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Tiden för restriktioner, pandemi och 
inställd verksamhet är sannerligen 
över. Överallt i verksamheten 
bubblar och sprudlar det. Det 
viskas, spånas och vrids och vänds 
om det som har fått termen 
Teatersmedjan 2.0. Nu väntar ett 
spännande teaterår fullt av 
möjligheter! 

Föreningens teatergrupper går 
under våren in i slutrepetitioner för 
en allsköns härlig soppa av 
teaterföreställningar. Under 
Barnteaterfestival och 
Ungdomsteaterfestival kommer 
publiken att få uppleva berättelser 
om häxbränningar, isländska 
feriearbetares öden, metaforiska 
talkshows, frikyrkliga sekter och 
mycket mycket mer. Föreningen 
visar på en bred meny av 
upplevelser; precis som det ska vara 
i en föreningen med starkt 
deltagarengagemang. 

Två vuxengrupper är igång - den 
ena i slutrepetition och den andra i 
sina första steg mot pjäsval inför 
produktionsstart. Samtidigt 
fortsätter intresseanmälningar av 
vuxna som vill börja med 
teaterträning att trilla in. 

LÄNK 2023, Is my microphone on?, 
går under våren in i slutrepetition. 
Snart stundar även föreningens 
anmälan inför kommande LÄNK 
2024.  

Frigrupper ploppar upp lite varstans 
i verksamheten. Ett tecken på 
smedernas starka kärlek till teatern 
och skaparlust! Under våren visas En 
rackarns långhelg av Maria Blom.  

Sommarteater på Karlshamns Kastell 
2023 blir Hjältar på vift. En 
förväxlingskomedi i två akter för 
hela familjen. 

Nya satsningar för året är bland 
annat Filmsmedjan; en kreativ grupp 
för dig som älskar filmskapande, i 
samarbete med Filmregion Sydost. 
Rollspelsverkstan bör också 
otvivelaktigt nämnas här - en 
nördgrupp för dig som vill sväva 
iväg bland fantasy-världar och 
äventyrliga sagor. 

Det är så mycket att berätta, så 
mycket att uppleva, så mycket att se 
fram emot och så mycket att vara 
kopiöst “smedjanpatriotisk” över! 

 
Povel Andersson 
Verksamhetsproducent

ETT SPÄNNANDE TEATERÅR 
FULLT AV MÖJLIGHETER
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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 450 kr / termin
350 kr / år 
Eller 175 kr / termin

Ungdomsgrupp 550 kr / termin
350 kr / år 
Eller 175 kr / termin

Vuxengrupp 800 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 19-29 år med ett brinnande 
intresse för scenkonst och som vill utveckla sitt kulturella arrangörskap. Gruppen 
träffas kontinuerligt för att undersöka “Vad är kultur?” och “För vem är/skapas kultur?”. 
Under året skapar gruppen allsköns event, utställningar och uppsättningar. Under 
våren 2023 så kommer det att finnas möjlighet att anmäla sig till en ny konstellation 
av Växtverket. 
Deltagande kräver medlemskap och terminsavgift på 450 kr. 

VUXENKLUBBEN 

Vuxenklubben är ett forum för vuxna medlemmar i åldern 25 år och äldre. Syftet med 
verksamheten är aktiviteter som bidrar till en hälsofrämjande och meningsfull fritid 
tillsammans med andra likasinnade. Gruppen träffas kontinuerligt för att ta del av en 
rad kreativa pass så som improvisation, fäktning och läsning. I utbudet ingår även 
föreställningar och workshops ledda av Regionteater Blekinge Kronoberg. 
Deltagande kräver medlemskap och terminsavgift på 450 kr. 

ROLLSPELSVERKSTAN - NYHET! 

Rollspel, också kallat bordsrollspel, är en starkt växande hobby i Sverige. I och med 
serier såsom Stranger Things, The Rings of power och liknande har en ny generation 
fattat intresse för denna typ av storytelling. Teatersmedjan startar under våren en 
rollspelsgrupp för ungdomar. 
Deltagande kräver medlemskap och terminsavgift på 450 kr. 

FILMSMEDJAN - NYHET! 

