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Amatörteater förmedlar
viktiga historier, utvecklar konstnärlig och kreativ
förmåga och ger möjlighet
att skapa teater tillsammans
med andra. ATR innebär
gemenskap, att lära av varandra, inspiration till nya teateruttryck, mötas vid kurser
och festivaler, det internationella nätverket som berikar
och utvecklar. Personligen är
det meningsfullt att stödja
barngrupper, se dem utvecklas och dess värde för andra:
barns närmaste och publiken. Våra medlemmar är
viktigast av allt.
Utveckling handlar om att
påvisa det kulturpolitiska
värdet av verksamheten.
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Vad är bra med amatörteater?
I en tid när vi matas med
storslagna stories från streamingtjänster är amatörteatern ett unikt forum för det
egna berättandet och en
värdefull plats för människor
att skapa och uppleva något tillsammans. Att utöva
amatörteater utvecklar oss
både på individ – och gruppnivå. Och så är det ju väldigt
roligt.
Vad skulle jag vilja förändra?
Förutsättningarna ser väldigt
olika ut i olika delar av landet, och kan skilja sig kraftigt från en kommun till en
annan. Möjligheten att utöva
amatörteater borde vara lika
god oavsett var man bor.
Emy Stahl, Stockholm/Jönköping, Ledamot
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Cirkus+amatörteater=sant!
TEXT: ALEXIS QUIROZ FOTO: KARIN SKIERUS/PEXELS

Hej! Vem är du?
Jag heter Karin Skierus och är i grunden
utbildad inom dans, pedagogik och
koreografi. Ca 2004 började jag involvera
eldkonst i dansandet och från 2012 började
jag med luftakrobatik och har sedan dess
enbart varit verksam inom cirkus.
Hur kom du in på cirkusbanan?
Jag har alltid använt kroppen för att
uttrycka mig, där dansen verkligen är
som ett andra språk. Men jag har aldrig
varit ”petit” och kombinationen krallig
och vig gick liksom inte ihop, jag kände
mig aldrig helt hemma. Så provade jag
luftakrobatik. Eller, jag var involverad i
en eldföreställning som plötsligt tappade
sin luftakrobat till ett annat jobb – och
jag var mest lik. Så på några månader fick
jag byta element, skaffa mig nya muskler
och valkar i händerna och ÄNTLIGEN
var jag som hemma. Stark och vig var den
helt rätta kombinationen.
Många kanske tänker på stora tält, djur
som står på bakbenen m.m men hur ser
cirkusen ut idag?
Tälten finns, dom är färre men dom finns
och spelar i städer och landsbygd i hela
Sverige. Det är färre djur såklart, oftast
inga alls. Ibland några hundar eller hästar.
Men den stora förändringen med
cirkusen idag, eller egentligen från
60-talet, är att cirkuskonsten också
flyttat in på teaterscenerna. Den Svenska
Cirkushögskolan delar också lokaler med
Danshögskolan vilket gett ett tydligt
avtryck på den samtida cirkusens uttryck.
Sedan finns såklart också gatukonsten
kvar. Artisterna som oftast spelar
utomhus, på befintliga scener eller på
ett utrymme vid ett torg eller liknande.
Akterna som framförs där kan ha rötter
flera tusen åt tillbaka men är fortfarande
lika imponerande.

