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T E AT E R F Ö R E S TÄ L L N I N G A R  

H E L A  H AV E T  S T O R M A R  - T U R N É  

 

Hela havet stormar 
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Eller sagan om de tre laxarna.
En musikteaterföreställning med Strandteatern för små
och stora fiskare med eller utan napp.
Med: Ariel Striim. Kristina Sahlberg Regi: Helge Striim
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Urpremiär: 6 juni 2016 
Antal spelade föreställningar 2018: 
5 
Totalt antal spelade föreställningar: 
12 
Målgrupp: 3-8 år /familj 
Medverkande: Ariel Striim och 
Kristina Sahlberg 
Regi: Ensemble baserad produktion av 
Helge Striim, Kristina Sahlberg, Ariel 
Striim 
Kostym: Anuschka Sei�ert 
Mask: Anuschka Sei�ert 

Sommaren 2018 spelade vi fyra 
föreställningar som en del av Växjös 
”Scensommar” program och en 
4P@3ABM::<7<53<�>N�</B7=</:2/5AU@/<23B�7�
Laholm. 

För oss på teatern var detta en rolig 
föreställning som engagerade barnen och 
kunde spelas i utomhusmiljöer med 
konkurrerande intryck 

G U M M A N  S O M  V I L L E  H A  E N  H U S T O M T E - T U R N È  
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Hur får man en hustomte? Det undrar den vresiga gumman och ställer fram en skål med 
gröt, men den äter katten upp. Hon stickar en luva, men den tar vinden. Hon lämnar sin 
dyrbara slant, men den tar skatan. Någon hustomte syns inte till. När gumman öppnar sin 
2P@@�4P@�23<�3<A/;;/��4@CA</�V719/<��6CBB@/<23�7�9G:/<�=16�08C23@�63<<3�>N�B3�=16�
pepparkakor, då får de båda se hustomten komma insmygandes. Han har kommit för att 
AB/<</�=16�V719/<�;32��

Berättande, sång, musik, dockor och skådespel. Vi berättar sagan med enkla medel som 
skapar stämning och magi. Den magiska stunden, när den osynliga tomten ”visar sig” på 
A13<3<�4N@�0/@<3<�/BB�6=>>/�C>>�4P@�/BB�A3�D/@B�6/<�B/@�DM53<	�!/<A93�4P:83@�23<�;32�0/@<3<�
63;�7�U19/<��4P@�/BB�D/@/�6=A�23;�C<23@�8C:��

Urpremiär: december 2016 
Antal spelade föreställningar 2018: 41 
Antal spelningar totalt: 46 
Målgrupp: 3-8 år 
Skådespelare:: Karin Bertling/Magdalena Granholm/Katarina Striim och Kristina Sahlberg 
Musiker: Ariel Striim 
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Manus: Kristina Sahlberg fritt efter sagan med samma namn av Elsa Olenius. Rättigheter/ 
vännernas samfund kväkarna.  
Regi: Ensemble-baserad: Helge Striim, Kristina Sahlberg, Karin Bertling och Ariel Striim. 
Musik: Ariel Striim 
Kostym: Karolina Witt och Karin Bertling 
Dockor: Anuschka Sei�ert 

Under hösten 2018 turnerade vi på förskolor och bibliotek med föreställningen och den blev 
mycket uppskattad. Det var en mycket passande julsaga som gav jul-stämning och bar med 
sig julens budskap om att dela med sig på ett tillgängligt sätt för alla oavsett kulturell 
bakgrund/religon. Den berörde även temat om hur det är att vara utanför samhället och bli 
7<A:M>>B�D7:93B�9M<23A�/9BC3::B�;32�B/<93�>N�VG9B7<5;=BB/5/<23B�7�)D3@753	��
 
Föreställningen spelades vid 41 tillfällen under en månads tid. Främst i Halland genom det 
subventionerade utbudet för barn och unga i Halland och en friköpt föreställning i Ljungby 
Småland.  
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P E R F E K T  - N Y P R O D U K T I O N  
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P E R F E K T  - N Y P R O D U K T I O N  

 

’ 

 
Perfekt! En föreställning om hur det är att vara ung tjej idag. 

�Stressen hos unga tjejer fortsätter att öka och därmed också den psykiska ohälsan. Vi har i 
ett projekt haft ett 10-tal besök med bl. a. workshop, samtal och provföreställningar med 
och för tretton tjejer i en av Parkskolan i (Laholm) sjätteklasser och därvid skapat en 
föreställning som lyfter och ifrågasätter osunda skönhetsideal, destruktiva krav, 
prestationsångest, kompisrelationer, konkurrens och dålig självkänsla. 
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Det är en fysisk teaterföreställning där vi utrycker oss på scenen med hjälp av musik, mask, 
dans och dockor. Efter den 25 minuter långa föreställningen bjuder vi in till publiksamtal. Vi 
lämnar ett pedagogiskt material till lärarna att arbeta med i klassrummet före och efter 
föreställningen. 

Föreställningens syfte är att skapa en större medvetenhet kring tjejers hälsa, ifrågasätta 
orimliga och destruktiva krav från bland annat sociala medier. Skapa ett tryggare klimat för 
B8383@�7�A9=:/<��AN�/BB�V3@�B8383@�=16�97::/@�A9/�DN5/�D/@/�A75�A8M:D/�=16�4P@ABN�/BB�23�2C53@�A=;�
de är. 

Föreställningen Perfekt kommer ur kultur-utvecklingsprojektet ”En dag kanske jag är bra 
nog”� och är producerad med stöd av Region Halland, Laholms kommun, Studiefrämjandet 
Halland och i samarbete med Bildningsförbundet och Dramalogen. 

Urpremiär: 25 januari 
Antal spelade föreställningar: 4 
Målgrupp: unga vuxna 
Skådespelare: Linnea Ytterlid och Kristina Sahlberg 
Musiker: Ariel Striim 
Manus: Projekt- och ensemble-baserat manus under ledning och bearbetning av Kristina 
Sahlberg  
Regi: Ensemble baserad under ledning av Kristina Sahlberg 
Musik: Axel Croné och Ariel Striim 
Kostym: Ida Cronqvist och Katarina Striim 
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Mask: Kristina Sahlberg och Linnea Ytterlid under ledning av Amanda Cederqvist/Donna 
delárte. 
A�sch: Anna Franciska Nilsson 
 

Som en avslutning på samarbetsprojektet med 
sjätte-klassen�spelade vi föreställningen för alla 
parallell-klasserna ca 100 ungdomar. 
Därefter 1 o�entlig�föreställning�och sedan för 
)�)��V71963;;3B�7�"8C<5/A9=5��2M@�D7�A>3:/23�=16�
hade efterföljande workshop. 
Nu återstår att arbeta fram ytterligare två 
scener�som visat sig nödvändiga. Av 
kommentarerna nedan framgånger att behovet för 
denna föreställning är stort. 

