Fast personal 2020
Verksamhetsledare, Håkan Robertsson
Husfru, Ann-Charlotte Lundgren
Teknikansvarig/Scenmästare, Per-Åke Olsson
Köksmästare/Vaktmästare, Tommy Karlsson
Ekonom, Eva Robertsson
Leg. dramapedagog, Anette Gustavsson
Leg. dramapedagog, Ida Holmberg

Produktions personal
Johanna Månsson, scenograf/affischtecknare
Kseniya Aniashvili, producent
Magnus ”Plöffse” Hjelmér, tekniker
Emelie Reboira, koreograf
Henrik Ström, kapellmästare
Lena Dolgova, musiker, violinist
Stefan Nordmark, musiker, gitarrist
Peter Nordmark, musiker, basist
Pär Jonsson, musiker, slagverkare
Diyar Omer, IMPRO-ledare
Ingegerd Ådahl, publikvärd
Embla Svahnberg, publikvärd
Leo Rise, publikvärd
Ann Borgman, publikvärd
Urban Jönsson, dramatiker
Efraim Laksman, textförfattare
Håkan Robertsson, textförfattare
Lotta Jansson, textförfattare
Mikael Kahl, textförfattare
Pia Redin, textförfattare
Pontus Larsson, textförfattare
Robin Sjöberg, textförfattare
Sebastian Chavez, textförfattare
Vilgot Axelsson, textförfattare
Ulf Fembro, dramatiker
John Fembro, kompositör
Fritz Fembro, kompositör
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Verksamhetsåret 2020.
Verksamhetsåret startade med nyårsrevyn GRÄDDFIL, som spelades på stora scenen.
Revyn blev en succé, både konstnärligt och publikmässigt! En ny revyorkester, med
Lena Dolgova som violinist, storhyllades också av media.
För nionde året i rad planerade vi tillsammans med turistenheten genomföra Stadsvandringar.
När Ronnebyborna tvingas till hemester måste vi dubblera Stadsvandringarna, var beskedet vi
fick och vi startade upp fyra produktioner. Research, manus, rekrytering av skådespelare och
utarbetande av marknadsföring mm genomfördes.
När vi krävde garantier för våra biljettintäkter, om samhället skulle stängas ned, fick vi nobben av Ronneby Kommun och
tvingades ställa in samtliga fyra Stadsvandringar.
Cirkus Cirkör Workshops, kunde inte genomföras, Barnens Tosia ställdes in, Carl Einar Häckners sommarturné ställdes
också in samt ett flertal gästspel och direktsända operor från både MET Opera i New York och Kungliga operan i Stockholm.
Skolscen Sydost ställdes också in samt ett flertal evenemang av lokala aktörer. Teatern har mestadels ekat tom.
Plattform B, vårt koncept för underhållning i Bakfickan som utvecklats till en spännande multikulturell mötesplats har måst
hållas nedstängd p.g.a. pandemin. Vår IMPRO-grupp lyckades dock genomföra ett fåtal träffar under hösten.
En barnteaterföreställning för hela familjen, två gästspel med vuxenteater samt två direktsända operaföreställningar var vad
vi hann med innan nedstängningen.
Folkteaterns fast anställda personal har arbetat i korttidsarbete. Teatern är uppfräschad. I kläd- och rekvisitaförrådet har
renovering och omstrukturering påbörjats. All teaterteknik i teatersalongen har monterats ner och gåtts igenom.
Reinvesteringar är gjorda så vi står väl rustade inför kommande verksamhetsår.
Vårt fina samarbete med Kulturskolan fortsätter. En särskild barngrupp har skapats, som skall medverka på vår musikal.
Dock har Dramatea-verksamheten varit mestadels nedstängd under året.
Kommunen har återupptagit renoveringen av teaterns ventilation och larm, och senast den 1 maj 2021 skall teatern vara
tillgänglig igen. Renoveringen av teatersalongen och fasaden blir nu det slutgiltiga steget, för att hela teatern skall vara
uppfräschad.
Folkteatern har under året omsatt strax över 2 151 000 kronor. Ca 400 000 mindre än i fjol.
På teaterns lönelista finns 33 personer i varierande anställningsgrader, från heltid till timarvoden. Genom korttidsarbete av
fast personal, förluststöd från Statens Kulturråd och Ronneby Kommun har föreningen gjort ett litet plusresultat.
Under covidverksamhetsåret har genomförts 38 evenemang/föreställningar, varav 12 skolteaterföreställningar i samarbete
med Kulturskolan. 2020 års totala publiksiffra är 1 992 varav barn/ungdomar 560.
Antal teaterbesökare på Ronneby Teater 2020 är 1 960.
Inställda föreställningar/gästspel/utsändningar/evenemang 60 st, varav 20 skolteaterföreställningar.
Verksamhetsledare har under året varit Håkan Robertsson.
Ronneby Folkteater är medlem av Folkets Hus och Parker, ABF samt Riksteatern Blekinge. Arbetsgivarorganisation Fremia.
Ronneby Folkteaters styrelse tackar för förtroendet och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.
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Folkteaterns Jubileumsrevy 2020
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Blekinge Läns Tidning
”Den gräddfilen gör ingen sur!”
"Ronnebyrevyn står sig bra. Det finns gott
om goda idéer och entusiastiska amatörskådespelare. Även duktiga sångare."
"Orkestern fick för övrigt en spontan applåd av publiken mitt under pågående generalrepetition." "...den stora stjärnan är
violinisten Lena Dolgova. ”
”Hon spelar så att det låter som en hel orkester, bara hon."
"De evinnerliga och ibland dyra konferensresorna fick ordentligt med stryk med
hjälp av Tjajkovskijs balett "Svansjön,
Kan ej beskrivas utan måste ses!"
/Ingemar Lönnbom, BLT

