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Ljudkonsten tar ett steg framåt 
Går det att outsourca teaterarbetet?
Lättarbetade Luleå lockar filmen
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Härligt med alla hejarop jag hört!
”Vet du vem som ringde mig igår?” Jag får frågan av en kollega 
jag möter. 

”Nej”, vem? svarar jag.” 
”Ett av de stora dubbföretagen som frågade om jag var med-

lem i Teaterförbundet!”
”Vad svarade du?”
”Självklart är jag det – och jag stödjer naturligtvis vårt beslut 

att gå ut i konflikt om vi inte kommer överens om nya löne-       
nivåer!”

Jag blir mycket glad över kollegans svar! Och jag har endast 
mött starka och positiva reaktioner på Teaterförbundets varsel 
om att gå ut i konflikt mot dubbföretagen Dubberman och SDI 
Media som lades i slutet av april. När konflikten sedan bröt ut den 
26 april kom fler hejarop. Det finns en stark solidaritet hos med-
lemmarna och det känns fantastiskt att möta: ”Stå på er!”, ”Vi är 
med!”, ”Det vi gör tillsammans är rätt och på tiden!”

Bakgrunden är att de som arbetar gentemot de stora dubb-    
företagen Dubberman och SDI Media inte har fått några löne-     
ökningar sedan 2003. Lönerna på övriga arbetsmarknaden har 
under samma period ökat med cirka 30 procent. De röstskådespe-
lare som arbetar med dubbning är frilansare, en grupp som redan 
är en utsatt grupp på arbetsmarknaden. Just därför blir solidari-
teten än viktigare!

Det är glädjande att det finns undantag. Det svenskägda dubb-
företaget Eurotroll har tecknat ett avtal om höjda löner och vär-
nar om arbetsvillkoren. Kvalitetskraven inom public service som 
innebär bättre villkor när man dubbar för Barnkanalen är också 
viktigt att lyfta fram.

Men att Dubberman och SDI Media ringer runt och kontrol-
lerar vilka som är medlemmar i Teaterförbundet för att kunna 
välja att anlita andra oorganiserade är skamligt! Och ska bekäm-
pas!

Roligare är att Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen 
Svensk Scenkonst har slutit ett nytt kollektivavtal vad gäller alla 
våra institutionsteatrar. Ett avtal som sträcker sig över tre år och 
som ger löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

Institutionsteateravtalet är vårt största avtal, som berör ma-
joriteten av våra medlemmar. Frilansare på alla olika former av 

visstidskontrakt och tillsvidareanställda. Alla yrkeskategorier. 
Nytt i år är att de administrativa grupperna nu samlas i en egen 
personalkategori, kallad 2c. Det betyder att vi tydligare kan 
identifiera och förbättra administratörernas villkor. Skönt att 
begreppet ”övrig teknisk personal” nu äntligen är helt borta ur 
avtalet. På www.teaterforbundet.se kan du läsa om alla förbätt-
ringar i avtalet.

Det finns också ett antal frågor som ska utredas vidare, och till 
dessa är arbetsgrupper tillsatta. En grupp ska se över anställnings-
former för konstnärlig personal, tjänstledighetsreglerna och den 
så kallade numerären. Alltså hur stor del av ensemblen som vid 
varje enskild institution som ska vara tillsvidareanställd.

En annan viktig grupp ska arbeta med de nya yrkesgrupperna 
ljud- video- och maskdesign, och hur deras villkor ska regleras. 
I denna grupp ska vi också se över arbetsvillkoren för regi-assis-
tenter. 

En tredje grupp ska arbeta med arbetstidsregler, kompetensut-
veckling och individuell lönesättning.

Att avtalet är flerårigt innebär att teatrarnas huvudmän har en 
viktig pusselbit när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. 
Nu är det upp till politiker på nationell, regional och lokal nivå, 
att ta sitt ansvar för att ge institutionerna den ekonomi som krävs 
för att upprätthålla och utveckla verksamheterna.

När jag skriver vet jag inte hur strejken för dubbarna slutar – 
men solidariteten jag känner kommer att räcka länge!

AnnA CArlSon
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iLD Bilden som inte åldras

Namn: Maud nycander.
ålder: 52 år.
yrke: dokumentärfilmare, fotograf.
aktuella uppdrag: Jobbar med en 
dokumentär om lettland, och en om 
Astrid lindgren. 

Kulturupplevelse som inspirerar: Musikalen ”Hjälp sökes” på 
orionteatern, var oerhört inspirerande. På SVT Play såg jag nyligen 
dokumentären ”Tito och bio” som var väldigt roligt gjord.

I närmare 25 år har Josef Koudelkas bild av romen som talar 
med sin häst hängt på Maud Nycanders vägg.

– Nu är bilden nästan som en familjemedlem för mig. Men när 
jag var ung så fullkomligt drabbades jag av Josefs bilder. Jag be-
sökte en utställning på Nordiska museet av Koudelka, och köpte 
ett vykort som jag ramade in. Och Koudelkas bok om romer var 
så stark att jag bara kunde bläddra tio sidor åt gången per kväll, 
säger Maud Nycander.

Fotografiet är tagen i slutet på 60-talet, och är i det närmaste 
en ikon idag. En bild som inte åldras, utan bara får mer patina 
med åren.

– När jag såg bilden för första gången blev det en stark ex-
istentiell upplevelse. Jag tyckte det var oerhört att en avbild av 
verkligheten kunde väcka så starka känslor i mig. Det var som 
om upplevelsen tog andan ur mig. Så starka upplevelser av bilder 
har jag inte idag. Men Koudelka är fortfarande den fotograf som 
inspirerat mig mest genom åren.

Däremot är det fortfarande lika lockande för Maud Nycander 
som dokumentärfilmare att hitta just de där ögonblicken som gör 
att verkligheten blir magisk. Det är en av drivkrafterna i det do-
kumentära berättandet – att hitta ögonblick som har förmågan 
att växa och bli mer än bara ett ögonblick.
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Fråga i förra numret:
Behövs aktiva konstnärer i             
beslutande organ?  

    JA 97%

NEJ 3%

Ska yrkesverksamma ta 
ansvar för teatrars ekonomi 
med sina löner?

”Nej, jag är så trött på att kulturen    
ses som en slags lyx”

Marika Strand, skådespelare:
– Nej, det tycker jag inte. I 

vår bransch är ju inte ens lönerna 
höga, piloterna som gjorde så le-
ver i en annan ekonomisk sfär. Jag 
är så trött på den här uppfattning-
en om att kultur är något vi bara 
kan kosta på i tider när det finns 
pengar och går bra för vårt land. 
Och att vi hela tiden måste försva-
ra det vi håller på med.

”det är inte upp till oss i första hand   
att avstå från löneökningar”

Torbjörn Martinsson, ljud-
tekniker:

– Ja, Vi kan ta ansvar genom 
att inte begära 25-procentiga lö-
neökningar. Men det är väl inte 
i första hand upp till oss att avstå 
från löneökningar, för att teaterns 
ekonomi är ansträngd, om det nu 
överhuvudtaget finns ambitioner 
att via löner säkerställa teaterns ekono-
mi. Löneglappet har ökat otroligt mycket 
mellan de som står på golvet och ledningen 
under de senaste 20 åren. Cheferna tjänar 
väl dubbelt så mycket som en skådespelare 
idag. Och i så fall är det väl cheferna som 
borde avstå från löneökningar för att före-
gå med gott exempel.

”Nej, sannerligen inte. vi ska inte 
bekosta verksamheten med obetalt 
arbete”

Jens Karlsson, regissör:
– Nej, sannerligen inte. Vi 

som arbetar i den här branschen 
har rätt till samma löneutveck-
ling som arbetsmarknaden i öv-
rigt. Kollektivavtalet är den sista 
utposten för att begränsa att vi 
som jobbar med teater ska slippa 
sponsra verksamheten med vårt 
obetalda arbete. Vi är oerhört tacksamma 
för att avtalet finns, och att teatrarna inser 
att också vi är människor med samma be-
hov som alla andra.

bARoMETERn

Teaterförbundets film- och tv-avtal med 
Medieföretagen gick ut vid årsskiftet.