 
För oss på teatern har detta varit den föreställning där vi i framställningen arbetat så nära 
vår publik som vi önskar. Att arbeta med ungdoms perspektivet på ett sådant sätt som i 
denna produktion framställning vill vi arbeta vidare med i våra kommande produktioner 
riktade till ungdomar. Nu återstår för oss på teatern att arbeta fram ytterligare två scener 
som saknas och sälja föreställningen så den får komma ut och spelas och möta sin publik.  

 
 
Kommentarer om föreställningen: 
”Fucking genius” /ungdom från ungdomshemmet Ljungaskog 

”Föreställningen var så gripande och äkta att både jag och min dotter grät. Jag upplevde att det måste 
vara jobbigt att växa upp som tjej idag, allt har så höga krav även tjejer på sig själva. Det är hög 
igenkänningsfaktor på hela föreställningen. Jag tänkte efteråt att vi måste prata mer med våra döttrar om 
ideal, krav och kärlek. Vi måste kramas mer och framförallt lyssna mer på vad som egentligen sägs. Inte 
bara på det som kommer ut ur munnen på våra barn.” 
/Katarina Schlick� 
Mamma som sett föreställningen med sin dotter 

@�(4)(.6@�%(5.4,8(4�71*$�B,&.245�,'(16,6(65�.4,5�3=�(66�4($/,56,5.6�2&+�+7024,56,5.6�5<66�5$06,',*6�520�'(1�
är utbildande. Pjäsen väcker starka känslor och funderingar hos åskådaren oavsett åldern! 
/Omaira Rendon 
Sjuksköterska Flickhemmet Ljungaskog 
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Elev klass 6 

B I N G A  O C H  J Ä T T E N  D U M  T R U M  - T U R N É  

Det var en gång för länge länge sedan, på den tiden då hjältar kunde sticka och åar kunde 
B/:/��2N�A/<2AB=@;/@�D7AA:/23�=16�8MBB/@�AB/:�3<�V719/�A=;�63BB3��7<5/���
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Det var en gång för länge länge sedan, på den tiden då hjältar kunde sticka och åar kunde 
B/:/��2N�A/<2AB=@;/@�D7AA:/23�=16�8MBB/@�AB/:�3<�V719/�A=;�63BB3��7<5/���
Följ med på sagoäventyret om den lilla modiga Binga som ensam vågar sig till Jätten för att 
hämta tillbaka de fyra åarnas skatter.  
En föreställning för barn från tre år och uppåt om rädslor och vatten! 
Det här är en interaktiv föreställning där skådespelarna använder sig av både docka och 
mask. En Halländsk folksaga baserad på sagan om jättens dyrgripar och inspirerad av det 
Halländska hantverket Binge som var räddningen för Halland på 1600-talets mitt då 
A/<2VG9B3<�:N<5A/;B�AD/:23�/::�0@C90/@�;/@9�=16�4/BB752=;3<�0@3223�CB�A75	��7<5/�AB719/@�
=16�:393@�=AA�53<=;�A/<2VG9B3<�=16�;PB3@�23�4G@/�N/@</�"/5/<��$7AA/<��IB@/<�=16�,7A9/<	�
De är alla på olika sätt drabbade av rädsla för jätten och de är djupt olyckliga då jätten stulit 
23@/A�A9/BB3@	��7A9/@</�M@�4P@ADC<</��D/BB<3B�6/@�0:7D7B�A;CBA75B��D/BB<3B�6/@�<MAB/<�B/57B�A:CB�
eller svämmar över alla breddar! Binga vågar sig ensam till Jätten för att hämta tillbaka de 
skatter som han stulit ifrån åarna! 
Ett riktigt äventyr som kittlar i magen på stor som liten. 

 
Urpremiär på ny version: 1 augusti 2018 
Antal spelade föreställningar 2018 och 20019: 32 
Målgrupp: 3-9 år 
Skådespelare: "7<<3/�.BB3@:72�=16�!@7AB7</�)/6:03@5�
Manus: !@7AB7</�)/6:03@5�
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Hej och tack för senast!  
Idag när jag hämtade barnen satt det 2 barn och stickade 
Binge med pinnar! De hade satt upp Binga och Jätten Dum 
trum och spelat för de andra fritidsbarnen, så kul!

Lisa Malm
Event ansvarig ”Glupsk på Dalsland”



Regi: Ensemble baserad med ledning av 
Kristina Sahlberg 
Kostym: Anuschka Sei�ert 
Rekvisita: Anuschka Sei�ert 
Mask: Sara Kander 
Docka: Sara Kander 
�������(��Elvira Roslund Gustavsson och 
Anders Öhlund 
 
Binga och Jätten Dum Trum har varit mycket 
uppskattad och fanns med i Hallands 
subventionerade utbud för barn och unga 
under 2019 och har spelat 24 föreställningar 
för förskolor genom det. 8 föreställningar sålda 
utöver det i Dalsland, Växjö, Blekinge och 
Halland.  

Rekommendationer: 
 
Vi hade föreställningen Binga och Jätten Dum Trum i 
Kungsbacka nyligen och både jag och publiken var 
väldigt nöjda! 
Kristina Sahlberg och medspelare bjöd på en skicklig 
uppsättning som engagerade. Binga och Jätten Dum 
Trum var spännande, visuell och tidlös. 
Jag kan varmt rekommendera föreställningen. 
�Med vänlig hälsning 
�Caroline Wingolf 
Utvecklare barnkultur” 
� 
”Föreställningen var fantastisk och engagerade alla 
åldrar.” 
Christin Nordström 
rektor Möllans föräldrakooperativ efter att 
strandteatern spelat föreställningen för hela skolan 
och dagis( från 2 år-9 år)� som en dela av deras 
jubileum. 
� 
”Strandteatern gör svåra saker som en föreställning utan ord, på ett lätt sätt. Både trevliga att ha att 
göra med som arrangör och en rolig föreställning som lockade till skratt och inlevelse från barn och 
vuxna.” 
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�Marie Chen 
Programkoordinator, Marinmuseum / Program Coordinator, Naval Museum 
� 

Hej och tack för senast!� 
Idag när jag hämtade barnen satt det 2 barn och stickade Binge med 
pinnar! De hade satt upp Binga och Jätten Dumtrum och spelat för de 
andra fritidsbarnen, så kul! 
Lisa Malm 
Event ansvarig ”Gluopsk på Dalsland” 

S T R A N D T E AT E R N  O C H  D E N  M A G I S K A  K I S TA N  
- N Y P R O D U K T I O N  

Strandteatern har hittat en kista! Det är något speciellt med 
den där kistan. När Strandteatern öppnar kistan så måste 



Ett Halländskt folkäventyr, en musikteater föreställning för alla åldrar. 
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S T R A N D T E AT E R N  O C H  D E N  M A G I S K A  K I S TA N  
- N Y P R O D U K T I O N  

Strandteatern har hittat en kista! Det är något speciellt med 
den där kistan. När Strandteatern öppnar kistan så måste 
berättaren berätta, musikern spela och skådespelarna agera och sjunga. Nu står kistan på 
Strandteaterns vind och väntar och längtar efter att publiken är på plats och äventyret kan 
börja! 