SYDÖSTRAN
"Tio manusförfattare. Tio föreställningar.
Tio år på revyscenen. Det blir glitter och
glamour och lite gräddfil när Folkteatern
bjuder på jubileumsrevy"
Revyskådespelare
Carina Ringtun
Efraim Laksman
Håkan Robertsson
Kseniya Aniashvili
Malin Holm
Marie Mander
Mia Österhof
Nora Alshaer
Sandra Penzo

Revyförfattare
Efraim Laksman
Håkan Robertsson
Lotta Jansson
Mikael Kahl
Pia Redin
Pontus Larsson
Robin Sjöberg
Sebastian Chavez
Urban Jönsson
Vilgot Axelsson

Revyorkestern
Henrik Ström, Kapellmästare, klaviatur, blås,
Lena Dolgova, violin
Peter Nordmark, bas
Pär Jonsson, slagverk
Stefan Nordmark, Gitarr
Produktionsteam
Regi: Håkan Robertsson
Scenografi/Affisch: Johanna Månsson
Koreografi: Emelie Reboira
Kostym: Ann-Charlotte Lundgren
Producent: Ksenia Ani
Teknikansvarig: Per-Åke Burra Olsson
Ljustekniker: Magnus Plöffse Hjelmér
Exekutiv Producent: Håkan Robertsson
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Plattform B - INTSTÄLLT P.G.A. PANDEMIN
Vårt koncept för opretentiös kvällsunderhållning i Bakfickan

IMPRO - Improviserad teater med humorn som främsta vapen - huvudsakligen inställt.
Folkteaterns IMPRO-grupp består av erfarna skådespelare såväl som nybörjare. Improvisationsteater
är idag utbrett över hela världen. Verksamheten har tyvärr mestadels måst ställas in under Pandemin.
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Barnens Tosia i Rådhusparken 2020 - INSTÄLLT P.G.A. PANDEMIN

Cirkus Cirkör Workshops - INSTÄLLDA P.G.A. PANDEMIN
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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.
Under pandemins 2020 tvingades vi tyvärr ställa in ”BZZZ. Om bin och
människor”
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Folkteaterns stora satsning på en nyskriven musikal av Ulf Fembro efter Ulf Nilssons
”Tjuven som sålde Jesu kropp” hann samla de 50 deltagarna för en första träff,
innan coronaviruset slog till. Nya planer, vi hoppades på att kunna gå till premiär
i september månad 2021, men andra virusvågen sköljde över oss. Som det ser ut nu
hoppas vi kunna påbörja repetitionsarbetet hösten 2021 för en premiär påsken 2022.
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Ronneby Folkteater är en öppen demokratisk mötesplats för scenkonsten.
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!

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