Precis innan Scen & films pressläggning 
nådde parterna en ettårig uppgörelse. För 
2013 blir löneuppräkningen 2,6 procent, 
vilket är några tiondelar högre än vad öv-
riga arbetsmarknaden fått.

 En stötesten som parterna fortfarande 
inte lyckats lösa i den här förhandlingsom-
gången är arbetsgivaresidans krav på ett 
nytt arbetstidsavtal.

 – Vi har diskuterat arbetstidsbestäm-
melserna men inte kunnat enas. Vi kom-
mer att sätta oss i nya förhandlingar om 
detta redan under hösten eftersom det här 
avtalet går ut vid årsskiftet, säger förhand-
lingschef Lars Åström.

Medieföretagen vill ha bestämmelser 
som tillåter en beräkningsperiod på fyra 
veckor, istället för som idag en vecka och 
fyrtio timmar. Konkret innebär det att 

arbetstagaren under en fyraveckorsperiod 
till exempel jobbar 20 timmar en vecka 
och veckan därpå 60 timmar.

 – Vi har inte sagt nej, men det finns för-
stås en prislapp för ett ändrat arbetstidsav-
tal, eftersom en längre beräkningsperiod 
minskar arbetsgivarens utgiftskostnad. 
Men där har vi inte kunnat enas om en 
rimlig ersättning, säger Lars Åström.

Teaterförbundet å sin sida har yrkat 
på att det i avtalet skrivs in en trygghets-
omställningsförsäkring liknande den som 
finns på teaterområdet. Arbetsgivaren har 
inte sagt ja men är beredd att fortsätta den 
diskussionen.

Royaltybestämmelserna förlängs och 
är oförändrade under avtalsperioden. Av-
talet sträcker sig fram till den sista decem-
ber i år.

GerT lundSTedT

Löneökningar på        
film/tv-området
Det blir höjda löner med 2,6 procent på film- och 
tv-området. Men avtalet är endast ettårigt, eftersom 
parterna inte är överens om arbetstidsbestämmelserna.

A
kTu

ELLT

Ska yrkesverksamma ta 
ansvar för teatrars ekonomi 

med sina löner? 

Svara Ja eller Nej på: 
www.teaterforbundet.seJA 97%

NEJ 3%
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Den 26 april, mitt i presstopp av denna tidning, inled-
des konflikten med de två dubbföretagen. Konflikten omfattar 
alla Teaterförbundets medlemmar som dubbar/regisserar för SDI 
Media och Dubberman, eller som blivit erbjudna att göra det. Det 
innebär att cirka 200 medlemmar antingen strejkar eller avstår 
från att ta anställningar eller uppdrag hos de två bolagen. 

– De röstskådespelare som arbetar med dubbning har inte fått 
någon löneökning på tio år. Samtidigt förväntas de idag produce-
ra mer per arbetad timme. Även frilansare har rätt till en skälig lö-
neutveckling, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

I dag dubbas en stor mängd utländska filmer och tv-program 
som riktar sig till barn upp till elva år. Och barn har rätt till en 
likvärdig upplevelse av originalverket, vilket ställer höga krav på 
dem som arbetar med dubbning.

– Det är alltså inte bara fackliga aspekter det handlar om. Det 
gäller också att upprätthålla kvalitén på de dubbningar som både 
barn och vuxna möter på film och tv, säger Anna Carlson.

Teaterförbundet har under en längre tid arbetat med att om-
förhandla avtalen för dubbföretag som arbetar med dubbning av 
olika tv- och filmproduktioner. I dag finns nytecknade avtal med 
det ledande svenskägda företaget Eurotroll och ytterligare fem 
andra dubbföretag. SDI Media och Dubberman däremot har inte 

höjt lönerna på tio år. Övriga arbetsmarknaden har under samma 
tid ökat sina löner med hela 30 procent.

Teaterförbundet betalar ut konfliktersättning till dem som är 
medlemmar i Teaterförbundet. För dem som blir medlemmar un-
der konflikten betalas ersättning från den dag medlemsansökan 
lämnats in.

MAGdAlenA BoMAn

Teaterförbundet är i konflikt med två företag i dubbnings-
branschen på grund av uteblivna löneökningar under tio år. 
Konflikten omfattar alla som dubbar eller regisserar för SDI 
media och Dubberman. 

Strejk och blockad mot dubbningsföretag

Den 1 juli är sammanslagningen mel-
lan Stockholms stadsteater och Kulturhu-
set ett faktum. Kulturhuset Stadsteatern, 
som det nya officiella namnet blir, kom-
mer att ledas av sex genrechefer. 

För varje konstnärlig genre – teater, 
dans, konst och design, litteratur, musik 
och forum/debatt – leds programverksam-
heten av en konstnärlig chef. Utnämning-
arna av dem dröjer till i juni.

 Däremot är förhandlingarna klara för 
en möjlig övergång till Teaterförbundet 
för personal som idag är organiserade i Vi-
sion. Totalt berörs ett 50-tal personer som 
arbetar med program, produktion och 
marknadsföring. Utgångspunkten har va-
rit att ingen ska få sämre villkor.

– Vi arbetar nära Vision och det finns 

planer på ett gemensamt medlemsmöte för 
Stadsteaterns och Kulturhusets personal i 
juni, säger Teaterförbundets direktör Jaan 
Kolk.

Reaktionerna på förändrade anställ-
ningsvillkor när man går över från Visions 
till Teaterförbundets avtal har varit positi-
va menar han:

– Mitt intryck är att folk är nöjda. Det 
fanns plus och minus mellan avtalen, och i 
en del fall har man gjort individuella lös-
ningar.

 – Det viktigt är att personalen finns 
företrädd, och att vår lokalavdelning kan 
företräda all personal, säger Robert Fors-
man som är ordförande i den lokala fack-
klubben.

– Vid vårt årsmöte i maj väljer vi in fem 

stolar som sedan väljs in formellt den 1 juli 
när den nya organisationen är på plats. 

Förändras det fackliga arbetet av samman-
slagningen? 

– Vi blir bredare och starkare. Vi har 
varit måna om att bjuda in dem tidigt så 
att de inte ska känna sig som gäster. De är 
aktiva och de träffar vi haft känns jättebra. 
Yrkesgruppen administratörer blir nu 
jämnstor med gruppen för dels konstnärlig 
dels teknisk personal.

– Därför kommer de att ha en egen 
plattform där de kan träffas och diskute-
ra enbart sina frågor och sedan ta upp det 
med oss i styrelsen. Vilket skapar en iden-
titet, att de är en del av Teaterförbundet.

 
GerT lundSTedT

Personalorganisationen tar form när Stockholms 
stadsteater och Kulturhuset slås ihop. Det lokala facket 
växer och får administrativ förstärkning. 

Lokala facket växer på Stadsteatern

laglig rättighet att delta i arbetsmarknadskonflikt

Det är en grundlagsskyddad rättighet att delta i en arbetsmarknads-
konflikt. Det innebär att du har rätt att vidta de stridsåtgärder som 
Teaterförbundet föreslår.
Om det skulle visa sig att någon medlem har blivit utbytt i en pro-
duktion efter att konflikten avslutas på grund av konflikten kommer 
Teaterförbundet vidta rättsliga åtgärder mot dessa bolag.
Mer aktuell information om konflikten på:  www.teaterforbundet.se
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I år fattas fyra miljoner kronor i 
budgeten för att teatern ska klara av verk-
samheten.  De ekonomiska svårigheterna 
handlar i första hand om att löner och pen-
sioner har ökat i en betydligt snabbare takt 
än anslagen.