Med fysiskt skådespeleri, dans, sång, musik, akrobatik och�TAB/53U56B7<5T�8=00/@�D7�>:/BA�
A>317U9B��/::BAN�B/@�7<�;7:8P<�>N�D/@83�C<79�A>3:>:/BA�=16�
integrerar den i handlingen. Tillsammans med publiken 
skapar vi en saga där publiken är med och påverkar 
handlingen.�I samarbete med Naturskyddsföreningen lyfter 
D7�23B�A=;�C@�3BB�;7:8P��=16�6N::0/@63BA>3@A>39B7D�M@�/9BC3::B	�

Denna föreställning har utvecklats och spelats sommaren 
����A=;�3<�23:�/D�9C:BC@�CBD319:7<5A>@=839B3B���<B3@/9B7D�
>:/BAA>317U9�</BC@B3/B3@��;32�ABP2�/D�(357=<��/::/<2��
Laholms kommun och Studiefrämjandet.  

Urpremiär: 4 maj 2019 
Antal sålda föreställningar: 12 
Skådespelare: Eric Ohlsson, Linnea Ytterlid och Kristina Sahlberg 
Musiker: Ariel Striim 
Regi:�&@=839B��=16�3<A3;0:3�0/A3@/2�>@=2C9B7=<��
A�sch: �3<@79�)B3<03@5�
 
 
Vårt föreställningskoncept har visat sig vara mycket engagerande både för barn och vuxna. 
Vi har hittat olika tekniker för att skapa en föreställning med stor interaktivitet och frihet, 
där publik och skådespelare improviserar tillsammans. Mer om projektet under ”Projekt” 
här nedan i verksamhetsberättelsen.� 

För oss på teatern har denna föreställning verkligen haft sin kärna och ansats i ett 
barnperspektiv. Vi är mycket nöjda över att kunna involvera barnen att bli delaktiga på ett så 
fundamentalt sätt, där vi tillåts närma oss olika frågeställningar med barnen i jämställd 
dialog och där föreställningen ändå kan behålla den konstnärliga kvaliteten, ansvaret och 
respekten. Nu återstår för teatern att sälja föreställningen och komma med i utbudsdagar 
och i det subventionerade utbudet för barn och unga.  

B I N G A  E T T  H A L L Ä N D S K T  F O L K Ä V E N T Y R  - T U R N É  
15

Strandteatern har hittat en kista! Det är något speciellt med den där kistan. När Strandteatern öppnar 
kistan så måste berättaren berätta, musikern spela och skådespelarna agera och sjunga. Nu står kistan 
på Strandteaterns vind och väntar och längtar e!er att publiken är på plats och äventyret kan börja! 
Med fysiskt skådespeleri, dans, sång, musik, akrobatik och ”stagefighting” jobbar vi plats-specifikt, allt-
så tar in miljön på varje unik spelplats och integrerar den i handlingen. Tillsammans med publiken 
skapar vi en saga där publiken är med och påverkar handlingen."I samarbete med Naturskyddsfören-
ingen ly!er vi det som ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är aktuellt. Denna föreställning har ut-
vecklats och spelats sommaren 2019 som en del av kultur-utvecklingsprojektet ”Interaktiv platsspecifik 
naturteater” med stöd av Region Halland, Laholms kommun och Studiefrämjandet.  
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�7<5/�BD7<5/A�B/�A75�53<=;�23<��/::M<2A9/�A/<2VG9B3<�
4P@�/BB�6M;B/�4@7A9B�D/BB3<�A=;�9/<�@M22/�:7::/�AGAB3@�
Ingeborg. En fruktad jätte kastar sin skugga över landet 
=16�6N::3@�23�4G@/�N/@</�,7A9/<��IB@/<��$7AA/<�=16�
Lagan i ett järngrepp. Den enda som kan befria dem är 
Binga! En berättelse om rädsla och mod men också om 
Binge-stickningen i ett 1600-talets Halland. 
�<�4/@B4G::2�03@MBB/<23�B3/B3@4P@3ABM::<7<5�;32�
<G9=;>=<3@/2�AN<5��;CA79�=16�9=@3=5@/U	��<�;CA793@�
och tre skådespelare på scenen med stämningsfull 
A13<=5@/U�=16�9=ABG;��23B�0:7@�B7::�;/57�4P@�ANDM:�
gammal som ung. 
�=:9A/5=@�M@�;GB3@�A=;�B/@�C>>�AB=@/�;M<A9:75/�4@N5=@�
A=;�03@P@�=AA�:79/�;G193B�<C�A=;�4P@@	�
�=:9A/5/<�T MBB3<A�2G@5@7>/@T�4N@�<G�B/>><7<5�=16�
berättar här om vår nutida rädsla tillsammans med 
våra Halländska förfäder genom att låta den Halländska 
67AB=@73<��6/<BD3@93B��AN<53@</��53=5@/U<�;3<�4@/;4P@�
allt Binge-stickningen ge inspiration och ton åt det 
A13<7A9/�CBB@G193B	 
Föreställningen har producerats i samarbete med 
(357=<��/::/<2��)BC2734@M;8/<23B��/::/<2�=16�
Laholms kommun. 

Urpremiär: 3 december 2017 
Spelade föreställningar 2018 och 2019: 10 
Totalt spelade föreställningar: 12 
Skådespelare:��<</�"=D2/:��"7<<3/�.BB3@:72�=16�
!@7AB7</�)/6:03@5�
Musiker: Axel Croné 
Manus: !@7AB7</�)/6:03@5�
Regi: !@7AB7</�)/6:03@5�
Musik: Axel Croné 
Kostym:��<CA169/�)37�ert 
�������(��Elvira Roslund Gustavsson och Anders Öhlund 
Rekvisita: �<CA169/�)37�ert  
A�sch: �<</��@/<17A9/�$7:AA=<�

�P@3ABM::<7<53<�A>3:/23A�A=;;/@3<�����>N�A3F�=:79/�63;0G52A5N@2/@�7��/::/<2��,/@03@5��
!C<5A0/19/���/:93<03@5��"/6=:;�=16��/:;AB/2�A=;�3BB�9C:BC@�CBD319:7<5A>@=839B�/D�

17

Ett Halländskt folkäventyr, en musikteater föreställning för alla åldrar. 



hembygdsrörelsen med stöd av 
Region Halland och Länsstyrelsen 
i samarbete med 
hembygdsföreningarna.  

