Ronneby Folkteater
Verksamhetsberättelse 2011-2012
Ronneby Folkteater har under sitt andra förlängda verksamhetsår genomfört ett stort antal
studiecirklar och ett flertal kulturevenemang i samarbete med ABF.
Nio personer har varit anställda i varierande sysselsättningsgrader under 2012. Fem personer har
haft praktik av varierande former och tidsperioder. Vi har en Fas 3 resurs i verksamheten.
Vi har fortsatt renoveringen av Ronneby Teater och med stöd av bl.a. Bygg o Fastighet renoverat
teaterns foajé. Den kala och nedgångna foajén målades om, pryddes med konst ur Kommunens
konstförråd, ljuddämpande brandhärdad plysch sattes upp, BL Hindrikssons sponsrade med röda
mattor. Kommunalrådet Roger Fredriksson upplät en sexstjärta-soffa som enligt uppgift
ursprungligen kom från gamla Brunnshotellet men de senaste åren varit placerad i kommunens
vigselrum.
Med stöd av Kommunen har vi investerat i ljud och ljusteknik samt gjort tre teaterproduktioner.
Då det muntligt utlovade ökade ekonomiska stödet från Fritids och Kulturnämnden inte
förverkligades valde styrelsen att betala för pjäsmanuset till den nya Blodbadsföreställningen men
inte sätta upp det förrän 2012. Istället för sommarteater beslöt styrelsen att sätta upp en fars
hösten 2011, Frukost på sängen, som utspelar sig en regnig höstkväll på Påtorp. Frukost på
sängen fick också bli 100-årsjubileumsföreställningen på Ronneby Teater. Det nya manuset
”Blodbadet – en helt ny historia” sattes upp sommaren 2012. Styrelsen har arbetat fram ett
samarbete med Ronneby Folketshus-förening med mål att göra evenemang mm tillsammans.
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FRUKOST PÅ SÄNGEN
Regi: Johan Westermark
Scenografi: Ensemblen
Producent: Håkan Robertsson
Scenmästare/Ljustekniker: Timmie Hansson
Ljudtekniker: Sebastian Österhof
Tack till: Rebecca Carlsson

Föreställningen spelades efter förlängning totalt i två månader, 17 föreställningar, och sågs av mer
än 1000 besökare, varav ca 200 barn/ungdomar.
Föreställningen fick lysande recensioner.
Recensionerna kan sammanfattas så här:
Totalt skrattkalas! Stående ovationer! Lysande recensioner! Fars när den är som bäst!
Servering och utskänkning i Bakfickan sköttes av ideellt arbetande medlemmar.
Bidragsgivare och samarbetspartners: ABF, Ronneby Kommun, Region Blekinge, Musik i Blekinge
Regionteatern Blekinge Kronoberg,
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Inte Helt Hundra (Nyårsrevy)
av ensemblen och externa manusförfattare
Regi/Produktion: Håkan Robertsson
Scenografi: Johanna Månsson
Kostym: Carina Ringtun
Koreograf: Maria Månsson
Scenmästare/Ljudtekniker: Timmie Hansson
Ljustekniker: Emilia Christensson
Kapellmästare: Claes Rylander
Bakfickan öppnade i pausen med underhållning av Arne från Hallabro samt Revyorkestern som
spelade jazzstandards. Servering och utskänkning sköttes av ideellt arbetande medlemmar.

Bästa revy för andra året i rad!
Föreställningen sågs av 1600 besökare. Tio föreställningar spelades av produktionen, som åter
blev vald till länets bästa revy av Radio Blekinge. Håkan Robertsson blev vald till årets bästa
manliga skådespelare.

Revynumret ”Telefonlur” av Urban Jönsson, i regi av Håkan Robertsson, framfördes av Joline
Sandström och Daniel Gustavsson till ett första pris i Povel Ramelsällskapets tävling om "mobilprata-rakt-ut-i-luften-fenomenet".
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Ett tjugotal av Folkteaterns medlemmar genomförde Skådespelarträning under ledning av
Skådespelaren Diyar Omer. En grundläggande utbildning som sträcker sig historiskt bak till de
gamla Grekiska dramerna och historisk skådespelarteknik.

Musik direkt genomförde sin länsfinal på Folkteatern. Första gången som den hålls i Ronneby, men
säkert inte den sista. Ung musik i hela huset i dagarna två.
Ungdomar likväl som arrangörer stormtrivdes i den mysiga och personliga miljön i vår gamla fina
teater.
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Regi/Manusbearbetning: Johan Westermark
Scenografi: Loa Miller
Scenografiass: Linda Thyr, Rebecca Westermark
Producent: Håkan Robertsson
Musik: Karl A Peterman
Föreställningen sågs av 1600 besökare, varav ca 250 barn/ungdomar.
En av de planerade tretton föreställningarna fick ställas in för regn.
Föreställningen fick lysande recensioner:
BLT - "Dramat är spännande"
SYDÖSTRAN - "Blodbadet blev en riktig fullträff".
TIDNINGEN Kulturen - "...en blandning av högt och lågt, komedi och tragedi, i Shakespeares
anda
Ingemar Lönnbom - "jag rördes både till tårar och lyftes till skratt
Bidragsgivare och samarbetspartners: ABF, Ronneby Kommun, Region Blekinge, Svenska Kyrkan
Ronne by, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Blekinge Museum, Asarums Hembygdsförening,
Marinmuseum.
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Folkteatern i guidad stadsvandring.
Tisdagar under juli och augusti har Folkteatern i
samarbete med Turistbyrån gestaltat Ronnebyoriginal.
Samtliga stadsvandringar var fullsatta, även efter att
man dubblade antalet deltagare per vandring till 50.
Manus: Urban Jönsson
Regi: Håkan Robertsson
Kostym: Loa Miller
Medverkande: Anders Gustavsson,
Johanna Månsson, Christoffer Österhof.

RENOVERINGAR OCH INVESTERINGAR
Under hösten, inför premiären Livesändningar av opera och konserter, har trapphuset samt salong
och läktare fått väggarna ommålade.
I samarbete med Ronneby Folketshus-förening och med bidrag från Fritids och Kulturnämnden har
den tekniska utrustningen UTÖKATS, teatersalongen är nu en biosalong ockå, med högkvalitativt
5.1 ljud och HQ projektor.
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MEDLEMUTVECKLING
Föreningen har måst femdubbla medlemsavgiften för vuxna medlemmar och tredubbla för
ungdomar liksom ta rejäla deltagaravgifter för studiecirklar. Detta beroende på det bristfälliga
ekonomiska stödet till den omfattande verksamheten från Kommun och Region, Dessa ökningar
har inverkat mycket negativt på medlemsutvecklingen.

UNGDOMSSATSNING HÖSTEN 2012
Folkteatern har dock i höst, med ekonomiskt stöd från Fritids och Kulturnämnden, kunnat starta
upp en ungdomssatsning med låga deltagaravgifter. Detta har resulterat i ett tjugotal nya
ungdomar som genomför teaterträning och skådespelarträning med mål att medverka i
föreningens produktioner men också att kanske genomföra en egen teaterföreställning våren
2013.
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Styrelsen Ronneby Folkteater 2011-2012

Håkan Robertsson
Ordförande

Daniel Gustavson
Vice ordförande

Urban Jönsson
Sekreterare

Mia Österhof
Kassör

Anders Gustavsson
Ledamot

Timmie Hansson
Ledamot

Cecilia Åkesson
Ledamot
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