– Det är inget nytt. Men uteblivna upp-
räknade anslag år efter år, så räcker peng-
arna inte längre till, säger teaterns chef  Jo-
han Celander. 

Får teatern inte någon uppräkning 
från 2014 och framåt måste den tänka om 
mycket mer radikalt, menar Johan Celan-
der. Aviseringar om nedskärningar kom-

mer i en tid av publik- och kritikersucceer. 
Teatern spelar Familjen Addams för utsål-
da hus, vilket gjort att institutionen sluppit 
omorganisationer under det senaste året.

Men troligtvis kommer teatern inte 
kunna göra den här typen av musikal-   
satsningar i framtiden, om inte huvud-
männen Norrköping och Linköpings 
kommuner samt landstinget skjuter till 
mer medel. Annars väntar ytterligare ned-
skärningar.

I år riskerar elva tjänster att försvinna, 
nästa år kan det bli långt fler.

Den nationella organisationen för re-

gional scenkonst, Länsteatrarna, kon-
staterade på sitt senaste årsmöte att den 
ekonomiska situationen för landets 19 
länsteatrar är mycket ansträngd. Det pågår 
en ekonomisk kräftgång på alla institutio-
ner, och arbetsgivarorganisationen Svensk 
scenkonst räknar med att var fjärde teater 
kommer att tvingas säga upp personal. 
Länsteatrarna varnar för att utarmningen 
av regionalt producerad scenkonst omöj-
liggör att de nationella kulturpolitiska 
målen uppnås.

MAGdAlenA BoMAn

Östgötateatern behöver fyra miljoner kronor till från 
huvudmännen för att klara verksamheten i år. 11 tjänster 
riskerar att försvinna från teatern. Nu vill facket ta in en 
löntagarkonsult.

11 tjänster kan försvinna 
från Östgötateatern

Hallå där Stefan Johansson, 
chefdramaturg på Malmö Ope-
ra, som genom ITI (Internatio-
nal Theatre Institute) ansvarar 
för den internationella musik-
teatertävlingen Music Theatre 
Now. De 17 vinnarna har bju-
dits in till Scenkonstbiennalen 
2013 i Jönköping 21-26 maj. 

Vad kommer att hända där?
–  Det viktiga är inte själva tävlingen 

utan att människor nu får möjlighet att ta 
del av nyskapande och intressant musik-
teater från olika delar av världen. De 17 
vinnarna och deras upphovsmän kommer 
att presentera sina verk på dvd under Scen-
konstbiennalen som äger rum i kulturhu-
set Spira. Det är första gången någonsin 
som Music Theatre Now, som funnits i 
över 20 år, hålls i Skandinavien.

Vad är tanken bakom?
– Syftet är att visa en ny sorts musikte-

ater från så stora delar av världen som möj-
ligt och att dessutom skapa en mötesplats 
för utbyte. Bidragen är väldigt olika och 
det finns en enorm rikedom. 

– Jag har tidigare varit i Berlin och 
München under Music Theatre Now och 
lyssnat på allt från ett ungdomsprojekt i 
Frankfurt, som gjorde musikteater med 
Dostojevskijkaraktärer, till en kinesisk 
operaartist, som framförde en hommage 
i monologoform till sin gamla lärare som 
förnedrades under kulturrevolutionen. 
Sen har jag också hört hypermoderna mu-
sikinstallationer som varit förankrade i 
subkulturer med starkt lokal prägel. Det 
har varit enormt inspirerande och beri-
kande också för mitt eget arbete som dra-
maturg och regissör.

Vad har du haft för roll i projektet?
_ Tillsammans med Teaterunionens 

Ann Mari Engel har jag raggat pengar. 
Sedan har det varit en internationellt sam-
mansatt jury som valt ut bidragen. Men i 
den har jag inte ingått.

Vilka förhoppningar har du på Music Thea-
tre Now i Jönköping?

– Jag hoppas att rätt personer från det 
svenska musiklivet kommer att ta del av 
projektet. Och att det ska hjälpa till att 
vidga vyerna, öppna gränser och få folk att 

bli av med fördomar när det gäller opera, 
musikteater och annan scenkonst.

GerTrud dAHlBerG

Sverigepremiär för Music Theatre Now
HALLå DÄR...

400 bidrag från 35 olika länder kom in till 
tävlingen i år. Här är de 17 vinnande bidra-
gen, som valts ut av en internationell jury:  
Josefine Singt. (k)ein Liederabend nach Franz 
Kafka, Tyskland/USA, Three Haunting Souls, 
Kina, Three Mile Island, Italien/Tysland, Up-clo-
se, Nederländerna/Storbritannien/Argentina/
Sverige, Home Work, Frankrike/Österrike, 
Samornosc’ pól bawelnianych, Polen, T.E.L., Bel-
gien/Italien, Opera Geros Dienos, Litauen, The 
Navigator, Australien/Tyskland, Blauwbaard, 
Nederländerna, Degenerate Art Ensamble´s 
Red Shoes, USA,  Maschinenhalle#1, Österrike, 
War Sum Up, Danmark/Storbritannien, Lett-
land, El gran teatro de Oklahoma,  Argentina, 
Flyway, Australien, Thanks to My Eyes, Italien/
Schweiz/Storbritannien/Frankrike, Schlimmes 
Ende, Tyskland/Slovakien. 
Mer på: www.scenkonstbiennalen.se
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Riksteaterns ledning vill föra 
över både personal och den verksamhet de 
bedrivit på Södra teatern till det helägda 
aktiebolaget Södra Teatern AB. Rikstea-
terns nationella styrelse har också beslu-
tat att Teaterförbundets personalrepre-
sentant, inte längre ska delta i möten när 
ägardirektiv diskuteras på Södra teaterns 
bolagsstämma – trots att huvudparten av 
de anställda på teatern tillhör Teaterför-
bundet.

– Vi oroas när styrelsen och ledningen 
inte bryr sig om personalens åsikter när 
den fattar sådana här stora beslut. Det är 
ju ändå personalen som bäst känner till det 
dagliga arbetet på teatern och de målgrup-
per vi jobbat mot. Om ledningen hade låga 
förtroendesiffror i vår medarbetarenkät ti-
digare, är det svårt att tro att de ska öka ge-
nom det här agerandet, säger Puma Lagos.

Är ledningen ointresserad av fackligt infly-
tande?

– Det tar mer tid att involvera fler i den 
demokratiska processen. Om ledningen 
vill gå fort fram går den ensam. Men är 
tanken att teatern ska bygga något mer 
konstruktivt och nå längre i sina mål bör 
den ta in personalen. Jag hoppas verkligen 

inte att det här är en trend, säger Puma La-
gos.

Riksteatern menar att verksamheten på 
Södra Teatern ska fortsätta som vanligt. 
Södra teatern, hävdar facket, har en en-
gagerad och kompetent personal, och här 
finns stor kunskap om mångfaldsarbete. 
Avdelning 15 hoppas därför att det inte 
blir en försvagning av den typen av scen-
konstutbud.

– Södra teatern är en unik plats. På 
grund av att vi haft statlig finansiering 
har verksamheten drivit viktiga små pro-
jekt med mindre aktörer som inte annars 
hade haft råd att göra den här typen av 
samarbeten. Går uppdraget mot ett helägt 
vinstdrivande bolag, kanske de här mål-
grupperna försvinner från våra scener. 
Det vore olyckligt om det mångkulturella 
scenlivet tystas ned i Stockholm.

