Fast personal 2019
Verksamhetsledare, Håkan Robertsson
Husfru, Ann-Charlotte Lundgren
Teknikansvarig/Scenmästare, Per-Åke Olsson
Köksmästare/Vaktmästare, Tommy Karlsson
Producent, Maja Kahl
Leg. dramapedagog, Anette Gustavsson
Leg. dramapedagog, Ida Holmberg

Produktions personal
Johanna Månsson, scenograf
Kseniya Aniashvili, producent
Magnus ”Plöffse” Hjelmér, tekniker
Emelia Reboira, koreograf
Claes Rylander, kapellmästare
Samuel Albertsson, musiker
Henrik Ström, musiker
Moa Swanström-Borenberg, musiker
Diyar Omer, IMPRO-ledare
Ingegerd Ådahl, publikvärd
Embla Svahnberg, publikvärd
Leo Rise publikvärd
Ann Borgman, publikvärd
Urban Jönsson, dramatiker
Anne Alfredsson, textförfattare
Anette Gustavsson, textförfattare
Daniel Gustavsson, textförfattare
Malin Holm, textförfattare
Efraim Laksman, textförfattare
Johanna Månsson, textförfattare
Malin Holm, textförfattare
Pia Redin, textförfattare
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Verksamhetsåret 2019.
Verksamhetsåret startade med nyårsrevyn SVITT I HITTAN, som spelades uppe på stora
scenen. Revyn blev en succé, både kvalitativt och publikmässigt!
Teatersommaren har varit tät av aktiviteter och med ett fantastiskt publikt gensvar.
Mer än 4 000 personer har bevistat våra evenemang bara under sommaren 2019!
För åttonde året i rad har vi genomfört stadsvandringar på uppdrag av turistenheten.
2019: ”Ronneby blir stad igen” och ”Johan af Puke”. Totalt fjorton dramatiserade historiska
vandringar med en publik på mer än 800 personer.
För femte året i rad, fem dagars ”Cirkus Cirkör Workshops”, med 72 barn, dock utan erforderligt stöd från kommunen.
”Barnens Tosia” 13 och 14 juli med Varieté Vagants varietéföreställningar, fyra barnteaterföreställningar med Per Dunsö
och Anna Lahmer. Dessutom massor av andra gratisaktiviteter för barn; ponnyridning, indiankultur med indianhövdingen
Trygga Björnen, fotbollsgolf, sumobrottning, ansiktsmålning, IMPRO-teater, guldvaskning, smeder i arbete mm.
3000 personer besökte Barnens Tosia.
I Tosiahelgen arrangerade vi dessutom två föreställningar med ”Carl-Einar Häckner och Varietéorkestern”, med målet att
lyfta kvaliteten på sceniska evenemang under marknaden.
Vi testade också att hålla Bakfickan öppen som Teatercafé, vardagar runt lunchtid i juli. Initiativet föll inte helt i kommunledningens smak, och gästtillströmningen blev inte vad vi hoppats på, så försöksverksamheten avslutades efter en månad.
Vårt fina samarbete med Kulturskolan fortsätter. Folkteatern ställer upp med två dramapedagoger i två av Dramateas
dramagrupper tillsammans med Kulturskolan. Tanken är att de lite äldre eleverna skall ha tillgång till teaterscen med ljud
och ljus och dessutom tillgång till teaterns kostym och rekvisitaförråd. Årsarbetstid för pedagogerna 250 timmar.
”Skolscen Sydost” har genomförts i nära samarbete med Kulturskolan och Blekinge Bildningsförbund.
Två subventionerade barnteaterföreställningar för hela familjen erbjöds barnfamiljerna i oktober.
Åtta operautsändningar har genomförts under året. Direktsändningar från Metropolitan opera i New York och Kungliga
operan i Stockholm.
Plattforn B, vårt koncept för underhållning i Bakfickan har utvecklats till en spännande multikulturell mötesplats.
IMPRO-gruppen arbetar varje vecka med improvisationsteater. Både på teatern och på turné.
Sju gästspel av olika teatergrupper har visats på teatern, varav ett tvåspråkigt, arabiska/svenska, och två med direkt inriktning på barnfamiljer.
Folkteatern har under året omsatt strax över 2 570 000 kronor. 29 personer finns på lönelistan i varierande anställningsgrader, från heltid till timarvoden.
Under verksamhetsåret har genomförts 80 evenemang/föreställningar varav 29 skolteaterföreställningar i samarbete med
Kulturskolan. 2019 års totala publiksiffra är 8400 varav barn/ungdomar 7 373.
Antal teaterbesökare på Ronneby Teater 2019 är 4 600.
Ett bra resultat trots att renoveringen av teaterlokalerna ännu inte är slutförda.
Verksamhetsledare har under året varit Håkan Robertsson.
Ronneby Folkteater är medlem av Folkets Hus och Parker, ABF samt Riksteatern Blekinge. Arbetsgivarorganisation KFO.
Ronneby Folkteaters styrelse tackar för förtroendet och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

