Fast personal 2021
Verksamhetsledare, Håkan Robertsson
Husfru, Ann-Charlotte Lundgren
Teknikansvarig/Scenmästare, Per-Åke Olsson
Köksmästare/Vaktmästare, Tommy Karlsson
Ekonom, Eva Robertsson

Produktionspersonal
Marie Robertsson, scenograf
Lena Torshall, koreograf
Johanna Månsson, affischtecknare
Max Åkerström, producent
Ann-Charlotte Lundgren. kostymör
Magnus ”Plöffse” Hjelmér, tekniker
Mattias Johansson, kapellmästare
Lena Dolgova, musiker violinist
Diyar Omer, IMPRO-ledare
Ingegerd Ådahl, publikvärd
Leo Rise, publikvärd
Urban Jönsson, dramatiker
Ulf Fembro, dramatiker/regissör
John Fembro, kompositör
Fritz Fembro, kompositör
Joakim Mostberg, skådespelare
Matz Arnström, scenartist
Dessutom 33 musikalartister
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Verksamhetsåret 2021.
Verksamhetsåret startade utan nyårsrevy. Det kändes ovant efter tio års revyande.
Pandemin har färgat det mesta av verksamhetsåret. Arbetet med att omboka eller betala
tillbaka biljetter från flyttade eller inställda föreställningar har tagit mer tid än att genomföra
evenemangen...
Hela personalen har januari-september arbetat i Korttidsarbete med stöd från
Tillväxtverket. Vi har ägnat vår mesta arbetstid under denna period med uppfräschning av
lokalerna. Renoveringarna när det gäller larm och ventilation har slutförts av kommunen under året. All teaterteknik har varit
nedmonterad från scenen under renoveringen. Tekniken är nu genomgången och nödvändiga reinvesteringar och uppdateringar är gjorda för att klara av de närmaste årens tekniska krav på teaterscenen. Vi fick investeringsstöd från kommunen för
att investera i en ny laser-videoprojektor till våra operautsändningar. Vi har samtidigt uppdaterat all mottagningsutrustning,
både bild och ljud. Det enda som är kvar sedan grundinstallationen 2012 är själva plåten i parabolen.

Cirkus Cirkör Workshops kunde genomföras i år för sommarlovslediga barn, tack vare stöd från kommunens Kulturutskott.
Sommarens mer begränsade smittspridning gav oss också möjlighet att genomföra några gästspel för hela familjen innan
pandemin återvände med ny kraft på senhösten.
Renoveringen av larm och ventilation har passande nog genomförts av kommunen under pandemin.
Teaterscenen har mestadels ekat tom, Skolscen Sydost ställdes också in samt ett flertal evenemang av lokala aktörer. Kulturskolans verksamhet på teatern har också varit nedstängd. Folkteaterns IMPRO-grupp har dock ”träffats” och improviserat
över internet.
Ulf Fembro började sitt arbete på teatern med musikalen FISKAREN OCH GUD under hösten. Repetitionerna stängdes
bryskt ner av pandemin. Att samla 30-40 skådespelare för repetitioner var omöjligt.
Nytt premiärdatum för musikalen är 2 april 2022. Stöd för produktionens överlevnad, trots senareläggning, har vi fått från
Statens Kulturråd.

Med stöd från Statens Kulturråd kunde vi också starta produktionen av en ny turnerade teaterföreställning, också denna under ledning av Ulf Fembro, DEN MOTVILLIGE TRUBADUREN. Premiär våren 2022.
Vi har dessutom fått stöd för inköp av en videoproduktionsanläggning och för att vidareutveckla teatern konstnärligt, från
Statens Kulturråd . Tanken med videoproduktionsanläggningen är att kunna direktsända föreställningar från stora scenen
med tre videokameror. En avancerad produktionsanläggning i hundratusenkronorsklassen för högkvalitativa utsändningar
som vi håller på att utbilda våra tekniker på att hantera.
Folkteatern har under året omsatt 2 608 521kronor. 18 personer finns på lönelistan i varierande anställningsgrader, från
heltid till timarvoden. Genom kosttidsarbete av fast personal, förluststöd från Statens Kulturråd har årets resultat blivit 187
762 kronor. Folkteatern har tillfört Ronneby kommuns kulturliv mer än två miljoner kronor utöver verksamhetsbidraget från
kommunen 2021. Under tiden teatern verkat i kommunen, sedan 2010, rör det sig om ca 20 miljoner kronor som kulturlivet blivit berikat med under Folkteaterns livstid. Det kommunala bidraget har femfaldigats av Folkteatern..
Under Covidverksamhetsåret har endast 15 evenemang/föreställningar kunnat genomföras varav 3 i samarbete med Kulturskolan. 2021 års totala publiksiffra är 1 313, inklusive 285 från Kulturskolan. Vi har naturligtvis följt samhällets regler och
bestämmelser, som gjort det omöjligt att genomföra alla våra planerade evenemang.
Sångkören Decibellerna är nu en del av Folkteatern. Decibellerna är en egen förening men samverkar och ”sammanbor”
med oss på teatern.
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.