 

18



S P E L A D E  F Ö R E S TÄ L L N I N G A R  2 018  O C H  2 019  

Strandteatern har sålt och  
spelat totalt 107 sålda föreställningar under 2018 och 2019 i Halland, Dalsland, Blekinge 
och Småland. 
�
Binga och jätten Dum Trum: 32 sålda spelningar �
Binga ett halländskt folkäventyr: 9 sålda föreställningar �
Strandteatern och den magiska kistan: 12 sålda föreställningar�
Gumman som ville ha en hustomte: 41 sålda föreställningar�
Hela havet stormar: 5 sålda föreställningar �
Perfekt: 4 sålda föreställningar �
Övriga teaterföreställningar: 3 �
�
Totalt 141 spelade teaterföreställningar sedan starten 2016 

P R O J E K T  

S T R A N D  O C H  K U LT U R  L A H O L M  ( E U -
P R O J E K T )  

19



Strandteatern har sedan 2106 drivit ett EU-projekt "Strand och kultur Laholm”, 800.000 
28�,;�F5(590,8(+,�4,+,3�6*/�4059:�302(�4?*2,:�059(:9,8�0�0+,,33�:0+�-8A49:�(<�699�7B�
:,(:,85�4,5�A<,5�4B5.(�(5+8(�-80<0330.(�0�2644;5,5��6*/�/(8�+A80.,564�(88(5.,8(:�
över 82 kulturella arrangemang -8(4-D8(33:�0��,33)?9:8(5+�4,5�A<,5�7B�(5+8(�73(:9,8�0�
kommunen.  
�

!861,2:3,+505.�-D8�Strandkalas i Mellbystrand 2017, 2018 och 2019 �
�5�362(3�2;3:;8-,9:0<(3�4,+�(2:0<0:,:,8��4;902�6*/�2659:�-D8�(33(�B3+8(8��/::79���
===�-(*,)662�*64�#:8(5+2(3(9,:��

�88(5.,8(:�6*/�,:()3,8(:�Kulturfrukostar för kulturaktörer i Laholm�0�9(4(8),:,�
4,+�2644;5�6*/�8,.065���A84,+�/(8�6*29B�,::�5A:<,82�-D8�2;3:;892(7(8,�0��(/634�
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skapats som kommunicerar via sidan Kulturskapare Laholm på facebook. https://
www.facebook.com/groups/1778634785798044/ 

 Arrangerat Workshops med framförallt lokala kulturaktörer för en ökad synlighet av 
)*�140&1&�091896&08B6*63&�4(-�)*�06*&8.:&�04378+462*6�742�E337�&88�8.11,@�.�
kommunen. Tex Skrivarkurs med Annika Bengtsson (Grims förlsag, Mellbytstrand), 
Teaterlek med Magdalena Granholm och (Dramaskolan Skummeslövstrand) Filmkurs 
med Karin Bertling (Mellbystrand), Öppen scen med Ariel Striim (Mellbystrand), 
�*6&2.0;4607-45�2*)��1:.6&� 47193)��978&:7743���&-412����401?73.3,�5@�!86&3)*3�
med Karolina Dura�ourd (Mellbystrand), Dans med Omaira (Skummeslövstrand),  
�@8706.:&6;4607-45�2*)��1*07&3)6&��47434:.(���&1278&)���"*&8*686?3.3,�5@�
stranden med Linnea Ytterlid (Strandteatern) m.m �
https://www.facebook.com/Strandkultur/�

Arrangerat kreativa mötesplatser och pop-upp event 6.08&8�8.11�41.0&�@1)6&6�742�
skapat levande mötesplatser .�042293*3���117@3,�5@��B0&,@6)*3��7*3.46*6���!0&8*�
*:*38��93,)42&6���;*''��&11&�@1)6&6���!86&3)0&1&7*8�+B6'*6*)*17*6��&11&�@1)6&6���!96+�
&08.:.8*8*6��&11&�@1)6&6���+B6*78?113.3,�2*)�8*&8*6��&11&3)��&11&�@1)6&6���+B6*78?113.3,�
Strandteatern (barn), sandslottstävling (barn) mm https://www.facebook.com/
Strandkultur/�

 Drivit Strandlyckans Cafe´ som ett Surfcafe´ �där verksamheten skapade öppen 
7(*3�4(-�2B8*751&87�.��*11'=786&3)�+6@3�2&/��till och med oktober 2019. En välbesökt 
&08.:��091896*11�2B8*751&87�4&:7*88�@1)*6��0B3��6*1.,43��*83.70�8.11-B6.,-*8�*11*6�
samhällsklass.�https://www.facebook.com/strandlyckan2017/�

” S K A PA N D E  S KO L A”  P R O J E K T  M E D  
PA R K S KO L A N  I  L A H O L M .   

20

Strandteatern har tillsammans med Raskovutveckling AB sedan 2106 drivit ett EU-projekt ”Strand och 
NXOWXU�/DKROPµ����������NU�HX�ÀQDQVLHUDGH�PHGHO�RFK�PLQVW�OLND�P\FNHW�LQVDWVHU�L�LGHHOO�WLG�IUlPVW�DY�RVV�
Sn�WHDWHUQ�PHQ�lYHQ�PnQJD�DQGUD�IULYLOOLJD�L�NRPPXQHQ��RFK�KDU�GlULJHQRP�DUUDQJHUDW�|YHU�82 kulturella 
arrangemang�IUDPI|UDOOW�L�0HOOE\VWUDQG�PHQ�lYHQ�Sn�DQGUD�SODWVHU�L�NRPPXQHQ��
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�8.11�4(-�2*)�01&77���E(0�7*�+B6*78?113.3,*3��.3,&�*88�-&11?3)708�+410?:*38=6�5@�
�&-4127�8*&8*6��
!*)&3�042��6.78.3&�!&-1'*6,�4(-��&,)&1*3&��6&3-412�98�4(-�86?�&)*�&11&�*1*:*63&�.�
-&1:�01&77���*�E(0�:.)�8:@�8.11+?11*3�564:&�5@�&88�75*1&�8*&8*6��6*,.77*6&�4(-�+B678@�-96�
2&3�0&3�9886=(0&�3@,48�&3,*1?,*8�2*)�-/?15�8*&8*6�742�04378+462���

K U LT U R  U T V E C K L I N G S P R O J E K T  ” E N  
DA G  K A N S K E  J A G  Ä R  B R A  N O G ”   

Ett kulturutvecklings projekt med stöd av Region Halland, Laholms kommun och 
Studiefrämjandet Halland i samarbete med Parkskolan i Laholm, 
ungdomsmottagningen Laholm, aktivitets-huset i Laholm, Dramalogen, 
�03+505.9-D8);5+,:��#�#�G0*2/,4�0��1;5.(926.�6*/��5+,89��(;805.���

�?30�8.11�&6'*876*)4:.73.3,�4(-�98:?6)*6.3,76*7918&8���
-885���;;;�786&3)8*&8*63�7*�;5�(438*38�9514&)7��	
��
	��64/*086*)4:.73.3,��3�)&,�
0&370*�/&,�?6�'6&�34,�
�045.&�5)+�
D�*6+*08D�.3+4�4(-�86&.1*6��
-885���;;;�786&3)8*&8*63�7*�*:*38�5*6+*08��

!86&3)8*&8*63�-&6�.�)*88&�564/*08�564)9(*6&8�+B6*78?113.3,*3�D�*6+*08D�2*)�7=+8*8�&88�
70&5&�*3�78B66*�2*):*8*3-*8�06.3,�8/*/*67�-?17&��.+6@,&7?88&�46.21.,&�4(-�)*786908.:&�
06&:�+6@3�'1&3)�&33&8�74(.&1&�2*).*6��!0&5&�*88�86=,,&6*�01.2&8�+B6�8/*/*6�.�7041&3�7@�&88�
F*6�8/*/*6�4(-�0.11&6�70&�:@,&�:&6&�7.,�7/?1:&�4(-�+B678@�&88�)*�)9,*6�742�)*�?6�� �
�����$����$�
�*88&�2*)�-/?15�&:�*3�6*+*6*37,6955�&:�93,&�8/*/*6��01&77���.��&607041&3�.��&-412��+B6�
&88�+B6&306&�+B6*78?113.3,*3�-47�93,)42&63&�7/?1:&�4(-�70&5&�)*1&08.,-*8�.�564(*77�
4(-�71986*7918&8�� �
�64/*08*8�-&6�?:*3�*3,&,*6&8�1?6&6*��096&846��+6.8.)75*)&,4,*6��+B6?1)6&6�4(-�
+6.8.)75*)&,4,*6�.�564(*77�4(-�71986*7918&8�� �
�'#��!�������� &�$�&� � �#$�@"����!" ��##����&���$ ���

22



Projektets syfte var att i process söka efter den sceniska gestaltning som på bästa sätt 
kunde tala till målgruppen och gynna tematiken.”Devising” blev metoden för detta. 
Alltså att utforma föreställningen under repetitionerna. Innehåll och budskap skulle få 
:?<&�+6&2�5@�7@�7?88�&88�)*8�2&8*6.&1�742�0422.8�+6&2�.�8/*/,6955*3�E(0�2B8&�
skådespelare i lek under skapandet/repetitionsarbetet så att pjäsens budskap kunde 
växa fram löpande i repetitionsarbetet. �
Förberedelserna innefattade research kring temat, sagan eller myten som valts att 
.38*6&,*6&�2*)��'*7198�06.3,�+462��*78*8.708�9886=(0��2&70�)4(0&�4(-�7(*34,6&E��
Arbetsmetoden att ta fram föreställningen var ensemble-baserad under ledning av 
Kristina Sahlberg, som även varit projektledare för projektet.�

�
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K U LT U R - U T V E C K L I N G S P R O J E K T  
- I N N O V AT I V  N AT U R T E AT E R  

Ett kulturutvecklings projekt med stöd av Region Halland, Laholms kommun och 
Studiefrämjandet Halland i samarbete med Naturskyddsföreningen, Kungsbacka teater, 
HFAB, Galgbergsfestivalen, Halmstad Stadsbibliotek och Strandlyckan Surfcafe. 

Syftet med projektet var att arbeta fram ett koncept för en interaktiv föreställning där 
publiken bestämmer handlingen. En produktion anpassad till utomhusscener med 
297.0&1.70�.38*6&08.:�75*178.1��$.�:.11*�75*1&�51&8775*(.E08�4(-�9552?607&22&�)*3�
halländska miljön och miljötänk, både för människor som bor i närområdet och turister. 
Genom att spela på olika platser ute i naturen, till exempel ute på landet, har vi 
möjlighet att nå ut till nya målgrupper. Syftet med föreställningsformatet var att göra 
kultur lättillgänglig för alla och nå ut till människor som annars kanske inte går på 
teater. Vi har även haft som mål att arbeta multidisciplinärt med dans, musik, teater, 
'*6?88&3)*�4(-�78&,*E,-8.3,�7&28�1?6&�477�3=&�9886=(0�4(-�043783?61.,&�0:&1.8A*6�&:�
varandra i ensemblen. �

Vårt föreställningskoncept har visat sig vara mycket engagerande både för barn och 
vuxna. Vi har hittat olika tekniker för att skapa en föreställning med stor interaktivitet 
och frihet, där publik och skådespelare improviserar tillsammans.�

Föreställningen som kommit ut ur detta projekt kallar vi för Strandteatern och den 
Magiska kistan.�
Sommaren 2019 har vi spelat den på olika utomhusscener i Halland vid 12 tillfällen. �
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�

Se mer på www.strandteatern.se där ligger även arbetsredovisning och 
98:?6)*6.3,76*7918&8�.�+462�&:�E12�4(-�5)+���

Kommentarer:�

”Ni var så öppna i improvisationen att man som publik bejakar allting. Det var som att 
ingen av er styrde, det kändes som att ni var ett.  
Musiken var så levande och tillförde otroligt mycket för er som skådespelare och för 
oss som publik”/ mamma i publiken och Operasångerska 

”Jag tyckte föreställningen var jättebra, det är första gången jag ser på teater. Det jag 
tyckte om var att ni använde publiken och höll en röd tråd igenom ”�
/Pappa till tre ungdomar som såg föreställningen 
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”Barnen blir verkligen involverade i berättelse eftersom de blir inbjudna att påverka. Det 
kommer också så galna ideér som den döda drottningen tex som gjorde den här 
föreställningen så rolig. Det blir olika varje gång och det är fjärde gången i sommar jag 
och min dotter på 5 år ser föreställningen.Jag gillade också hur ni gestaltade djuren i 
sagorna när det var sådana med. Det är lika roligt för mig som vuxen att se 
föreställningen” /Mamma i publiken 

”Det var så läckert med ljude�,2:,8�6*/�73D:930.:�04786<09,8(+,�50�,5�9B5.�6*/�F*2�
barnen med er att klappa och att dansa”/mamma i publiken 

”Jag gillade vändningen till det lyckliga slutet”/Pappa i publiken 

”Det bästa var katten utan huvud som kunde spela guitar”./Alice 4 år 

E�(.�.033(8�9(.(5�64�+86::505.,5E��G0*2(�0�7;)302,5�
�B8�

”Jag vill se den igen den var jättebra”/pojke i publiken 8 år 

S T R A N D LYC K A N  S U R F C A F E  

Sommaren 2019 har Strandteatern drivit Strandlyckans surfcafé med både kultur och aktiviteter, som 
blivit en välbesökt och uppskattad mötesplats för alla oavsett ålder, kön, religon, etnisk tillhörighet eller 
samhällsklass, varje dag juni-september.�
Där har man kunnat köpa glass, luncha goda på-platsen-bakade paninis, ka�e från Slöinge ka�erosteri, 
glass från Sia, Los Pistoleros mexikanska glassar av rena råvaror helt utan tillsatser, mackor, toast och 
vå�or. Här har man kunnat spela minigolf, hyra SUP och kajak och hela sommaren har det funnits ett 
98'9)�&:�091896�4(-�&08.:.8*8*6�+B6�&11&�@1)6&6��"?:1.3,&6�4(-�6&(*�.�0.8*796E3,��:.3)796E3,��!#���
beachtennis. Två dagars festivalen Strandkalaset, teaterföreställningar för barn, pop-up event, 
danskurser, yoga, workshops mm�
Strandlyckans surfcafe har drivits i samarbete med projektet Strand och kultur Laholm, Viljafram, 
�*11'=786&3)7+B6*3.3,*3��!89).*+6?2/&3)*8��&11&3)��!86..2����*37*1�2F��
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En två dagars festival mitt i sommaren med med liveband, workshops, kite-tävling, 
cirkusskola, läsning på stranden, performance, prova på drejning, skapa konst på stranden 
mm  

Det har blivit en uppskattad 
festival i Mellbystrand med en 
helt ny nisch med både kultur 
och aktiviteter och där vi 
strävar efter att engagera de 
lokala kulturaktörerna.  