För Teaterförbundets avdelning är det 
fortfarande oklart hur Södra Teatern AB 
tänker sig att verksamheten ska gå runt 
utan statliga medel. 40 anställda ska över-
gå över till det nya bolaget. Men faktum 
är att bolaget gått back i flera år, nu senast 
med 2,2 miljoner kronor. Som eget bolag 
ska också företaget sköta sig helt på egen 

hand.
Södra Teatern AB har tidigare tagit 

hand om restaurangverksamheten på Mo-
sebacke torg, därför är bara Unionen och 
Hotell- och restaurangfacket kallat till 
förhandlingar – rent formellt har de ingen 
förhandlingsskyldighet gentemot Teater-
förbundet.

– Det är ändå uppseendeväckande att 
vi inte kallats. Jag har aldrig tidigare va-
rit med om att överlämnande och mot-
tagande förbund inte gör det ihop, säger 
Christer Petersson, ombudsman på Tea-
terförbundet.

 MAGdAlenA BoMAn

Riksteaterns flaggskepp på Mosebacke ska föras bort från Teater-
förbundets avtalsområde och inlemmas i hotell- och restaurangfacket. 
Personalen är oroad.

– Vår lokalavdelning fruktar att en viktig del av Stockholms kulturliv 
håller på att tystas ned, säger Puma Lagos, projektledare på Riksteatern, 
och personalrepresentant på Riksteatern och Södra teatern. 

Oro efter förslag att                   
Södran ska lämna Teaterförbundet

pagenkemper ny  konstnärlig ledare
Ingmari Pagenkemper blir vd och konstnärlig 
ledare för Riksteaterns dotterbolag Södra 
Teatern AB. Hon tillträder tjänsten den 1 
augusti och ansvarar för såväl scenutbudet 
som restaurangverksamheten. Ingmari Pa-
genkemper kommer närmast från Hambur-
ger Börs där hon är vd. Hon har också varit 
producent, bland annat på Södra Teatern och 
Stockholms Kulturfestival.
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De som arbetar på landets institutions-
teatrar får höjda löner om totalt 7,4 pro-
cent under tre år och tre månader. Det 
innebär att institutionsteatrarna nu följer 
löneutvecklingen på arbetsmarknaden i 
stort. Men till skillnad från i många andra 
branscher infaller den största löneökning-
en redan andra året – 2,7 procent, medan 
löneökningen första och tredje året ligger 
på 2,2 och 2,5 procent. En individgaranti 
finns för varje år på 220 kronor i månaden.

Utöver lönepåslaget ger avtalet också 
förbättringar på en rad områden. Admi-
nistrativt anställda blir en egen personal-
kategori, och de som jobbar måndag till 
fredag får kompensation i ledighet när 
nationaldagen infaller på en lördag eller 
söndag.

Förbundet har också haft uppfattning-
en att mångas lön hamnat under avtalet 
i de fall där ersättning för övertid och ob 
har bakats in i lönen.

– Regiassistenter, administrativ per-

sonal, ljustekniker är bara några grupper 
som fått jobba mycket utan att det motsva-
ras av den inbakade lönen. Här har funnits 
ett missbruk, säger förhandlingschef Lars 
Åström.

Enligt det nya avtalet ska det nu tydligt 
anges i anställningskontraktet vad som är 
grundlön och vad som är övertid och ob.

Föräldrapengen förbättras också. Ar-
betsgivaren ska stå för ett tioprocentigt 
påslag på ersättningen från Försäkrings-
kassan under sex månader istället för som 
tidigare fyra.

Ett arbetsgivarekrav förbundet tillmö-
tesgått är att utsträcka halvårskontrakt för 
konstnärlig personal till sju månader.

Korttidsanställningarna liksom flera 
andra frågor kommer fortsatt att diskute-
ras i arbetsgrupper.

 Avtalet gäller från den 1 januari i år 
fram till den sista december 2016.

GerT lundSTedT

A
kTu

ELLT Höjda löner på 
institutionerna

vad tycker du                  
om det nya avtalet?

”bra att administratörer blivit en egen 
grupp” 

Therese Hörnqvist, vd Stockholms 
improvisationsteater:

– Det är bra att administratörerna 
nu blivit en egen grupp efter att ha 
tillhört samma avdelning som tek-
nikerna. Det gör oss tydligare som 
yrkeskategori. Ledighetsrätten vid 
nationaldagen ger oss samma vill-
kor som andra. Skrivningarna om 
ersättning för ob och övertid är vik-
tiga eftersom det tydligt framgår vad som 
är grundlön och vad som är övertid. Att 
föräldrapenningen är utökad till sex må-
nader är också bra. Som helhet ett bra avtal 
för arbetstagarna.

”bra att löneökningar är i nivå med         
övriga arbetsmarknaden”

Thomas Nylander, ljustekniker                                       
på Kungliga Operan:

– Det är bra att löneökningen är 
i nivå med övriga arbetsmarknaden, 
även om vi hade önskat en högre 
individgaranti. Vi är också lättade 
över att den skrivning som fanns 
kvar sedan sammanslagningen med 
musikerförbundsavtalet om ”övrig 
teknisk personal” nu är borta. Men 
vi är besvikna över att ersättning för state-
ring finns kvar. Det skulle kunna regleras 
lokalt. En fråga som försvann i förhand-
lingarna är hur bemanningsföretag ska 
hanteras. Den är viktig att lösa för Teater-
förbundet framöver. Här behövs en plan 
för hur frågan ska hanteras. Stora grupper 
kan försvinna från vårt medlemsunderlag 
annars.

”bra att anställningsformer för konst-
närlig personal ses över”

Lars G Svensson, skådespelare/          
regissör på Borås Stadsteater:

– Ett ok avtal som helhet, i linje 
med andra uppgörelser på arbets-
marknaden. Det är bra att det till-
sätts en arbetsgrupp som ska se över 
anställningsformerna för konstnär-
lig personal. Tillsvidareanställning-
ar för skådespelare minskar på teat-
rarna samtidigt som Teateralliansen 
inte har nått upp till önskat antal anställda. 
Vi är oroliga för att de fasta ensemblerna 
minskar.

Treårigt löneavtal tillsammans med förbättrad 
övertidsberäkning och förstärkt föräldrapeng ger 
bra utdelning i institutionsteateravtalet.

 

Dags att söka Smalbensstipendiet!
Stipendium på 10 000 kr till den eller dem som  
med teatrala medel utdelar en välriktad spark  

mot smalbenen på all slags diskriminering.

Ansökningstid 20 maj – 24 juni 2013

Läs mer om stipendiet och hur  
man ansöker på Teaterförbundet.se
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Efter mångåriga förberedelser har Sveriges Television 
invigt Öppet arkiv. Via datorn kan licensbetalaren nu gratis se 
dramaproduktioner som ”Hemsöborna” och ”Hammarkullen”, 
serier som ”Bombi Bitt” och ”Rederiet”, underhållning som 
”Mosebacke monarki”, dokumentärer och barnprogram. 

Totalt finns 200 program utlagda – 800 ytterligare finns kla-
ra för utläggning – och så småningom kommer 10 000 timmar 
ur Sveriges Televisions utbud att vara tillgängliga för tittarna. 
Svenska långfilmer som SVT varit medproducent till, och det är 
många, hoppas man också kunna lägga ut. Men där förhandlar 
SVT ännu med Filmproducenternas rättighetsförening.

– De är positiva, vi måste bara hitta en rimlig ersättning för 
upphovsrätten, säger SVTs förhandlingschef Jörgen Bjerndell.

Att Öppet arkiv blivit möjligt är tack vare ett licensavtal mel-
lan rättighetsföreningen Copyswede (där Teaterförbundet är 
medlem) och Sveriges Television. Att få igång Öppet arkiv har 
kostat 60 miljoner kronor, pengar kulturdepartementet anslagit. 

För att driva arkivet räknar SVT med en årlig kostnad på 40 mil-
joner kronor.

– Vi har pratat med departementet och hoppas pengarna finns 
med i vårt nya sändningstillstånd från 2014, säger SVTs vd Eva 
Hamilton.

