Spelet om

av Claes von Rettig
"I den här staden på Blekingska kusten hade man fått en borgmästare
som hette Hoffman. Ingen visste något om honom, utan att han
plötsligt hade dykt upp där och satt igång att inspirera och frigöra
innevånarnas egna energier, efter en människosyn som bara hade en
motor: allas och vvars och ens unika vvärde och kapacitet.”
p
”Då levde Rotne By, den lilla stan hette så, i mellanläge mellan den
nya gryende
d svenska
k riksbyggnaden
kb
d
och
h människorna
k
utanför
f den,
d
eller under den, en massa utsatta och frihetstänkande och villrådiga
som inte ville ordna in sig under nån mer eller mindre diktaturisk
överhetsmaskin.
Dom hade hållit stånd ett bra tag, medan Gustav Vasa korpade in allt
större områden till sin blivande storstat, och for fram med sån terror att
f lk rentt självklart
folk
jäl kl t födde
född sin
i egen befriare
b fi
D k
Dacke...
D k
Dacke-gerillan
ill var
länge ett växande hot mot den blivande diktatorn Gustav, och hans
hemliga utförselport var just lilla Rotne By vid kusten.
kusten "
Ur Claes von Rettigs "Ljuset föds ur mörkret"

Välkomna till 2010-års uppsättning!
Ronneby Folkteater hälsar er, kära publik, hjärtligt välkomna till den
första uppsättningen av en planerad trilogi, med olika konstnärliga
uttolkningar av Claes von Rettigs, Spelet om Ronneby Blodbad.
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1987

var jag 18 år gammal, hade precis gått ut gymnasiet och blivit
erbjuden en lärlingsplats på UDG-teatern i Karlskrona.
Livet var glatt
l och
h sorgfritt
f och
h det
d vankades
k d 600 års jubileum
bl
f Ronneby
för
b
stad. Mängder av evenemang var planerade för att fira staden och ett utav
dessa var Spelet om Ronneby Blodbad.
Blodbad
Dåvarande Blekingeteatern
g
hade fått uppdraget
pp g att sätta upp
pp spelet
p
men
kom fram till att de inte skulle hinna få allt färdigt till det utsatta
premiärdatumet. Istället gick frågan till UDG-teatern och Ulf Fembro som
genastt tackade
t k d ja.
j
Jag kommer ihåg hur jag så gärna ville spela rollen Per.
Per Han var en ung
skogsman och jag tyckte att han var cool. Att rollfiguren dessutom skulle
kyssa en flicka redan i scen ett, gjorde ju inte saken sämre. När det så blev
dags för regissören att dela ut roller så fick jag verkligen rollen som Per!
Glädjen var total och det blev en fantastisk sommar.
Nu har det gått tretton år och jag har denna gång fått frågan om jag
vill regissera istället för att spela och det var inte svårt att tacka
ja till det. Jag kan nästan känna det som om säcken knyts ihop
i år, i och med att jag återigen får arbeta med Ronneby Blodbad.
Manuset är omarbetat för
f att passa 2010, jag har ett helt fantastiskt
f
gäng människor både på scen och vid sidan av som det är en ynnest
att få jobba med
med, och vad gäller ihopknytningen så har jag försökt
att ta den Blekingska folkteatertradition som UDG-teatern och Teater
Hialös etablerade och anpassat
p
den till idag.
g Resultatet ska ni snart få
betitta och jag hoppas verkligen att ni får en härlig teterupplevelse att ta
med er när sommaren har släppt sitt grepp om oss och vintern är här igen.
Kära publik, mycket nöje!
Nu kör vi!
Johan Westermark
Regissör
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"Vattnet
Vattnet i älven var rött av
blod utav de döde kroppar.
Och vore fienderna så försagde,
att man föge omak hade för
dem,
e , utan man stack uti dem
e
såsom enhop vildsvin, och
skonade
k
d ingen
i
utan
t slog
l ihjäl
alle varaktige,
varaktige så att i staden
blevo mer än tutusen man om
halsen förutan någre kvinnor
och barn,
barn vilke de amäktige
Finnar sloge ihjäl”
ERIK XIV
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Vill du också vara med ?

Gå med i Ronneby Folkteaters Publikförening

Spelet om Ronneby Blodbad skall uppföras de närmaste åren med
varierande konstnärliga lösningar. Vill du också vara med på scen som
skådespelare,
kåd
l
musiker
ik eller
ll kanske
k k dansare!
d
! Ell
Eller kkanske
k b
bakom
k
scen
och jobba med kläder, smink, rekvisita eller teknik. Det finns plats för
många flera i ensemblen! HÖR AV DIG!

Förutom att du ger vår verksamhet stöd får du erbjudanden om
exempelvis teaterresor, kurser, studiebesök, studiecirklar och seminarier
i
inom
teatersektorn.
t t
kt
Du
D får
få initierad
i iti d fö
förhandsinformation
h di f
ti om komk
mande teaterevenemang i länet, inbjudningar till generalrepetitioner
mm
mm.

Studiecirklar i höst

Kostnadsfritt medlemskap i publikföreningen

I höst kommer vi, i samarbete med ABF, att erbjuda tre fortsättningskurser i teaterträning
g med olika inriktning
g och dessutom minst en
studiecirkel för nybörjare. HÖR AV DIG!

Meddela oss bara din mailadress så får du alla erbjudanden och
inbjudningar.
j
g Maila till: Kontakt@RonnebyFolkteater.se
y
skriv
”Publikförening” i ämnesrutan. HÖR AV DIG!

N å
Nyårsrevy

V ll d
Vill
du vara med
d och
h utveckla
kl Blodbadet
Bl db d ?

Vi tänker sätta upp en hejdundrandes nyårsrevy till årsskiftet. Vill du
vara med
d på scen eller
ll kanske
k k bakom,
b k
riva biljetter,
bl
sköta
k
teknik,
k k skriva
k
texter eller sånger. HÖR AV DIG!

Vill du vara med och skapa kringarrangemang och mervärden runt
l db d f
ll
Vi tänker
k skapa
k
en utvecklingsgrupp
kl
fför
våra Blodbadsföreställningar.
att maximera det turistiska nyttan av vårt unika kulturarv. HÖR AV DIG!

Tveka inte att ta kontakt med oss!
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Spelet om

av Claes von Rettig
g

om kärlek,
om liv och död,
död
om söndagen den
4 september 1564
i den förmögna
handelsstaden.
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