S T R A N D T E AT E R N S  T R U B A D U R D U O   

A R I E L  O C H  T I N A  
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S T R A N D K A L A S E T  

I  M E L L BYS T R A N D  

2018 och 2019 har Strandteatern varit projektledare i att arrangera Strandkalas i samarbete 
med Strand och Kultur Laholm, Mellbystrandsföreningen, Studiefrämjandet Halland och 
Laholms kommun.  

STRANDKALASET.SE
Strandlyckas SurfCafe

MÄSTARNAS STRANDMÄSTARE,  
LERKONST, liveMUSIK, allsång
KITErace, SURF GLADIATORERNA
sup-tävling, yoga, QUIZ

6 och 7 juli kl 11.00-23.00

STRAND
kalaset.se

Ritlust.se
Anneli Jonsson
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Det har blivit en uppskattad festival i Mellbystrand med en helt ny nish med både kultur 
och aktiviteter och där vi strävar efter att engagera de lokala kulturaktörerna.

A#
sch: Anneli Jonsson, Ritlust.se
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Strandteatern är en fristående teatergrupp där ensemblen tätt 
tillsammans utarbetar rörelse-baserad scenkonst med leken och 
sagan som den främsta ingången till skapandet. 

Fördjupande teater 

Våra föreställningar bjuder in publiken till�samspel 
och�delaktighet. 

Alla människor har rätt att uttrycka sin mening och få den 
respekterad. Vi bjuder in till att i demokratiska kreativa processer 
vara medskapande i förarbetet, under föreställningen eller i efter 
samtal. Vi månar om barnperspektivet på alla områden i enighet 
med barnkonventionen som blir lag 2020. 

Även i vårt produktionsarbete arbetar vi inkluderande genom att 
ta vara på ensemblens olika specialkompetenser i kreativa 
processer.� 

Rörelse-baserad scenkonst 

På olika sätt använder och arbetar vi med våra kroppar på scenen 
med hjälp av fysisk teater, mask-teknik, dans och akrobatik.  

Vi har oftast en musiker på scenen som framför egenkomponerat 
material eller instrumentella improvisationer.  

Ibland har vi en berättare som länk mellan scen och publik. 

Leken och sagan 

Vi använder leken och sagan som ingång till en annan värld, en 
magisk värld.�Där kan vi spegla den verkliga världen på vilket sätt 
vi vill och vandra fritt mellan olika perspektiv. Vi vågar prova det 
vi aldrig provat, tänka det vi aldrig tänkt och känna det vi faktiskt 
känner.  
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Leken och sagan är vår ingång att mötas mellan generationer 
oavsett ålder, kön, religon, etnisk tillhörighet eller samhällsklass 
kring aktuella frågor i livet som subjektiv ohälsa, miljö, 
genusfrågor, jämlikhet, mångfald m.m 

Strandteatern i Halland och världen 

För oss är det viktigt att främja vårt närområde, därför är vi alltid 
öppna för projekt och samarbeten med lokal förankring. Vi vill 
också berika strandlivet i Mellbystrand och längs med den 
halländska kusten, med interaktiva mötesplatser där fysiska 
aktiviteter och kultur får mötas. Vi söker de spelplatser och 
tillfällen där teatern får möta de som annars inte går på teater. 

För att hålla en hög kvalitet utvecklar och förnyar vi oss genom 
D72/@3CB07:2<7<5/@�7<=;�DN@/�A>317U9/�=;@N23<��A/;B�53<=;�
teaterns innovativa utbyten med nationella och internationella 
aktörer. 

S A M A R B E T E N  

Strandteatern har projekt styrda samarbeten med Region Halland, 
Laholms kommun, Studiefrämjandet Halland och Landsbygds 
ledd utveckling Halland.  

Strandteatern har i sina projekt och produktioner samarbetat med professionella 
skådespelare, musiker, dock- och maskmakare, maskörer, kostymörer, konstnärer och 
regissörer från hela landet.  

V E R K S A M H E T  

Strandteatern har sedan starten 2016 skapat 7 teaterproduktioner, 1 för vuxna, 1 för unga 
vuxna och 5 barnföreställningar. Sammanlagt har vi spelat 141 föreställningar främst i 
Halland men också i Dalsland, Blekinge och Småland. 

Vi har nu fyra kultur-utvecklingsprojekt med stöd av Region Halland och Laholms kommun 
i samarbete med Studiefrämjandet Halland bakom oss.  
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 och Raskovutveckling AB.

Strandteatern har i sina projekt och produktioner samarbetat med professionella skåde-
spelare, musiker, dock- och maskmakare, maskörer, kostymörer, projektledare, konstnärer 
och regissörer från hela landet. 



”Innovativ scenkonst Halland” -2016 
”Binga ett halländskt folkäventyr"-2017 
”En dag kanske jag är bra nog”-2018 
”Innovativ naturteater”-2019 

Vi har snart avslutat det fyraåriga projektet ”Strand och kultur Laholm” med stöd av LLUH 
och EU. 

Vi har varit med i det subventionerade utbudet för barn och unga i Halland tre�omgångar 
med totalt två produktioner. 

Strandteatern samarbetar med professionella skådespelare och musiker i närområdet. De 
fakturerar teatern för deras arvoden och i vissa fall betalas projektbaserade löner ut.� 
Den enda som är fastanställd på teatern är Kristina Sahlberg som idag är producent, 
projektledare, administratör, turné-ansvarig, konstnärlig ledare och skådespelare i teaterns 
produktioner samt ägare av bolaget.�Att anställa en producent känns därför aktuellt.  
Ariel Striim (musiker och tekniker) och Linnea Ytterlid (skådespelare/dansare) är de som 
arbetar mest på teatern. Även de är engagerade över sin ekonomiska ersättning.� 
I sommar har Strandteatern drivit ett�av publik/kunder mycket bejublat�Surfcafé och 
2M@753<=;�/<ABM::B�V3@�M<�D/<:75B	�*@=BA�/BB�23B�P9/23�����N@A�=;AMBB<7<5�M@�23B�/BB�
betrakta som en�”utstickare” från ordinarie verksamhet. 

