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Personal 2016
Verksamhetsledare Håkan Robertsson - heltid
Husfru Ann-Charlotte Lundgren - heltid

Produktions-/Timanställda
Anna Lahmer, skådespelare
Annie Lövström, tekniker
Christoffer Österhof, skådespelare
Emma Jacobsson, scenograf
Erik Fellbo, tekniker
Fredric Iversen, skådespelare
Hanna Beckman, skådespelare
Hilda Bergqvist, musiker/skådespelare
Isabella Lennartsson, tekniker
Johanna Månsson, affisch
Bo Gadman, snickare
Leif Magnusson, teatersnickare
Lena Müller, musiker
Linda Thyr, scenograf/kostymör
Magnus Rosén, regissör/skådespelare
Manda Stenström, dramatiker
Mattias Johansson, musiker
Mia Österhof, skådespelare
Pontus Larsson, skådespelare
Sebastian Karlsson, skådespelare
Timmie Hansson, producent
Urban Jönsson, dramatiker
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Verksamhet 2016
Vårt sjunde verksamhetsår har varit oerhört arbetsintensivt men har också
inneburit en allt djupare förankring i Ronnebys- och länets kulturliv. Ett
framtidssyftande samarbetsavtal har tecknats med Fritid och Kulturnämnden, Ronneby kommun.
Stora produktioner som nyårsrevy och sommarteater har genomförts liksom
tre olika dramatiserade historiska vandringar sommartid, dessutom två
krogshower. Sammanlagt 50 föreställningar av egna produktioner har spelats under året. Blekinge Läns Museum har varit en aktiv samarbetspartner för de historiska vandringarna.
För andra året i följd kunde vi erbjuda Ronnebys sommarlovslediga barn och ungdom ett Cirkus-/Parkourseminarium med Cirkus Cirkör. I år som ett gratisevenemang, i samarbete med
Fritids och Kulturnämnden. Hundratalet barn/ungdomar deltog. Tre gästspel med barn-/
familjeteater har dessutom genomförts.
Åtta operaföreställningar har visats under året. Direktsändningar från Metropolitan Opera i
New York, Kungliga Operan i Stockholm samt Dalhalla Opera.
Föreningen har nu en Riksteatersektion och har blivit medlemmar i Riksteatern Blekinge. Redan
i höst har tre gästspel genomförts.

Regionalt uppdrag - närproducerad teater på turné
Från Region Blekinges Kulturnämnd har vi fått uppdraget att turnera med närproducerad teater
för mindre scener. Folkteaterns turnerande repertoar uppgår nu till sex föreställningar. Alla
lämpliga för mindre spelplatser ute i byarna eller i skolans värld.
Ny turnéproduktion är ”Över min döda kropp”, som haft bejublade spelningar från Stockholm,
Teater Brunnsgatan Fyra, i nord till Ystad i söder. En ny turnerande barnteater ”Ballongen”
finns nu också i repertoaren, som nu totalt består av tre vuxen-/ungdomsföreställningar och tre
barnteatrar. Under året har 24 föreställningar spelats på turné.

Lokaler
Under hösten har vi fått tillgång till två kontor, ett mötesrum och dessutom kunnat starta renoveringen av en foajé, detta på andra våningen som kompensation för de lokaler i bottenplanet
vi tvingats lämna. Vi är mycket tacksamma att Kommunfullmäktige lagt 2 mkr i en renoveringspott för teatern 2017.

Samarbete med Kulturskolan
Samarbetet med Kulturskolan fortsätter att utvecklas. Folkteatern har två drama-/
teaterpedagoger som arbetar tillsammans med pedagoger från Kulturskolans Dramatea. Det
är teaterträning/drama för ett fyrtiotal ungdomar i veckan på teatern. . Ett betydande antal av Kulturskolans skolteaterföreställningar har också visats på teatern liksom Skolscen Sydost.
Folkteatern har under året omsatt 2,5 miljoner kronor. Hälften är lönekostnader för de heltid,
deltid eller timtid arbetande 24 personer som finns på lönelistan. Årets överskott är 36 000:-.
.