Pengarna kommer bland annat att betala upphovsrättsersätt-
ningar, varav en del fördelas till Teaterförbundets medlemmar 
genom Copyswede och Rättighetsbolaget. 

Öppet arkiv är lätt att använda. Vid invigningen av arkivet 
fanns en armé av SVT-personal för att hjälpa till, men stod snart 
sysslolösa. För så enkelt är det. På hemsidan: www.oppetarkiv.
se kan du endera klicka vidare på rubriker som ”drama”, ”doku-
mentär”, alternativt söka direkt efter ett specifikt program, eller 
så surfar du igenom programutbudet och låter dig inspireras.

GerT lundSTedT

Sveriges Televisions Öppet arkiv erbjuder alltifrån tv-serier och 
drama till underhållning och dokumentärer gratis på nätet.

Ta del av tusen tv-program gratis

Grattis maskdesigner Love Larsson. Du har nominerats till det anrika priset        
Saturn Award för bästa smink i James Bond-filmen ”Skyfall”, tillsammans 
med Naomi Donne och Donald Mowat, för ärren på skådespelaren Daniel 
Craig. Hur känns det?

– Jo, det känns väldigt hedervärt. Men min chans att vinna tror 
jag är minimal. Så det blir nog inte så att jag åker till Los Angeles 
när priset delas ut i juni, vi spelar dessutom in ”Hundraåringen” då. 

Med nomineringen hamnar Love Larssons arbete nu i samma tävlingsklass som 
”The Hobbit”, ”Cloud Atlas”, ”Hitchcook”, ”The Impossible” och ”Twilight Saga”.

Love Larsson nominerad till maskpris

A
kTu

ELLT

En gång i veckan återutsänds en 90-minutersföreställning för 
att därefter finnas tillgänglig i 30 dagar för nedladdning (pod-
radio). Radioteaterns arkiv har många tusen föreställningar som 
går decennier tillbaka. 

Sedan årsskiftet sänds nu först föreställningar producerade 
före 1962. Från 2014 blir det även modernare uppsättningar och 
då utgår ersättning till skådespelare och regissörer. Utöver sänd-
ningsersättningen tillkommer för nedladdningsrättigheten för 
regissörer en betalning på 30 procent av gaget. För skådespelare 
är det arvodet 450 kronor. 

Bakom initiativet till Radioteaterbiblioteket ligger Radio-
teaterns chef Stina Oscarson. Teaterförbundets förhandlare Ulf 

Mårtens är nöjd 
med avtalet av flera 
skäl.

– Utöver att 
våra medlemmar 
får ersättning är 
det kul att vi kunnat medverka till att föreställningar som kan-
ske annars aldrig blivit återutsända nu kan avlyssnas och laddas 
ned. Det är ett kulturarv som finns i Radioteaterbiblioteket. 
Avtalet sträcker sig 2015 ut och ska därefter utvärderas av par-
terna. 
                  GerT lundSTedT

Teaterförbundet har slutit avtal med 
Sveriges Radio P1 om att öppna Radio-
teaterbiblioteket. 

Radioteaterns bibliotek öppnas

Gun Arvidsson i Radioteaterns uppsättning av Mac Beth 
1961, i regi av Carl-Olof Lång.
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A
kTu

ELLT
Det är hög tid att ljud-, ljus-, mask- och 
videodesigners ses som självständiga yrkes-
funktioner och konstnärliga yrkesroller på 
teatrarna, tycker Teaterförbundet. 

– Vi är nu överens med Svensk Scenkonst 
om att de här yrkesgrupperna finns på teatrar-
na och att de måste regleras i kollektivavtalet, 
säger Lars Åström förhandlingschef på Tea-
terförbundet.

Ljud-, ljus- och maskavdelningen inom 
förbundet har länge kämpat för att kollektiv-
avtalet ska innehålla formuleringar som bättre 
beskriver vad dessa yrkesgrupper gör – att det 
tydligt ska framgå att dessa yrkesgrupper är 
konstnärliga befattningar och inte tekniska. 
Arbetsgrupper har visserligen bildats tidigare, 

utan att någon förändring egentligen skett. Men denna gång har 
positionerna flyttats fram. Nu ska konsten skiljas ut från hantver-
ket och preciseras bättre.

– Egentligen förstår jag inte varför teatern inte införlivat dessa 
konstformer tidigare, men det handlar väl om ekonomi. Det är ju 
faktiskt rätt så länge sedan en regissör kom med en beställning av 
ljud till teatern som bara skulle plockas fram. Idag finns helt andra 
tekniska möjligheter, ljudet är drivande i berättandet. Ljuddesign 
innebär att man skapar ett koncept, en idé kring ljudet, jag skulle 
lika gärna kunna kalla det för komposition, säger Rebecca Neu-
mann, ljuddesigner och kompositör.

Hörseln är ju ett av våra mera prominenta sinnen, menar 
Rebecca. Den är rumslig, väldigt direkt, och till viss del även fy-
sisk. Det är märkligt, menar flera ljuddesigners, att våra teatrar 
ser så olika på begreppen design och komposition.

Ljudkonst hörs i gallerier och på museer, den ses som 
arkitektonisk i offentliga miljöer. Ljud bygger världar och 
karaktärer i film och videospel. Men när ljudkonsten kliver in 
på teatrar för att förstärka berättandet finns inga ordentliga 
kontrakt för de som jobbar med den.
   Nu skymtar en lösning – en arbetsgrupp ska bildas för att se 
över hur ljud-, ljus-, mask- och videodesign kan regleras under 
konstnärlig personal i kollektivavtalet. 

Bild ur Tove Sahlins föreställning ”My 
own bodies” som Rebecca Neumann 
gjorde ljuddesignen och skrev musi-
ken till. Publiken fick en taktil upp-
levelse av ljudet genom bland annat 
gradängen.

Det är dags att 
skilja konsten från 
hantverket
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– Rent historiskt har teatern varit en textbaserad konstform, 
och ljudet får fortfarande inte alltid den plats den förtjänar 
där. Idag relaterar de allra flesta till ljudupplevelser via Youtu-
be-klipp, mobiltelefoner och Ipods. Då kan det ju tyckas märkligt 
att de stora scenhusen med sin ändå relativt goda ekonomi fort-
farande sackar efter så pass när det gäller teaterns förhållande till 
ljudkonsten, säger Rebecca.

Dansen som konstform har ett mer avantgardistiskt förhållan-
de till ljudet. För inte så länge sedan gjorde Rebecca ljuddesignen 
och komponerade musiken till Tove Sahlins föreställning: ”My 
Own Bodies”. Det var en föreställning helt utan text, med fokus 
på skakandet som rörelse.  Då jobbade Rebecca med ljudet i nära 
samarbete med scenografen Josefin Hinders.

– Vi lät bygga 25 lådor i plexiglas med högtalare i, utplacerade 
i hela rummet. Publiken kunde hålla i lådorna och känna musi-
ken, det blev en taktil upplevelse. Vi jobbade även med ljud i grad-

ängen och ledde in basvibrationer under stolarna. Publiken kunde 
känna hur deras knäskålar vibrerade. Lådorna var utrustade med 
ljus inuti och bilder på. Det blev helt enkelt en ljudlig, scenogra-
fisk idé, en del av det visuella och audiella och taktila rummet.

Rent faktiskt är det möjligt att betrakta lådorna som ett ljud-
koncept. Medan musiken inne i lådorna, och den som gjordes 
ihop med lådorna skulle kunna betraktas som en komposition. I 
realiteten kan det ses som två personers jobb, reflekterar Rebecca.

På teatrarna finns det en större tydlighet i förhållande till be-
greppet komposition, kompositörer får betalt per minut. Det går 
inte heller att sälja ett verk av en kompositör vidare utan att vara 
överens med upphovsmannen.