Mikael Mårtensson

Urban Jönsson

Leo Rise

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ingegerd Rise Ådahl

Sören Fohlström
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Pandemin
stängde ner
2021 års
Nyårsrevy
Revyensemblen
beslöt att inte
göra någon revy
i år.
Risken för smittspridning av
Covid-19,
gjorde det
omöjligt att
säkert genomföra
repetitionsarbetet.
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Folkteaterns medlemskap i Folkets Hus och Parker ger oss, för sjätte året i
rad, möjlighet att få Cirkus Cirkörs mycket uppskattade cirkusseminarium
till Ronneby.
Vi är stolta att kunna erbjuda Ronnebys unga en riktigt högkvalitativ lovaktivitet. Årets Cirkus Cirkörseminarium i sporthallen kunde genomföras efter
ekonomiskt stöd för gratis lovaktiviteter från Regeringen via Kulturutskottet i
Ronneby kommun.
Seminariet blev som vanligt fullbokat, 75 deltagare mellan 7-13 år tränade
nycirkus under en vecka i Ronneby Sporthall.
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Fiskaren och Gud
En musikal av Fembro & Friends
efter Ulf Nilssons
"Tjuven som sålde Jesu kropp"
Ett trettiotal blekingska musikalartister, proffs och amatörer,
på scenen.

PREMIÄR PÅ FOLKTEATERN
2 april 2022

Spelas även: 9, 10, 23, 24 april.
Manuskript
och regi
Musik av

Ulf Fembro
Fritz och John Fembro

Scenografi

Marie Robertsson

Koreografi
Kostymassistent
Teknikansvarig
Producent

Lena Torshall

Affischbild

Johanna Månsson

Ann-Charlotte Lundgren
Per-Åke "Burra" Olsson
Max Åkerström

Kapellmästare /
Mattias Johansson
piano
Violin

Lena Dolgova

Bas

Martin Holmér

Trummor

Jon Lindqvist

Exekutiv
Producent

Håkan Robertsson

Lördagen den 4:e september träffades Fiskaren och Gud-ensemblen åter på Folkteatern för körsång,
första gången efter att pandemirestriktionerna lättats. Musikalens första flerstämmiga inledningslåtar
tränades in. Vad vi inte visste då var att det också var sista repetitionen 2021. Restriktionerna stoppade
oss att fortsätta samla ensemblen för repetitioner efter sommaren.
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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. Verksamheten har görligaste mån bedrivits över webben, under året.
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Den motvillige
trubaduren
Ulf Fembros nyskrivna och
känslostarka föreställning om en
trubadur och Elvisimitatör som efter
20-års turnerande tappat viljan och
motivationen. Men rollfiguren får ny
stark motivation av sin, sedan 20 år,
ackompanjerande turnémusiker
och blommar ut igen!
På scen:
Joakim Mostberg - Matz Arnström
Turnéföreställning avsedd för mindre
spelplatser som bygdegårdar, Folkets
hus och föreningslivet
Spelas under 2022.
En produktion med stöd av

Bild från från Guldekengalan 2021, där ensemblen bjöd på ett bejublat smakprov av föreställningen.
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Barnteaterfest för hela familjen - Pandemin lugnade ner sig över sommaren.
Barnteater skall upplevas av barn, TILLSAMMANS med föräldrar, mor- eller farföräldrar eller annan
vuxen. Föreställningarna med Pettson och Findus spelades på Björketorps gård, i lantlig miljö, den
perfekta platsen för föreställningen. Det blev två fullsatta föreställningar med subventionerat biljettpris,
och allt vad det innebar med rekommenderade avstånd och respekt för att förhindra smittspridningen.
Cirkusskeppet Johanne besökte Östra Piren. Mer än 250 biljetter sålda. Publiken placerades ut glest
på bänkar. En riktig folkfest. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Riksteatern Blekinge.
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Barnteaterföreställningar på Ronneby Teater
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.
Totalt hann vi med fyra familjeföreställningar 2021 innan pandemin åter
tog greppet över oss och stängde ner vår verksamhet på senhösten.
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Bara ett fåtal planerade
evenemang kunde
genomföras under 2021.
Förutom barn- och familjeföreställningarna kunde dessa
åtta föreställningar/
utsändningar genomföras på
teatern.
Vi har ägnat mer tid åt att
återbetala eller omboka biljetter än själva evenemangen.
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DECIBELLERNA nu en del av FOLKTEATERN
Vi hälsar Decibellerna varmt välkomna till Folkteatern!
Decibellerna är en egen förening men vi samverkar och sammanbor på teatern.

Bli medlem du också!
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

