägg 
att diskuteras vid en eller flera medlemsträffar. 
  - Utveckla samverkan med kommuner i Blekinge. 
Teatersmedjan verkar för att utveckla sitt pågående samarbete med Karlshamns,  
Sölvesborgs och Olofströms kommun. Teaterträning kommer att fortsättas att 
bedrivas i dessa kommuner och planer finns att även medverka på särskilda 
events, högtider och kulturdagar. 
  - Stärka samverkan med Regionteatern Blekinge Kronoberg 
Teatersmedjan fortsätter att hålla en nära och kontinuerlig dialog med 
Regionteatern Blekinge Kronoberg. Under året kommer ett större gemensamt 
projekt att börja planeras. 

 

TEATERSMEDJANS ARBETSSÄTT: 

  - Amatörteater under professionell ledning 
Teatersmedjan ska utbilda, engagera, provocera, motivera och stötta 
medlemmar i deras kreativitet och produktivitet med professionellt stöd av 
bland annat pedagoger och övriga kulturarbetare. 
  - Steg för steg mot språngbrädan 
Teatersmedjans verksamhet ska inspireras av dokumentet “Teatertrappan”. 
Dokumentet tydliggör vad en grupp behöver för att ta sig vidare till nästa steg 
mot “språngbrädan”. Vilken dröm språngbrädan siktar mot är individuellt och 
ifrågasätts inte.



ÖVERGRIPANDE 
PLANERING OCH EVENTS
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MÅNAD VERKSAMHET

April Teaterträning, Stormens kollationering och repstart.

Maj Barnteaterfestivaldagen, Barnteaterfestivalen, 
Ungdomsteaterfestivalen, Teatermyller, Stormen rep 
på Kastellet.

Juni Sommaruppehåll för basgrupper, Stormen rep och 
genrep, avslutning Vuxenklubben.

Juli Stormen premiär och föreställningar. Våffleri, 
parkering och festivalparad under 
Östersjöfestivalen. Sommarläger för barn och unga.

Augusti Stormen föreställningar, avslutning, rivning och 
utvärdering.

September Verksamhetsstart för basverksamheten och 
teaterforum. Skördefesten i Olofström.

Oktober Teaterträning, Kulturnatten.

November Teaterträning, Lilla Kulturdagen, Höstlovsaktiviteter. 
Spökrunda I Nogersund

December Gruppavslutning, juluppehåll.

Januari Gruppstart.

Februari Teaterträning, sportlovsaktiviteter.

Mars Teaterträning, årsmöte



KONTAKT 
& ADRESSER

TEATERSMEDJAN I BLEKINGE 

Prinsgatan 43 
374 33 
Karlshamn 

post@teatersmedjan.se 
www.teatersmedjan.se 

www.facebook.com/teatersmedjan 

www.instagram.com/teatersmedjan 

076-307 86 00 - Kansli 
076-301 94 00 - Sommarteater 
073-819 87 21 - Verksamhetsproducent

KARLSHAMN 

LOKSTALLARNA 
PRINSGATAN 43 
374 33 
KARLSHAMN

VÅRA BESÖKSADRESSER

SÖLVESBORG 

NAKTERHUSET 
BANCKS VÄG 6 
294 35 
SÖLVESBORG

OLOFSTRÖM 

FINSKA FÖRENINGEN 
INGENJÖRSGATAN 24 
293 39 
OLOFSTRÖM

Teatersmedjan i Blekinge är en 
ideell amatörteaterförening med 
sitt huvudsakliga säte i Karlshamn, 
men verkar även i Sölvesborg och 
Olofström. 

Föreningen leds av en, vid 
årsmötet, invald styrelse. 
Föreningen har anställd personal 
för att bedriva verksamheten; 
tillsvidare-, projekt och timanställda. 
Teatersmedjans teatergrupper leds 
av ideella teaterledare, med viss 
ersättning.
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