– För oss som är både kompositörer och ljuddesigner blir det 
paradoxalt. Som ljuddesigner har jag små möjligheter att för-
handla. Teatern äger verket, punkt slut. Teatern behöver inte 
idag tillfråga mig som ljuddesigner hur verket ska göras om för 

Al
ex

an
dr

a 
Ar

is
ta

rh
ov

a



14 Scen & film nr 4 2013

Li
nu

s 
Me

ye
r



Scen & film nr 4 2013  15

turnéverksamhet. Det är inte ens säkert att en ljuddesigner blir 
omnämnd i marknadsföringen. Tituleras jag däremot som kom-
positör är min roll tydlig, säger Rebecka.

Dessutom finns det idag många fastanställda på teatrarna som 
gör ljudidéer, men som har svårt att få arbetstid till att utföra sitt 
uppdrag, och de får absolut inte upphovsrätt för sitt jobb.

– Det är inte konstigt om dessa personer vill ha ett erkännande 
för att de utvecklat en ljuddesign.

Även Anna Sóley Tryggvadóttir anlitas både som kompositör 
och ljuddesigner, men då oftast med två skilda kontrakt för det 
jobb hon gör. För henne består ljuddesign av två delar. En del är 
att skapa rum, stämning och puls. Att med hjälp av ljud hitta sätt 
att ladda tystnaden för att på så sätt lyfta och förstärka berättelsen. 
En annan del är rumslig, att hitta riktningar och rörelse.

– Ljuddesign är ofta ett genomkomponerat stycke, jag lägger 
stor vikt vid detaljer och skalar bort oväsentligheter. Efter att 
ha läst manus arbetar jag fram ett koncept tillsammans med det 
övriga konstnärliga teamet. Jag tar in skådespelarnas röster, röst-
lägen, toner och ljudvärldar och harmoniserar eller disharmoni-
serar dem med berättelsen. Jag tycker om att skikta ljud för att 
skapa rörelser, närhet kontra avstånd i ljudupplevelsen. På Upp-
sala stadsteater till exempel när Drottning Kristinas mamma stod 
ensam på scenen och skulle sjunga ”Enjoy the silence” valde jag 
bort originalmelodin och skapade punktvisa toner som ekade ut i 
tystnad med långa mellanrum. I tystnaden skapades en dissonans 
som förstärkte upplevelsen av hennes ensamhet, det upplevdes så 
naket och skört när melodin sjöngs till två ensamma toner säger 
Anna Sóley Tryggvadottir.

Inom musikteatern råder delvis andra rutiner än på talteatern, 
menar Rebecca Neumann. På privatteatrar och i musikalvärlden 
är ljuddesignern en person som väljer mikrofoner till orkestern, 
sångarna och ser till att högtalarna fungerar i lokalen. Ljuddesig-
ners koncept köps in och ska gälla även när föreställningen säljs 
vidare. Upphovsrättsfrågan och tillvägagångsättet tycks tydliga-
re reglerat, menar Rebecca, till skillnad från talteatrar.

– Ingen kompromissar med ljudbilden på en musikal om den 
ska på turné. På talteatrar lever en förlegad idé kvar om att ljud 
är ljud och musik är musik. Trots att ljudkonsten spirat i över 50 

år, från det att John Cage och hans elektronmusikgenre dök upp.
Det råder alltså fortfarande vattentäta skott mellan kompo-

sition, ljudkonst och ljuddesign – och frågan är varför? undrar 
Rebecca. Kanske borde begreppet ljuddesign helt enkelt ges en 
bredare innebörd. För när ljud sätts ihop i en viss följd och under 
en viss tidsrymd så blir det ju en komposition, menar Rebecca.

– Tittar vi historiskt på elektronmusiken finns två grenar, an-
tingen skapas ljuden syntetiskt, eller så använder sig kompositö-
rerna av ljud som redan finns, och gör något av dessa. Det är den 
så kallade konkretmusiken. I den genren diskuteras två olika rum, 
rummet där ljudet spelas in i, och rummet där ljudet ska spelas 
upp. Alla som håller på med elektroniska ljud vill definiera var 
högtalarna ska stå för uppspel och hur många det är. Men idag är 
det i realiteten så att en teater inte behöver ta hänsyn till om ett 
verk spelas upp i olika lokaler. 

Ur ett fackligt perspektiv är det viktigt att det görs en arbets-
beskrivning av vad en ljuddesigner ska göra på en teater.  Ljud-
konsten finns ju överallt i samhället idag – den hörs på gallerier 
och museer, den ses som arkitektonisk och finns i offentliga mil-
jöer. Det finns till och med professorer i ljudkonst. Allt annat vore 
otidsenligt, menar Rebecca.

– Frågan är var teatrarna vill lägga sitt fokus, och hur mycket 
i framkant de vill vara. Många tar in ljuddesigners för sent i den 
konstnärliga processen för att ett ljudkoncept ska få tid att ut-
vecklas. Precis samma problem har andra designers på teatrarna. 
Om de ska kunna göra något vettigt att den teknik vi har tillgång 
till idag måste också frågorna kunna ställas i tid. Det är en kon-
traktsfråga i dagsläget, menar Rebecca Neumann.

MAGdAlenA BoMAn

En arbetsgrupp ska nu se över förekomsten av de nya yrkesgrup-
perna ljud-, video- och maskdesign och hur de ska regleras i gruppen 
konstnärlig personal i avtalet. Inom den gruppen ska man även se 
över arbetsvillkoren för regiassistenter.

Till höger: Anna Carlson i Uppsala stadsteaters upp-
sättning av ”Drottning Kristina”, som Anna Sóley Trygg-
vadóttir gjorde ljuddesignen till.
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Ett internationellt kulturcenter håller på att växa fram på 
Matsesgården i Stigsbo, Dalarna. Det är koreografen och 
dansaren Linda Forsman som omvandlar sitt föräldrahem 
till en mötesplats för konsterna.

Linda Forsman sitter på trappan till Matsesgårdens lillstu-
ga en sommardag år 2011. Leendet är avslappnat och ryggen rak. 
Det måste ha varit vindstilla för det gråvita håret löper som en 
lång skugga längs ryggen ända ner till midjan. Fotografiet, publi-
cerat i Södra Dalarnas tidning, togs i samband med en utställning 
där verk av Linda Forsmans morfar, föräldrar samt sambon Lou T 
Lundqvist ställdes ut.

För Linda Forsman föddes rakt in i en konstnärssläkt; hennes 
morfar är Nils Söderberg, känd som skogens målare, och föräld-
rarna Björn Forsman och Mona Söderberg var bildkonstnärer. På 
Matsesgården hade Linda Forsman och hennes syster en egen lång 
arbetsbänk; hon minns den som översållad av papper, färger och 
allehanda konstnärsmaterial.

Nu vill Linda Forsman öppna upp barndomshemmet för 
konstnärer. Koreografer, författare och målare – alla välkomnas 
att ha residens och samtidigt lämna ett avtryck på orten. 

– Det kan vara en workshop eller en författarkväll eller en ut-
ställning… En skulptör kanske har möjlighet att låna ut ett verk, 
funderar Linda Forsman.

Hur ser då intresset ut i Stigsbo? ”Över förväntan”, säger Lin-
da leende, ”Jag får alltid bästa platsen för mina affischer på lant-
handeln”. Hon har presenterat en förstudie, delvis finansierad av 
Hedemora kommun, för kommunrepresentanter, lokala organi-
sationer och skolor. Men eftersom medlen till kulturen är knappa 
tänker Linda Forsman påbörja verksamheten samtidigt som hon 
söker finansiärer.

– Jag är van från dansen att hela tiden brottas med hur man ska 
få in pengar. Det gäller att vara uppfinningsrik för att hitta vägar 
att utveckla det man arbetar med, säger hon luttrat.

Att det var just dansen som Linda Forsman fastnade för 
tackar hon faderns balettbakgrund för; varje dag gjorde han öv-
ningar och lilla Linda sög i sig. 