Mikael Mårtensson

Urban Jönsson

Sören Fohlström

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Lena Brorsdotter

Yvonne Sandberg-Fries

Kseniya Aniashvili
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Ingegerd Rise Ådahl

Folkteaterns Nyårsrevy 2019

Revyskådespelare
Anette Gustavsson
Anne Alfredsson
Daniel Gustavsson
Daniella Johansson
Efraim Laksman
Håkan Robertsson
Malin Holm
Kseniya Aniashvili
Marie Mander
Mia Österhof
Pia Redin
Sandra Penzo
Vilgot Axelsson
Revyorkestern
Claes Rylander, Kapellmästare, bas
Henrik Ström, flygel, trumpet
Moa Swanström-Borenberg, gitarr
Samuel Albertsson, slagverk

Folkteaterns Nyårsrevy
SVITT I HITTAN
SYDÖSTRAN:
"Vass och träffsäker nyårsrevy."
"Välskrivna, fyndiga texter paketerade med bitande repliker, humor
och samhällsengagemang
framfördes av ett briljant
revygäng, ackompanjerade
av en samspelt orkester."
ÅRETS REGISSÖR
Håkan Robertsson
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Produktionsteam
Regi: Håkan Robertsson
Scenografi: Johanna Månsson
Koreografi: Emelie Reboira
Kostym: Ann-Charlotte Lundgren
Teknikansvarig: Per-Åke Burra Olsson
Tekniker ljus. Magnus Plöffse Hjelmér
Teknikassistenter.
Anna Holm, Fenja Runfors,
Gabriel Roslund, Sara Lilja
Producent: Kseniya Aniashvili
Affischbild: Johanna Månsson
Programblad: Håkan Robertsson
Exekutiv Producent: Håkan Robertsson

”Följ med på en spännande resa genom tiden. Folkteaterns guide Anders Johnsson berättar om Ronnebys historia och skådespelare ur Ronneby Folkteater gestaltar olika skeenden. Gestaltade berättelser i
tidsenliga kostymer gör historien levande igen.”
2019 års dramatiseringar kretsade kring när Ronneby blev stad igen. Berättelser kring några av stadens
historiska gestalter. Bland andra Häradshövdingarna Lindblom och Gadd.
Produktion

Skådespelare

Exekutiv producent/Regissör:
Håkan Robertsson
Kostymör: Ann-Charlotte Lundgren
Dramatiker: Urban Jönsson
Affisch: Johanna Månsson
Snickeri. Per-Åke ”Burra” Olsson
Guide: Anders Johnsson

Anders Johnsson
Kseniya Aniashvili
Malin Holm
Melwin Rosander
Mia Österhof
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Dramatiserade vandringar produceras på uppdrag av Ronneby
Kommun, turistenheten.

RONNEBY
KOMMUN

Familjeföreställning med spännande skrönor om Johan Puke, som föddes i Ronneby 1751. Berättelsen
om Johan Puke blandas med dramatiserade inslag och möjlighet för barnen att medverka i skeendet
på scenen. Publiken vandrade tillsammans med guide genom kulturkvarteret Bergslagen till Möllebackagårdens innegård, som blev scenen för årets spännande skrönor i skymningen.

Produktion
Regissör/Exekutiv Producent: Håkan Robertsson
Producent Kseniya Aniashvili
Kostymör: Ann-Charlotte Lundgren
Dramatiker: Urban Jönsson
Tekniker: Per-Åke ”Burra” Olsson,
Magnus ”Plöffse” Hjelmér

Skådespelare
Anders Gustavsson
Arvid Kahl
Daniella Johansson
Håkan Robertsson
Kseniya Aniashvili
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Föreställningen produceras på
uppdrag av Ronneby Kommun,
turistenheten.

RONNEBY
KOMMUN

Plattform B
Vårt koncept för opretentiös kvällsunderhållning i Bakfickan. Kseniya Aniashvili genomförde projektet
för andra året i rad. Vi kommer att få se mer av olika evenemang i Bakfickan under 2020.