Nu startar Teatersmedjan i Blekinge FILMSMEDJAN i stolt samarbete med 
Filmregion sydost. Verksamheten stöds även av Region Blekinge och Kulturrådet. 
Verksamheten riktar sig till deltagare bland ungdomar och unga vuxna som vill skapa 
och prata just film. Under året kommer även ett förslag till kursplan att tas fram för att 
än mer säkerställa verksamhetens fortlevnad i Blekinge. 
Deltagande kräver medlemskap och terminsavgift på 450 kr.



SOMMARTEATER PÅ 
KARLSHAMNS KASTELL

-Sida 5-

HJÄLTAR PÅ VIFT 

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. 
Runt omkring produktionen engagerar sig omkring 100 smeder i bland annat 
café, byggrupp och sygrupp.

Sommarteater på Karlshamns Kastell 2023 är Hjältar på vift. En 
förväxlingskomedi i två akter för hela familjen. Snabba scenbyten, dansanta 
fötter, ung kärlek och svängig 
musik är några av 
föreställningens viktigaste 
ingredienser. 

I produktionen medverkar 
Povel Andersson som regissör, 
Karl Jansson som producent, 
Maja Andersson som 
producent och scenograf, 
Johan Jansson som 
marknadsföringsproducent, 
Annie Gryth som café/
funktionärsansvarig, Peter 
Bäckström som dramatiker och 
dramaturg, Annalena 
Petersson som kostymör, 
Ludvig Bergman som 
kapellmästare och Molly 
Martinsson samt Iman Merzi 
som regiassistenter.



REGIONALT UPPDRAG 
& ARBETSSÄTT
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TEATERSMEDJANS REGIONALA UPPDRAG: 

  - Årligen producera en professionell scenkonstfiöreställning av hög 
kvalitet. 
2023 producerar Teatersmedjan sommarteatern Hjältar på vift på Karlshamns 
Kastell. Sommarteaterns form och upplägg kommer fortsatt att diskuteras vid 
medlemsträffar. 

  - Utveckla samverkan med kommuner i Blekinge. 
Teatersmedjan verkar för att utveckla sitt pågående samarbete med Karlshamns,  
Sölvesborgs och Olofströms kommun. Teaterträning kommer 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. Bland annat samverkas det i och med 
Vuxenklubbens utbud. Men 2023 även till sommarteatern där Regionteatern går 
in med danspedagog och nysatsningen Turboscen där verksamheterna 
tillsammans bjuder in unga amatörer till en heldags “från idé till föreställning”. 

 

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 följa föreningens dokumentet “Teatertrappan”. 
Dokumentet tydliggör vilka steg en grupp behöver ta för att ta sig vidare till 
nästa steg mot “språngbrädan”. Vilken dröm språngbrädan siktar mot är 
individuell och ifrågasätts inte.



ÖVERGRIPANDE 
PLANERING OCH EVENTS
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MÅNAD VERKSAMHET

April Teaterträning, LÄNK 2023, Ungdomsteaterfestival, Teatermyller, Hjältar 
på vift repstart, Filmsmedjan, Rollspelsverkstan, Vuxenklubben.

Maj Barnteaterfestivaldagen, Barnteaterfestivalen, Vuxengrupp föreställning, 
Hjältar på vift rep på Kastellet & biljettsläpp, Filmsmedjan, 
Rollspelsverkstan, Vuxenklubben.

Juni Sommaruppehåll för basgrupper, Hjältar på vift rep och genrep. 
Nationaldagsfirande i Olofström.

Juli Hjältar på vift premiär och föreställningar. Våffleri, parkering och 
festivalparad under Östersjöfestivalen. Sommarläger för barn och 
unga.

Augusti Hjältar på vift 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 - Dramapedagog 
073-819 87 21 - Verksamhetsproducent

KARLSHAMN 

LOKSTALLARNA 
PRINSGATAN 43 
374 33 
KARLSHAMN

VÅRA BESÖKSADRESSER

SÖLVESBORG 

NAKTERHUSET 
BANCKS VÄG 6 
294 35 
SÖLVESBORG

OLOFSTRÖM 

JÄMSHÖG FHSK 
KULLTORPSVÄGEN 2 
293 72 
JÄMSHÖG

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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