Så småningom lämnade hon landsbygden, först för Balettaka-
demien i Stockholm, sedan för New York. De många intrycken 
i dansmetropolen formade henne starkt. Då, 1976, inspirerades 
hon främst av Cunninghamtekniken. Linda Forsman återvände 
till Stockholm med siktet inställt på att snabbt resa tillbaka. 

– Min lägenhet var uthyrd och allt var klart. Men så träffade 
jag Eva Lundqvist på en fest och genom henne Lou T Lundqvist.

Dessa två möten fick Linda Forsman att packa upp väskorna 
igen. Klokt nog. För mötet med Eva Lundqvist blev upptakten till 

dansgruppen Vindhäxor. Där blev Linda kvar i tio år, vindhäx-
orna turnerade i Europa och USA och drev dansteatern Glashu-
set. Och Lou T Lundqvist, scenograf, ljus- och bildkonstnär, blev 
hennes närmast förtrogna. 

– Lou och jag arbetar och lever ihop och har ett väldigt intui-
tivt samarbete. Samtidigt är vi självständiga konstnärer som låter 
våra uttryck mötas i det sceniska verket. 

Sedan 1987 driver paret kompaniet Korda Art in motion 
tillsammans. En plattform varifrån de tillsammans och med olika 
konstnärer utforskar skapandeprocesser och sammanför konst-
former. 

Kärnan i Linda Forsmans koreografier är improvisation, något 
hon tog till sig under sin andra New York-vistelse –  jo, hon kom 
i väg till slut – i början av 80-talet.

– Improvisationen är en väldigt viktig del både i min egen ska-
pandeprocess och i mitt arbete som lärare. Jag har skapat min egen 
metodik som jag kallar ”Danslust”.

Även på Matsesgården vill hon väcka barns lust till dans och 
konst.  

– Jag vill stimulera kreativitet och påvisa dansens väsen. Målet 
är att alla barn ska få möta dansen som konstform någon gång i 
sitt liv, säger hon bestämt. 

Med den övertygelsen lär det inte dröja länge förrän såväl in-
ternationella kulturutövare som ortens barn gör Linda Forsman 
sällskap på trappan till Matsesgården.

 liSA BodA

Linda startar ett internationellt 
kulturcenter i Dalarna

linda forsman
bor: Delar sin tid mellan Stockholm och Stigsbo i Hedemora kommun, 
Dalarna. 
tidigare verk i urval: ”Tres Voches, Dances for Angels (2007)  ”Solo 
Bird”, (2012) och ”Liquid Copper” som sattes upp på Matsesgården 
sommaren 2012.
alltid på nattduksbordet: ”Shambhala the Sacred Path of the War-
rior” av Chögyam Trungpa. 
Är lyckligast när: Hon står på scenen.
Nästa föreställning: ”Quadragula” spelas på festivalen Vindöga i 
Sandviken.
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Kameran riktas mot scenografins centrum.
– Tystnad tagning.
Sorlet som fanns där förut dör bort.
– Upp med kamelerna så kör vi.
Klappa. På med brödrosten under objektivet, och var så goda.
– Krakel, du dricker upp önskevattnet.
Luften är kraxigt torr. Ljudteknikerna plus några andra bär munskydd. Dagens scener 
tas i ökenmiljö. Men ute är det fryskallt med höga snödrivor, trots att det är i slutet av 
mars.

Krakel Spektakel blir till film i Luleå
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Ingen sand går att få tag på så här års. Den har därför er-
satts med knastertorrt och finkornigt sågspån som nu suger åt sig 
varje uns av fukt i studion.

Scen & film är på Studio Kronan i Luleå. Här har Filmpool 
Nord sitt säte, och inspelningen av Krakel Spektakel pågår för 
fullt. Flanelliserad gurka och volangklädd blomkål, och med en 
scenografi som traditionellt hade hört hemma på en teaterscen.

– Kamelerna är av papp, säger scenografen Jérôme Signori.
På teatern vet ju publiken om att dörren sitter på en kuliss. Där-

emot går det oftast ut på att återskapa en slags realism på film. Det 
ska se ut som på riktigt. Men i Krakel Spektakel hänger molnen i 
trådar. Här görs alltså inga försök att dölja, snarare tvärtom.

Scenografen drar paralleller med stumfilmen, en slags renäs-
sans för Buster Keaton, där kulisserna avslöjades för publiken.

– Eller som med pianot i George Méliès film från 1909.
I den kommer en man in i ett rum med en koffert, plockar 

därur ett piano av papp som han vecklar ut till ett riktigt pia-
no! Ungefär så tänker sig Jérôme Signorí scenografin till Krakel 
Spektakel.

– Som en saga fast på film. Risken finns att det kan falla platt. 
Men om det fungerar blir jag väldigt glad. Jag tror att det kan 
bli magiskt, säger Jérôme Signorí och lutar sig mot en kaross i 
plywood.

En leksaksbil i förstoring, är vad det ser ut som.
Sågspån blir sand, brödrosten öknens värmedaller och papp- 

kameler en karavan.
– Vi tyckte någonting saknades. Så idén till kamelerna kom 

tidigt i morse, säger han och gäspar.

Krakel Spektakel blir till film i Luleå
På bilden: Christoffer Demby, Martin Eliasson och Lea Stojanov.



20 Scen & film nr 4 2013

Skiften blir långa. Han kom inte i säng förrän vid tvåtiden 
i natt.

Skälet till att ”Krakel Spektakel” spelas in just här kan till viss 
del stavas filmpolitik, med de regionala satsningarna där kanske 
Film i Väst utmärkt sig mest. Först på plan var dock Filmpool 
Nord som bildades redan 1992. Då en försöksverksamhet med 
blygsam budget, bara två miljoner kronor.

Sedan dess har mycket hänt.
Studio Kronan ligger egentligen på ett nedlagt luftvärnsre-

gemente i Luleå. Precis som i många andra kommuner med för-
svarsnedläggningar har man försökt förvandla logement och ka-
serner till en företagsby. LV7 blev Kronan – kulturprofilerat med 
viss framgång. Här finns exempelvis konstateljéer, biograf och 
musikstudior... och dessutom delar av Filmpoolens verksamhet.

Här har Kay Pollaks enorma publiksuccé ”Såsom i himmelen” 
spelats in, en film som sålts till över 40 länder och troligen nått 
över 20 miljoner tittare.

”Låt den rätte komma in” och ”Jägarna” har också filmats i 
Norrbotten, liksom ”Maria Larssons eviga ögonblick”, ”Grabben 
i graven bredvid” och tv-serien ”Höök”.

Trots många framgångar så dyker kritiken mot de regio-
nala satsningarna upp med jämna mellanrum. I förra numret av 
Scen & Film ifrågasatte exempelvis Håkan Bjerking, ordförande i 
Sveriges Filmregissörer, varför en scen i Stockholmsmiljö filma-
des med fototapet i Älvsbyn.

Men just Älvsbyn, med bara 8 000 invånare, har blivit något 
av ett filmcentrum med många trumf på hand, berättar produk-
tionsledaren Anna Björk som haft Norrbotten som bas i 22 år.

– Många filmer har spelats in där för att det helt enkelt finns en 
jäkla massa fördelar.

Framförallt är det lättarbetat med miljöer och alla kringfunk-
tioner. I Älvsbyn finns dessutom filmkunniga människor på 
kommunen, och hotellet vet hur industrin fungerar.

Över lag framhåller hon Norrbotten som just lättarbetat. Det 
handlar om närhet till många typer av miljöer, om enkelhet och 
smidighet. Och om en framväxande kår av professionella film- 
arbetare.

– Det blir kostnadseffektivt. Man hinner filma mycket på kort 
tid, säger hon.

Nu är det förstås inte bara fototapeten som ifrågasatts. Rykten 
har även viskats om att scenografin till Krakel Spektakel skulle ha 
byggts i Stockholm och fraktats upp till Luleå.