Varför är cirkus som konstform viktigt?
Cirkus lockar fram känslor på ett väldigt
direkt sätt. Hisnande trick får det att susa
genom publiken – upplevelser av fara,
mod och lättnad. Parakrobaterna bjuder
in till tillit i dess mest absoluta form.
En duktig clown kan få oss att skratta,
absolut, men också att känna stress,
vemod, utanförskap… Cirkus bygger
empati. Det absolut viktigaste som
behövs i världen.
Vilka kan hålla på med cirkus?
Det behövs ju aldrig förkunskaper för
att börja med något, det är väl själva
tjusningen med en början? Jag har
undervisat nybörjare från 5 år upp till
förbi 60 år. Jag har haft grupper med
olika typer av både fysiska och kognitiva
funktionsvariationer och nedsättningar,
haft klasser för dansare och eldkonst
med högstadieelever. Inom cirkusen är
Olika den största styrkan. Det finns en
ultimat disciplin för alla kroppstyper och
inlärningskapaciteter. Och om du inte
hittar rätt – hitta på nåt nytt!
Vad krävs av en förening/grupp för att
börja med cirkus?
Där kan en såklart välja två olika ändar
att börja i. Antingen får en förhålla sig
till de förutsättningar som finns i form av
lokal, material och lärare för den delen.
Eller så utgår en ifrån vad en vill göra
– vilken disciplin eller redskap en vill
lära sig och ser sedan till att skapa
förutsättningar för det. Kraven är sällan
särskilt stora för att komma igång. Jag
skulle börja med en workshop av något
slag. Plocka in en expert och sätt igång
med något som känns inspirerande och
utmanande.
Kan en förening/grupp bara börja med
cirkus?
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Det går att komma väldigt långt med
Youtube, Instagram etc. Väldigt långt.
Viktigt att tänka på är såklart säkerheten.
Det är mycket mer än de direkta faror en
kanske ser som utomstående så försök
att hitta en mentor av något slag inom
den disciplin ni väljer. Oavsett om det är
eldkonst, akrobatik eller jonglering.
Om en amatörteaterförening vill börja
med cirkus eller väva in cirkus i teatern,
hur ska de gå till väga?
Jag skulle kroka arm med någon lokal
cirkusgrupp eller förening. Det finns
oftast någon eller ett litet gäng som håller
på i varje stad eller mindre ort. Känner ni
inte till någon går det ofta att fråga sig
fram, googla, hitta nån grupp att fråga
om dom känner någon som bor nära.
Cirkusfältet i Sverige är relativt litet
och till viss mån som en familj. Tips
och kontakter flyger snabbt mellan
utövare och grupper. Eller fråga mig som
cirkuskonsulent. Jag har såklart inte koll
på precis hela fältet, men kan ofta veta
vem som vet.
Lär dig mer om cirkus!
Podcast - Cirkuspodden: Avsnitt 1 –
En trygg miljö
Youtube: Sök på olika discipliner –
cyr wheel, tight whire, chinese pole,
german wheel, russian bar, aerial hoop,
aerial straps, gentlemans juggling…
I april kommer en webbserie om
cirkus i tre delar, producerad av
Förvaltningen för Kulturutveckling,
Västra Götalandsregionen. Sök på
Kulturutveckling VGR.
Facebook: Circus Talk, Manegen
Instagram: @circusaroundtheworld,
@cirquegram

Foto: Ole Iversen

Villy Dall
TEXT: MATS WENLÖF

Hur länge har du suttit i *AITA/ IATAs styrelse och vad fick
dig att engagera dig där?
Jag har varit kassör sedan 2013, men jag har följt AITA / IATA
sedan 1993, då jag första gången deltog i organisationens
generalförsamling. Under mina år som ordförande för DATS
1995-2002 och medlem i Nordiska amatörteaterrådets styrelse
1994-2003 och ordförande i NEATA 1998-2003 var jag starkt
engagerad i världsorganisationens arbete.
Jag har alltid lockats av AITA / IATA: s motto "Understanding
and Education Through Theatre". Och det var mitt motto när
jag ställde upp och förlorade i ordförandevalet 2001, nämligen
att organisationen måste öppna sig externt för allt och alla som
ville arbeta med detta motto, snarare än att begränsa sig till vad
som kommer från varje lands nationella centrum.
Vad har varit de största händelserna under din
styrelseperiod?
Den allra största och lyckligaste händelsen skedde på min
allra sista dag i styrelsen, då en majoritet på 96 procent av
AITA/ IATA:s generalförsamling beslutade att ge rösträtt
till de associerade medlemmarna (personer, teatergrupper,
föreningar etc.), medan de nationella centren behåller sina
sex röster. Jag är helt säker på att det
säkerställer att världsorganisationen,
som trots allt har haft ett begränsat antal
medlemmar, nu kan öppna sig och bli
ett världsomspännande nätverk som kan
locka till sig alla slags amatörteater oavsett organisationsform.
Vilka utmaningar står organisationen
inför idag?
Det är klart att efter ett och ett halvt
år med covid-19-nedstängningar,
det vill säga utan festivaler och utan
*Vad är AITA/IATA? Förklaring finns på sidan 20.