Konstnärlig ledare är Kristina Sahlberg.� 

M E DA R B E TA R E  

Skådespelare och musiker i våra produktioner: 
Linnea Ytterlid, Ariel Striim, Kristina Sahlberg, Anna Lovdal, Axel Croné, Karin Bertling, 
Eric Ohlsson, Magdalena Granholm.� 

Andra samarbeten i våra produktioner: Helge Striim, Katarina Vetterfalk, Amanda 
Cederqvist, Sara Kander, Anna Franciska Nilsson, Henrik Stenberg, Anuschka Sei�ert, 
�<<3:73� =6/<AA=<�;V�

N Ä T V E R K  
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”Innovativ scenkonst Halland” -2016
”Binga ett halländskt folkäventyr”-2017
”En dag kanske jag är bra nog”-2018
”Innovativ naturteater”-2019

Vi har snart avslutat det fyraåriga projektet ”Strand och kultur Laholm” med stöd av LLUH 
och EU.

9L�KDU�YDULW�PHG�L�GHW�VXEYHQWLRQHUDGH�XWEXGHW�I|U�EDUQ�RFK�XQJD�L�+DOODQG�WUH¬RPJnQJDU�
med totalt två produktioner.

Strandteatern samarbetar med professionella skådespelare och musiker i närområdet. De fak-
WXUHUDU�WHDWHUQ�I|U�GHUDV�DUYRGHQ�RFK�L�YLVVD�IDOO�EHWDODV�SURMHNWEDVHUDGH�O|QHU�XW�¬��SHUVRQHU�
arbetar kontinuerligt för teatern som skådespelare och musiker. Ett tjugotal har de senaste 
två åren arbetat på Strandteatern i olika projekt. 

.RQVWQlUOLJ�OHGDUH�lU�.ULVWLQD�6DKOEHUJ�¬

Projektledning Strand och kultur Laholm: Katarina Raskov.

$QQHOL�-RQVVRQ�P�Á�
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”Innovativ scenkonst Halland” -2016 
”Binga ett halländskt folkäventyr"-2017 
”En dag kanske jag är bra nog”-2018 
”Innovativ naturteater”-2019 

Vi har snart avslutat det fyraåriga projektet ”Strand och kultur Laholm” med stöd av LLUH 
och EU. 

Vi har varit med i det subventionerade utbudet för barn och unga i Halland tre�omgångar 
med totalt två produktioner. 

Strandteatern samarbetar med professionella skådespelare och musiker i närområdet. De 
fakturerar teatern för deras arvoden och i vissa fall betalas projektbaserade löner ut.� 
Den enda som är fastanställd på teatern är Kristina Sahlberg som idag är producent, 
projektledare, administratör, turné-ansvarig, konstnärlig ledare och skådespelare i teaterns 
produktioner samt ägare av bolaget.�Att anställa en producent känns därför aktuellt.  
Ariel Striim (musiker och tekniker) och Linnea Ytterlid (skådespelare/dansare) är de som 
arbetar mest på teatern. Även de är engagerade över sin ekonomiska ersättning.� 
I sommar har Strandteatern drivit ett�av publik/kunder mycket bejublat�Surfcafé och 
2M@753<=;�/<ABM::B�V3@�M<�D/<:75B	�*@=BA�/BB�23B�P9/23�����N@A�=;AMBB<7<5�M@�23B�/BB�
betrakta som en�”utstickare” från ordinarie verksamhet. 

Konstnärlig ledare är Kristina Sahlberg.� 

M E DA R B E TA R E  

Skådespelare och musiker i våra produktioner: 
Linnea Ytterlid, Ariel Striim, Kristina Sahlberg, Anna Lovdal, Axel Croné, Karin Bertling, 
Eric Ohlsson, Magdalena Granholm.� 

Andra samarbeten i våra produktioner: Helge Striim, Katarina Vetterfalk, Amanda 
Cederqvist, Sara Kander, Anna Franciska Nilsson, Henrik Stenberg, Anuschka Sei�ert, 
�<<3:73� =6/<AA=<�;V�

N Ä T V E R K  
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Laholms kommun har bidragit med verksamhetsstöd i form av hyra för rep och spel-lokal i 
alla kultur utvecklingsprojekten nämnda ovan.  
 
Studiefrämjandet Halland har bidragit med ersättning för bland annat tryckkostnader och 
marknadsföring i samband med studiecirklar vi har i samarbete med dem. 

V E R K S A M H E T S P L A N  

 
Strandteatern har börjat skola in en producent och kommer även upprätta en styrelse. 
Strandteatern kommer fortsätta sälja och spela våra föreställningar, utveckla dem och 
producera nya.  
 Vi har som mål att etablera en hemma-scen där vi kan spela våra föreställningar och 
långsiktigt odla en teaterkultur för ny publik i Laholm. Utöver de ordinarie repetitionerna   
vill vi även arrangera workshops samt regelbunden träning för skådespelare. 
 
Vi vill arbeta för att teatern ska bli en mötesplats för alla oavsett ålder, kön, religon, etnisk 
tillhörighet eller samhällsklass. Utveckla samarbetet med Laholms kommun ytterligare. 
Tillsammans med teckningsmuseet och fristående aktörer vill vi stärka Laholms kultur-
stadskärna som innovativ mötesplats med attraktionskraft. Tex i form av återkommande 
kulturarrangemang, festivaler mm. 

Vårt mål är att bli en scen för barn och unga i Halland med fokus på barns rätt till 
kulturupplevelser och delaktighet. Internationella gästspel för barn och unga, föreläsningar, 
workshops för både scenkonstnärer och kommunens invånare, utbyten mellan teatrar, 
kurser och aktiviteter inom scenkonst såsom Commedia dell´arte, dockspel, mim, 
storytelling, arbete med röst, musik improvisation mm Allt inom ramen för scenkonst för 
barn och unga. 

Sommartid tänker vi fortsätta fokusera på stranden och andra platser där vi får möta dem 
som annars inte kommer till teatern samt stärka kulturen som en del av Laholms och 
Hallands turistnäring.  

Planerade framtida samarbeten/utbyten 
Gary Friedman production Australien 
Teater Viva i Århus Danmark.  



Strandteatern kommer fortsätta sälja och spela sina föreställningar, utveckla dem och producera nya. 
6WUDQGWHDWHUQ�ULNWDW�VLWW�IRNXV�Sn�VDJRU�VRP�VFHQNRQVW�RFK�EDUQV�GHODNWLJKHW�¬
Strandteatern kommer att arbeta för att etablera en hemma-scen i Laholm
6WUDQGWHDWHUQ�NRPPHU�DWW�YHUND�I|U�lQQX�ÁHU�DNWLYLWHWHU�RFK��I|UHVWlOOQLQJDU�Sn�ODQGVE\JGHQ�L�+DOODQG���

Hemma-scen
Vi vill etablera en hemma-scen där vi kan spela våra föreställningar och långsiktigt odla en teaterkul-
tur för ny publik i Laholm. 
Vi vill arbeta för att teatern ska bli en mötesplats för alla oavsett ålder, kön, religion, etnisk tillhörig-
het eller samhällsklass. Vi vill utveckla och förtydliga samarbetet med Laholms kommun. Tillsam-
mans med teckningsmuseet och fristående aktörer vill vi stärka Laholms kultur-stadskärna som inno-
vativ mötesplats med attraktionskraft. Tex i form av återkommande kulturarrangemang, festivaler mm. 
 