IMPRO - Improviserad teater med humorn som främsta vapen
Folkteaterns IMPRO-grupp består av erfarna skådespelare såväl som nybörjare. Improvisationsteater
är idag utbrett över hela världen. Gruppen leds av Diyar Omer. IMPRO-gruppen träffades en gång i
veckan under 2019 . IMPRO-gruppen har dessutom spelat föreställningar på turné.
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Barnens Tosia i Rådhusparken 2019
13:e och 14:e juli

Massor av gratisaktiviteter i parken.
Det finns mycket att göra: Barnteater ”Den sjungande bänken” med Per Dunsö och Anna Lahmer, ett
kringresande varietésällskap, VARIETE VAGANT, kom till Ronneby. Det blev äventyr för hela familjen!
Jonglering, musik och magi blandades med publikens skratt och applåder.
Dessutom indianaktiviteter, musik, smeder, vaska silvermalm, ansiktsmålning, baka pinnbröd, ponnyridning mm. mm.
Evenemanget genomförs av Folkteatern i samarbete med Ronneby Kommun, Blekinge Museum, Musik
i Blekinge, ABF, Riksteatern Blekinge, hantverkare m.fl.

Vi testade att hålla Bakfickan öppen som Sommarcafé, vardagar runt lunchtid i juli. Initiativet föll inte
helt i kommunledningens smak, och gästtillströmningen blev inte vad vi hoppats på, så försöksverksamheten avslutades efter en månad.
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Cirkus Cirkör Workshops

Genom vårt medlemskap i Folkets Hus och Parker fick vi möjlighet att för femte året i rad att ta
Cirkus Cirkör till Ronneby. Fem dagars ”Cirkus Cirkör Workshops”, med 72 barn
Kommunens intresse var mycket begränsat varför vi inte planerar att ta Cirkus Cirkör till Ronneby
kommande år.
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I Tosiahelgen arrangerade Folkteatern två föreställningar med Carl-Einar Häckner och Varietéorkestern
på Stora Scenen, med målet att lyfta kvaliteten på sceniska evenemang under marknaden.
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Barnteaterfest för hela familjen

Barnteater tycker vi att barn, föräldrar, mor- eller farföräldrar eller
annan vuxen skall uppleva TILLSAMMANS!
Ett subventionerat föreställningsutbud tillhandahålls av Folkets
Hus och Parker. Vi subventionerade ytterligare och erbjöd föreställningarna för det facila priset av 50:- per biljett och dessutom
bjöds alla glada barn på nypoppade popcorn och saft.
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Ronneby Folkteater är en öppen demokratisk mötesplats för scenkonsten
Vi har varit verksamma sedan 2010, alltid med spelglädjen och det folkliga skrattet som det vassaste
vapnet. Förutom vårt breda arbete som Community teater, där vi främst arbetar med ronnebymaterial,
lokalhistoria, likväl som samhällssatir, erbjuder vi direktsänd opera, gästspel och konserter i vår gamla
fina jugendteater, invigd 1911. Vi har utskänkningstillstånd för pausservering av öl och vin.
Vi har turnéverksamhet med föreställningar för barn och vuxna. Föreställningar som passar in på små
och stora scener, bygdegårdar, föreningsmöten, ute och inne.
Vi är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Vi är medlemmar i Folkets Hus och Parker, och
har därmed kollektivavtal. Vi är också medlemmar i Riksteatern Blekinge samt ABF Blekinge.

Bli medlem !
Hos oss kan du bli medlem om du vill medverka i teaterträning, nyårsrevyer eller sommarteatrar, på
eller bakom scenen, eller bara stödja teaterns verksamhet.
Medlemsavgift 87:- Medlemsavgift 57:Medlemsavgiften är 87:-, om du är under 26 år 57:.

Glöm inte att ange ditt namn och din mailadress
när du swishar in medlemsavgiften!
Som medlem är du olycksfallsförsäkrad via vår gruppförsäkring i Folksam. Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med föreställning, repetition eller annan föreningsaktivitet men även under resor till och från sådana aktiviteter.
Ronneby Folkteater. Rådhusparken 372 37 Ronneby. www.RonnebyFolkteater.se
Biljetter: www.RonnebyFolkteater.se
www.facebook.com/RonnebyFolkteater
OrgNr: 802451-3544

Bank: Swedbank. Bg: 614-0669

Mail: Kontakt@RonnebyFolkteater.se