internationella möten i den fysiska världen, går organisationen
på knäna. Å andra sidan finns det möjlighet till en nystart,
inte minst genom beslutet att öppna upp för inflytande från
associerade medlemmar. En ny ordförande och en någorlunda
ny styrelse har nu valts. Jag är säker på att det ger styrka att
utnyttja alla möjligheter som finns och desto mer möjligheter
kommer att dyka upp när arbetet utvecklas i nya riktningar.
Vad ska du göra nu?
Efter att ha varit involverad i det organisatoriska arbetet
inom amatörteatervärlden och amatörkulturen lokalt,
regionalt, nationellt, nordiskt, europeiskt och globalt sedan
1989 har jag idag inga befattningar som jag har blivit vald till.
Men å andra sidan håller jag på att förbereda ett historiskt
utomhusspel (som alltid har varit min personliga genre) för
uppförande i juni 2022 med titeln "Kvinnokamp, kärlek och
könsroller". För detta har jag också förberett en föreläsning om
kvinnlig rösträtt historiskt, och jag förbereder några artiklar
i ämnet. Men först och främst kommer jag vara skådespelare
på Fælleden i Sjørring. Jag är redo att hjälpa till om man
behöver min erfarenhet, mina idéer och visioner när det gäller
amatörteatersamarbete, inte minst det gränsöverskridande,
som ligger mig varmt om hjärtat:
Nordiskt-Baltiskt och Europeiskt:
"Understanding and Education
Through Teater ”är fortfarande mitt
motto. Bland annat har jag några idéer
för internationella teaterprojekt som
handlar om förståelse och försoning
i samband med de stora europeiska
konflikterna under 1900 -talet. Om de
kan förverkligas får vi se. Det beror inte
minst på om det finns andra än jag som
kan se vikten av dem.
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Amatörteater i byarna Att inspireras och att få
inspirera andra
TEXT: GUDRUN SKOGSBERG

B

asand Hamdiya är 19 år. Eftersom
det är långt mellan byarna i Kiruna
kommun så har vi stämt träff via
zoom istället. Nu sitter hon på sitt
rum hemma i Svappavaara och håller ivrigt
på att berätta om hur hon började med
amatörteater.
- I Palestina var teater aldrig ett alternativ
för mig. Folk tittade på mig som om jag
hade sagt att jag ville bli strippa när jag sa
vad det var jag ville hålla på med. Vi hade
inte någon musik eller bild i skolan heller.
Teatern kändes som en rätt omöjlig dröm
när jag var liten.

får tala om sitt brinnande teaterintresse. Båda
ställdes också inför samma dilemma när det var
dags att välja gymnasielinje. Teaterlinjen var
det som stod högst upp på bådas önskelista,
men både Basands och Markus föräldrar
var oroliga att det skulle bli svårt att hitta
jobb inom scenkonst. Istället uppmuntrades
barnen att välja ett bredare program som
skulle ge dom fler valmöjligheter i framtiden.
Markus skrattar.
- Så här i efterhand så kan jag ju tycka att
det där var väl en väldans slöseri med tid, att
behöva gå samhällsprogrammet när jag ändå
hamnade inom teateryrket i slutändan. Min
dröm hade sedan jag träffat Bror Astermo
varit att få arbeta på Tornedalsteatern, och
det fick jag ju också. Jag hade några härliga
år som teaterledare och när jag blev erbjuden
jobbet som chef på kulturskolan så kändes
det rätt att gå vidare. Jag hade fått så mycket
från teatern och jag ville verkligen få betala
tillbaka det på något sätt. Det finns en
fantastisk amatörteatergrupp i Kiruna som bland annat gör
en fantastisk nyårsrevy varje år, men det finns inte mycket
teaterverksamhet för ungdomar i Kiruna kommun. Som chef
för en kulturskola så skulle jag kunna få en chans att ändra på
det.