Scen för sagor som scenkonst:
Vårt långsiktiga mål är att bli en scen i Halland för sagor som scenkonst. Detta för att åter göra 
sagorna som blivit berättade från generation till generation, tillgängliga för alla barn och unga och ge 
dem möjligheten att utforska och förstå dess betydelse. Genom omslutande teater (Immersive theatre), 
fysisk teater, musik och muntligt berättande stärka barnens fantasi och språkutveckling. Den forsk-
QLQJ�VRP�ÀQQV�RP�GHQ�OnQJYDULJD�HŲHNW�VDJRU�KDU�Sn�XQJD�IRNXVHUDU�Sn�GH�SV\NRORJLVND�YlUGHQD�RFK�
förgreningarna av exponering för dessa klassiska berättelser. 

Under ett sådant tak som ”sagor som scenkonst” vill vi kunna ta emot internationella gästspel, 
föreläsningar, workshops för både scenkonstnärer och kommunens invånare, utbyten mellan teatrar, 
kurser och aktiviteter allt inom ramen för sagor som scenkonst och barns delaktighet.

Tillgänglighet/ kultur på landsbygden
Vi ska fortsätta vara mobila och ta oss ut till ställen som inte besöks av teater. Vi vill utveckla det-
ta ytterligare genom att i projekt fokusera på att skapa utbyten och kontakter med olika aktörer på 
landsbygden i Halland för att bygga en relationsbaserad infrastruktur för kultur som kan möjliggöra 
ÁHU�WHDWHU�RFK�NXOWXUXSSOHYHOVHU��Sn�VWDGLJYDUDQGH�EDVLV��L�DOOD�VPn�RUWHU�L�+DOODQG��

Sommartid tänker vi fortsätta fokusera på stranden och andra platser där vi får möta dem som annars 
inte kommer till teatern samt stärka kulturen som en del av Laholms och Hallands turistnäring. 

Konstnärlig verksamhet/Utveckling
1\WW�NXOWXUXWYHFNOLQJVSURMHNW�
Söka pengar från Kulturrådet, region Halland, Nordisk kulturfond mm för ny produktion och kultu-
rutvecklings projekt med inriktning på sagor. 
%HIULD��I|UPHGOD��XWIRUVND�RFK�DNWXDOLVHUD�GHW�PlQVNOLJD�NXOWXUDUYHW�VRP�YL�ÀQQHU�L�VDJRUQD��VRP�
SV\NRORJLVNW�YHUNW\J�RFK�VLJQLÀNDQW�NRQVWIRUP�I|U�EDUQ�RFK�XQJD�PHG�V\IWHW�DWW�VWlUND�GHPRNUDWL�Sn�
individnivå. 
Samt skapa en infrastruktur för kultur på landsbygden.

3URGXNWLRQV�XWYHFNOLQJ�0DJLVND�NLVWDQ�
Vi ska vidareutveckla spelstil och form i vår föreställning ”Strandteatern och den magiska kistan” för 
att ta med den in i nya innovativa projekt. De olika delarna i detta arbetet är framförallt publikens ak-
tiva deltagande men också berättande, musik, sång, fysisk teater, mask och mim. Detta bland annat 
genom samarbeten och utbyte med nedan nämnda aktörer. 

3URGXNWLRQV�XWYHFNOLQJ�3HUIHNW�
Arbeta vidare med föreställningen ”Perfekt” tillsammans Omaira Rendon med fokus på sex och rela-
tioner för unga vuxna. En föreställning för högstadieelever i klass 8 och 9. 

7HDWHUYHUNVDPKHWHQ�
8WYHFNOD�6WUDQGWHDWHUQV�JUDÀVND�SURÀO�I|U�KHPVLGD��GHQ�ZHEE�EDVHUDG�NRPPXQLNDWLRQHQ�VDPW�|YULJW�
tryck och säljmaterial.
Förbättra hemsidan.
Investera i nya led-lampor för turné. Investera i ny nytt tyg till backdropp. Köpa ett släp för turné.

VERKSAMHETSPLAN
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Producent insatser och utvecklingsarbete:
Ansöka om medlemskap i Teatercentrum. Ansöka om att delta på utbudsdagar med framförallt ”Perfekt” 
och ”Strandteatern och den magiska kistan”. Komma i kontakt med arrangörer i Skåne, Småland och 
9lVWHUJ|WODQG�I|U�DWW�I|UV|ND�VlOMD�LQ�I|UHVWlOOQLQJDU�GlU��6|ND�ÁHU�VDPDUEHWHQ�I|U�VNDSDQGH�VNROD�SURMHNW��
Vara med på EXPO:SCENKONST i Skövde i mars. Ta del av BIBU festivalen i Maj. 

Arbeta för att på sikt kunna få löpande verksamhetsbidrag från regionen och kulturrådet för att nyttja 
replokal, täcka busskostnader för turné, administration, marknadsföring, förbättra våra bilder och vårt 
ZHEE�EDVHUDGH�PDWHULDO�Sn�KHPVLGDQ��VNDSD�DűVFKHU�RFK�WU\FNPDWHULDO��3n�VLNW�|QVNDU�YL�DQVWlOOD�WUH�
fasta skådespelare/musiker samt en producent. 

Planerade framtida samarbeten/utbyten
Hanna Kulle Västanåteatern, Unnaryds bonadsmuseum, Kungsbacka bibliotek, Laholms bibliotek, Teck-
ningsmuseet i Laholm, Maria Ehrenberg Sagoforskare, Lene Brok Danmark, Cahoot-Fysisk teatergrupp 
IUnQ�0LQQHDSROLV�86$��7HDWHU�9LYD�L�cUKXV�'DQPDUN��0LPH�*HUW�3HGHUVHQ�IUnQ�2GHQVH�0LPHWHDWUHW�PÁ
 

3ODQHUDG�IRUWELOGQLQJ�I|U�HQ�HOOHU�ÁHU�L�HQVHPEOHQ�
Nyskapande Commedia dellÁrte genom Stockholms dramatiska högskola 7,5 hp, Commedia dell´arte  
med den USA baserade teatergruppen Cahoot, mim-träning med Mime-Gert Pedersen från Odense 
0LPHWHDWUHW��3DU�DNUREDWLN�RFK�$HULDO�6LONV�PHG�0DJQXV�%HQJWVVRQ�)DONHQEHUJ��6WDJHÀJKWLQJ�PHG�
Linnea Ytterlid, Clown kurs med David Carmel, Mask- och. Commedia dellárte med Torbjörn Alström, 
Musik improvisation med Axel Striim, sång och röst arbete med Katrine Faber.
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