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09.00– 09.30

Registrering och kaffe!

09.30 – 10.00
Inledning

+

Västernorrland

Hålls av Lena E Forslund, teaterchef på Teater
Västernorrland. Thomas Dahlberg, ordförande i ATR
och Christina Thonman, Söråkers folkets hus.

10.00 – 12.00

Hur utvecklar vi verksamheten i
ATRs distrikt?
Hålls av Iso Porovic, Teater Västernorrland - presentation om verksamheten. Mats Wenlöf - historik om
ATRs distrikt, Mia Tejle och styrelsen i ATR Västernorrland.

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 14.00

Inspiration med Lars T Johansson!
En inspirationsföreläsning om värdet av det egna skapandet, kultur och
amatörteater, plus perspektivet kultur på landsbygd!
Lars T Johansson är utbildad vid Skara skolscen 1971-72 och Statens
Scenskola i Malmö 1972-75. Han har arbetat vid Malmö gatuteater,
Skånska Teatern och Teater Västernorrland, där han också var teaterchef 1985-88. Lars har därefter arbetat som frilans för ett antal uppdragsgivare inom teater, musikal, opera och radio.

14.15 - 17.00

Diskrimineringsseminarium: Amatörteater för alla
- hur föreningar kan arbeta så att alla kan och vill
vara med!
Vide Bergenholtz har arbetat både professionellt och ideellt med normkritik, likabehandling- och antidiskrimineringsfrågor inom bland annat
Stockholms universitets studentkår, Sveriges förenade studentkårer,
Sveriges förenade HBTQIA+ studenter och RFSL ungdom. Med bred
erfarenhet från ideell sektor och medlemsföreningar har hen fördjupade
kunskaper om de möjligheter och utmaningar som finns i gränslandet
mellan fritid - arbetstid, ideell - anställd och privat - professionell. Under passet kommer vi prata om diskrimineringslagen, normer och lika villkor samt göra praktiska övningar där vi tillsammans utforskar våra
egna värderingar, hur det är inom föreningen idag och hur vi skulle vilja att det är. Vides målsättning är att
alla lämnar passet med en känsla av fördjupad kunskap och ökat självförtroende i sin egen förmåga att
göra sina sammanhang tillgängliga för fler.

program
lördag
18.00 - 19.30
Middag!

19.30 – 20.30

Föreställning: Före detta
Tillsammans med Teater Västernorrlands länsregissör Iso Porović och
Göteborgsdramatiker Mattias Anderssons lysande manus FÖRE DETTA
har TeaterHernö skapat en föreställning som lockar till både skratt och
eftertanke! Ett stycke komiskt träffsäker socialrealism som avslöjar oss
människor i all vår patetiska ömklighet, svaghet, rädsla och fåfänga.
Med ömhet och värme.
Medverkande skådespelare: Erica Collin, Stina Welander, Joel
Kristoffersson, Mari Roos, Torbjörn Grönlund, Christer Cavallius.
Sufflös/rekvisitör: Elisabeth Kalén.
Affischkonstnär: Birgitta Norgren.

20.30 Avrundning, information om kvällsaktiviteter och avslut.

program
söndag
09.00– 10.00

Vad är på gång i förbunden?

Hålls av

+

10.00 – 10.30

Fri lek med fika + sminkbord + bokbord!

10.30 – 11.00

Föreställning: Kai Gullmar och Hjördis Schymberg
Kai Gullmar - den fräcka revyartisten och ”den svenska schlagerns
moder” som skrev över 500 melodier som framfördes av Sveriges kulturelit! Hjördis Schymberg - koloratursopranen och hovsångerskan som
växte upp under små omständigheter men trots detta skapade sig ett
namn och en storslagen karriär. Ni känner igen namnen, men känner ni
till att dessa musikpionjärer dessutom var Sundsvallsfödda? Varför inte
låta dem berätta mer själva?
Hör Linde&Chrisse berätta deras historier och sjunga deras sånger i en
humoristisk föreställning om dessa viljestarka kvinnor!
Bakom föreställningen står Linde&Chrisse och Heidi Jonsson som med teater, dramatik och en stor portion
musik och humor lyfter kvinno- och lokalhistoria. De har bl.a. skrivit föreställningar om Kai Gullmar och
Hjördis Schymberg, Ingeborg Nyberg, Frida Stéenhoff, Elvira Madigan m.fl.

11.00– 12.00

På gång i landet! Info från
ATRs distrikt och föreningar.
Anmälan i förväg.

12.00 – 12.15
Avrundning

12.15 – 13.00

Avslutningslunch!

Hålls av