Basand Hamdiya. Foto: Charlie Skogsberg.

När Basand var 14 år så landade hon och
hennes familj i Kiruna. Det första stället hon
gick till i Sverige var en mataffär. Det andra
stället var en teatern.
- Jag minns när vi fick sitta gömda i
skyddsrummet under kriget. Ibland hade jag
möjlighet att se på Youtubefilmer. Det enda jag ville se då var
klipp från olika teaterföreställningar. Jag hade en favoritgrupp
jag brukade kolla på. Dom var ute och spelade teater på skolor
och det var ju så himla häftigt. Det var inte någon film eller
serie, utan de fick möta publiken på riktigt. Jag ville också få
göra det.

Basand har också planer på att vara med och utveckla
teaterverksamheten i kommunen. Sedan två år tillbaka så
bor hon inte längre i Kiruna, utan familjen har flyttat till
Svappavaara. En liten by som ligger ca 4 mil utanför Kiruna.
Även om Basands föräldrar skjutsade till och från stan så ofta
dom kunde så blev det ändå svårt för Basand att fortsätta
i teatergruppen på kulturskolan. Till hennes stora lycka så
startade en amatörteatergrupp i Vittangi och dit kunde Basand
få skjuts med några deltagare i teatergruppen.
- Jag älskar verkligen Kiruna och det är så vackert här, men sista
bussen hem från stan går 16:40. Det finns ju ingen chans för mig
att delta i några aktiviteter utanför skolan om de inte kan startas
Basands teaterlärare Markus Forsberg, 40 år, jobbar idag som här i Svappavaara, så nu tänker jag göra det. Jag har pratat med
chef för den kulturskola som Basand började på. Intervjun med ett studieförbund som heter Sensus och sagt att jag vill både
starta en teatergrupp för mina småsyskon och
Markus fick också ske på distans, men denna
Markus Forsberg, egentaget foto.
en teatergrupp för andra i min ålder. Jag
gång på telefon.
tänker att finns det ingen teater i byarna då
- Jag växte ju upp i Pajala och då fanns
måste ju någon starta den. Och varför skulle
det ingen teater på deras kulturskola.
det inte kunna vara jag? Basand skrattar.
När jag blev lite äldre så fanns det istället
amatörteaterprojekt på Tornedalsteatern
Markus tror också på att unga teaterledare är
som jag kunde vara med på. Där träffade
något som skulle gynna teaterverksamheten.
jag en teaterledare som heter Bror Astermo
Inte bara i Kiruna Kommun, utan i alla små
och han blev lite av en teatermentor för mig
byar och samhällen.
för Bror var “on a mission” så att säga. Han
- Även om det på många ställen finns teater
ville visa att allt var möjligt, även för oss som
på kulturskolan så skapas det ofta ett glapp
kom från små samhällen. Teater var till för
mellan 13 år och när barnen slutat gymnasiet.
alla och Bror fick amatörteatern att växa och
Teaterutbudet behöver breddas och där tro
börja ta plats i Tornedalen.
jag att en teaterlinje på gymnasiet hade
kunnat utgöra en viktig brygga.
Det är 20 år mellan Basand och Markus,
men båda visar samma glädje och iver när de
I Kiruna fanns det plötsligt en chans att få förverkliga den
drömmen och endast fyra månader efter att familjen hade
landat i Kiruna så började Basand i en teatergrupp på Kiruna
Kulturskola.
- Jag kunde ingen svenska alls och bara lite, lite engelska, men
vår teaterlärare Markus var så himla snäll. Har förklarade och
förenklade allt så mycket han kunde och istället för att läsa mina
repliker fick jag lyssna och härma. Jag lärde mig så himla mycket
svenska från teatern. Hade det inte varit för Markus så hade jag
kanske inte fått uppleva det. Han gjorde teatern tillgänglig för
mig.
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