Årets publiksiffra blir 6214, på egen scen och på ett tjugofyra föreställningar på turné över landet. Verksamhetsledare har under året varit Håkan Robertsson.
Ronneby Folkteaters styrelse tackar för förtroendet och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.
Nils Ingmar Thorell
Tyrone Carlsson

Urban Jönsson
Yvonne Sandberg-Fries
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Monica Pettersson
Peter Kullring

Folkteaterns Nyårsrevy 2016

Regissör/Producent:
Håkan Robertsson

Revyskådespelare
Anne Alfredsson
Ellen Stokki
Håkan Robertsson
Mia Österhof
Marie Mander
Sandra Penzo
Victor Holgersson
Musik
Bakgunder - Mattias Johansson
Repetitiör - Christoffer Österhof
Musiker - Victor Holgersson
Revyförfattare
Efraim Laksman
Håkan Robertsson
Johanna Månsson
Magnus Rosén
Niklas Johansson
Pontus Larsson

Scenograf:
Emma Jacobsen,
Ann-Charlotte Lundgren

.

Nyårsrevy i Bakfickan
UPP MED RÖTTERNA
Nyårsrevy vid sittande bord.
Nyårsbuffé ingår i biljettpriset

ÅRETS REGISSÖR
Håkan Robertsson
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Ljussättning: Timmie Hansson
Ljudtekniker: Erik Fellbo
Ljustekniker Magnus Hjelmér
Affisch: Johanna Månsson
Programblad: Håkan Robertsson
Servering: Ann-Charlotte Lundgren
Kök: Ann-Charlotte Lundgren,
Annie Lövström, Isabella Lennartsson

Ensemble
Peter:
Pontus Larsson
Marie:
Hanna Beckman
Ulf:
Fredric Iversen
Robin:
Christoffer Österhof
Aman:
Sherwan Mesto
Erika Randhagen :
Anne Alfredsson
Laban Storm:
Sebastian Karlsson
Susanne .
Mia Österhof
Fransiska :
Hilda Bergqvist

LUGNET FÖRE STORMEN
Årets skrattfest på Kvitterplatsen
i Brunnsparken utgår ifrån ett
lugnt och idylliskt villaområde
där en främling plötsligt dyker
upp och rör om i friden.
Spänningar under ytan gör att
allt ställs på ända. Gamla konflikter blossar till liv. Det är upplagt för galna förvecklingar och
glada skratt i sommar.
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Produktionsteam
Exekutiv Producent:
Håkan Robertsson
Regi och manusbearbetning:
Magnus Rosén
Scenograf:
Linda Thyr
Koreograf:
Christoffer Österhof
Scenografiassistenter:
Ann-Charlotte Lundgren
Emma Jacobsson
Musikbakgrunder:
Mattias Johansson
Sufflöser:
Ellen Stokki/Emma Jacobsson
Producent/Ljudtekniker
Timmie Hansson
Tekniker:
Magnus Plöffse Hjelmér

Elefantriket

Det var en gång en sång
Musikstund med Per Dunsö och Anna Lahmer för
barn 3-5 år och deras pappor, mammor, mor- och
farföräldrar.

En musikalisk saga med Anna Lahmer och
Lena Müller, för barn 6-10 år. Föreställningen
avslutas med 10 minuters dramaövning med
barnen.

Tusen bitar

Joe Hill

Fyrtio minuters musikprogram för föreningslivet med
Anna Lahmer och Lena Müller.
Humor och sprudlande spelglädje.
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Fyrtio minuters musikteater, för föreningsliv och
skola, med starka känslor, spelglädje och odödlig musik!

Över min döda kropp

Den olydiga ballongen

av Manda Stenström

En musikteaterupplevelse, barn och vuxna tillsammans!

En innerlig och förargad föreställning om gamlingen Holger Anderssons innersta tankar och
sanningar, där komik och allvar går hand i hand.
Pjäside och regi, Magnus Rosén. Dramatiker
Manda Stenström.
Föreställningen har spelats från Stockholm i norr
till Ystad i söder.

Att följa Ballongen och hennes kompis Anna är
nyckfullt och spännande. Anna vill att barnen
skall hälsa på Ballongen, men det vill inte ballongen, för den vill bestämma själv.
Saker blir aldrig riktigt som man tänkt sig. Ballongen har många upptåg och Anna får vara
beredd på det mesta.

"En sådan här pjäs måste få växa fram. Den
måste få tid att mogna. När den väl gjort det tager man kontakt med en betydligt yngre, kvinnlig
dramatiker som får gjuta liv i den. Någon som
kan locka fram det lilla barnet i gubben.

Musikteatern Ballongen bygger på visor ur
Gunnel Lindes sångsamling "Den olydiga Ballongen", tonsättare Bo Sundblad.

Hemmasnickrad filosofi, kännedom om utanförskap, konsten att se under ytan, politiskt intresse
och en tro på livet bortom det religiösa blandas
till en fluffig deg och humorn är jästen som skapar detta sceniska baklängesverk.

Det är en lek mellan Ballongen, Anna och publiken.
Det handlar om att bestämma själv och att bli
vänner.

Energin och engagemanget är stort så 50 minuter räcker gott." /Magnus
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Folkteatern levererar ett dramatiserat, historiskt kulturpaket direkt till sommarstaden Ronnebys
besökare. Vandringarna genomförs för femte året i rad, och intresset var stort, särskilt för nyheten
”Guldgubbevandringar i Västra Vång”. Produktionen genomfördes i samarbete med
Blekinge Museum, som stod för guidningen.
.

Traditionsenligt genomfördes också Stadsvandringar i Bergslagen med besök i Heliga Kors Kyrka
samt Karövandringar med Anders Johnsson som guide.
Produktionsledning
Exekutiv producent, Håkan Robertsson
Dramatiker, Urban Jönsson
Regissörer, Pontus Larsson, Hanna Beckman
Guider, Anders Johnsson, Ola Palmgren m.fl.
från Blekinge Museum
Producent, Timmie Hansson

Skådespelare
Anne Alfredsson
Fredric Iversen
Hilda Bergqvist
Mia Österhof
Pontus Larsson
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Historiska vandringar produceras
på uppdrag av Ronneby Kommun.

RONNEBY
KOMMUN

Cirkus Cirkör Workshops,
gratis cirkusskola för alla barn
Genom vårt medlemskap i Folkets Hus och Parker fick
vi möjlighet att ta Cirkus Cirkör till Ronneby i år igen.
Fritids och Kulturnämnden tog hela kostnaden, så att
ett hundratal barn och ungdomar fick en veckas
gratis sommarskola.
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Krogshow i skärgårdsmiljö, var ursprungsidén.
Kommunen har gjort kraftfulla turistsatsningar i Karön/
Ekenäsområdet, då tyckte vi det var vårt ansvar att skapa lite
kulturliv i området också.
.

Hanna Beckman och Pontus Larsson skrev sig en krogshow
och Hilda Bergqvist ställde upp som musiker. För tekniken
ansvarade Timmie Hansson.
Så skapades det lyckosamma konceptet som också blev till
en nyskriven Julshow, som spelades under december månad.
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Biskop Egino skroderar om sitt lyckosamma kristnande av ”di Blekungske hedningarne”.
Ronneby Folkteater. Rådhusparken 372 37 Ronneby. www.RonnebyFolkteater.se
www.facebook.com/RonnebyFolkteater/
www.facebook.com/RonnebyTeater/
.

OrgNr: 802451-3544

Bank: Swedbank. Bg: 614-0669 Mail: Kontakt@RonnebyFolkteater.se