– Det där stämmer inte, säger producenten Ulf Synnerholm. 
Sant är att vissa delar av scenografin har byggts i Stockholm, men 
det mesta har tillverkats på plats.

Och majoriteten av filmteamet, omkring 20 personer, är fak-
tiskt från trakten.

– Det är en förutsättning för att så mycket som möjligt av 
pengarna ska hamna framför kameran i stället för i flygbolagens 
och hotellens kassor.Mi
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Tony Österholm – ljud.
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Men flera i kärntruppen bor söderut och blir borta från sina 
familjer under den fyra veckor långa inspelningsperioden.

– Inga problem, säger Ulf Synnerholm.
Okej, han är borta mycket från familjen nu. Men å andra sidan 

finns det fördelar. Arbetet har blivit mer fokuserat, och produk-
tionen väl uppbackad.

– Nu med facit i hand skulle jag gärna åka hit igen och göra om 
det, säger han.

I ett rum på lagom säkerhetsavstånd från den knastertor-
ra ökenluften i studion håller kostymören Viktoria Mattila till 
bland hattar och dräkter. Hon är just i färd med att förvandla skå-
despelerskan Anki Larsson till Berit Blomkål. 

Här kan man säga, i skuggan av debatten, att perspektivet är 
det omvända. Viktoria Mattila tröttnade på Stockholm och flyt-
tade norrut.

Hon växte upp i Piteå, fem mil från Luleå, men flyttade till 
huvudstaden för att etablera sig som kostymör. Men efter flera 
framgångsrika år började hon bli less.

– Den sista tiden i Stockholm...det var så stressigt, säger hon.
Högt tempo. Bara att gå på stan och försöka ta sig fram var 

jobbigt. Arbetet i sig var det inget fel på, men storstadsmiljön var 
opraktisk. Omständligt bara att handla, inte minst på grund av 
den röriga trafiken. Och att snabbt få tag på accessoarer, kläder, 
skor och tyger är essentiellt för en kostymör.

Så blev hon erbjuden att jobba med tv-serien Höök i Luleå. 
Plötsligt blev det mesta smidigare. 

– Att ta sig fram med bil i Luleå är en baggis.
Småstaden har kanske inte det största utbudet. Men Myrorna 

och Röda Korset finns här, med gratis parkering precis utanför 
butikernas dörr.

Och de facto att så många filmer numera spelas in i Norrbot-
ten gjorde det också möjligt att flytta hem och ändå fortsätta att 
arbeta som kostymör. Så hon tog med sig hela sitt stora kostym-
förråd och åkte.

– Det är härligt att få ta i med mustiga färger, säger hon och 
visar upp ett par knallgula skor från scenerna till landet Annor-
lunda.

– Här gäller det att inte vara rädd för kraftiga uttryck. Ju mer, 
desto bättre... så förstärker det illusionen av tecknade figurer och 
behåller bokkänslan i scenografin.

Nu filmas ”Krakel Spektakel” nästan uteslutande i studio. An-
nars är det oftast sommarljuset eller vinterlandskapen som filmare 
är ute efter.

– Att vara kostymör på vintern är utmanande, säger Viktoria 
Mattila. Det gäller att vara beredd på kyla, vilket skådespelarna 
och filmarbetarna inte alltid är.

Att gömma ylleställ under rollkostymerna är en trixig konst 
hon behärskar, samt att ha värmeskor i beredskap mellan tagning-
arna.

– Komma och filma vintertid i bara jeans och långkalsonger 
duger inte.

Men till den här filmen har utmaningarna varit andra, exem-
pelvis hitta material till grönsaksfigurer, och tyger som kardborre 
fäster på.

Blinkande ljus i korridorerna signalerar åter: Tystnad, tagning. 
I studion är nu brödrosten borta. Kameler och sågspån har bytts 
ut mot Berit Blomkål som vaktar gränsposteringen till grönsaks- 
landet. 

”Här släpps inga korvar in”, säger hon.
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Tystnad, tagning! Men att le åt spektaklet är tillåtet. Personerna på bilden: Viktoria Mattila, Ulf Synnerholm, Annika Soneby, Elisabet Gustafsson (vid kameran Alex 
Lindén och Astrid Junker Nisser. 
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Kostymören Viktoria Mattila förvand-
lar Anki Larsson till Berit Blomkål.
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Till salu:
Teaterarbetet!

När arbetstopparna duggar tätt och i lägen när teater-
husens slimmade organisationer inte förmår anställda fler – då 
väcks frågan till liv. Det händer om igen, inte minst på teknik-
sidan. Riksteatern, Malmö Opera, Stockholms stadsteater är 
några av de teatrar som diskuterat bemanningspooler i en eller 
annan form. För dryga tio år sedan tvingades Malmöoperan skala 
ner sin organisation och 33 tekniker lämnade sina jobb. Fackliga 
förhandlingar drogs igång när teatern ville köpa extra tid från 
externa bolag.

– Det visade sig att teknikerna blev för få, och vi inte hade råd 
att anställda fler. Men någon outsourcing blev det faktiskt inte. 
Men ledningen uppfann multiteknikern istället. Tekniker som 
alternerar mellan ljud, ljus och scen och går på ett rullande sche-
ma, säger Lena Bjelkedal, fackordförande för lokalavdelningen 
på Malmö Opera.

Fler försök av outsourcing har gjorts genom åren, i mindre 

skala och på olika ställen och med skiftande resultat. När Stock-
holms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt i våras beslutade sig 
för att utreda om det är möjligt att lägga ut all verksamhet utom 
den konstnärliga på Stockholms stadsteater på bemanningsföre-
tag – som ju är Nordens största teater – väckte det starka reaktio-
ner och indignation bland Teaterförbundets medlemmar. Finns 
det verkligen så lite förståelse för teatern som allkonstverk bland 
våra politiker? Faktum är att teatern redan idag har viss erfaren-
het av outsourcing. Förra året anlitades ett externt teknikföretag 
för att ta hand om Parkteaterns scenpersonal och erfarenheterna 
från detta är kluvna.

– Vi upphandlar ljudutrustning, transporter och viss scen-
byggnation från ett externt bolag, men förra året lades också 
bemanningen av vår scenpersonal ut på en upphandlad extern 
firma. De lät anlita folk som vi tidigare haft anställda. För att 
försäkra oss om att få den kompetens vi ville ha så lämnade vi 

Går det att outsourca stora delar av 
verksamheten på en teater? 

I slutet av maj presenterar 
revisionsfirman Ernst & Young vad de 
tycker Stockholms stadsteater ska göra. 

vilka erfarenheter finns av 
outsourcing på teaterområdet? 
Tidningen Scen & film samlar en del 
tankar från tidigare försök. 



Scen & film nr 4 2013  25

över deras CVn till den externa firman, säger Tommy Lindström, 
scenchef för Parkteatern.

Även i sommar kommer Stockholms stadsteater låta Parktea-
tern outsourca sin scenpersonal till en och samma firma – det är 
en stor och mödosam process att göra en ny upphandling. Därför 
valde teatern att förlänga kontraktet, för att slippa börja om och 
lära upp en ny aktör. Det långt ifrån okomplicerat att lägga ut 
delar av verksamheten utanför huset. 

– Det ställer höga krav på beställaren, i realiteten också andra 
krav på kompetens än den vi har i huset idag. Vi måste ju förvand-
las till en servicefunktion för dem utanför huset, och frågan är: 
vill vi det? säger Tommy Lindström retoriskt.

Parkteatern står ju för allt material, kontakt med verkstäder 
och all övrig produktion. 

– Tidigare har jag kunnat delegera uppgifter till andra anställ-
da i huset som tillhör vår personal. Som scenchef måste jag nu 

istället serva personalen som kommer in med information, och 
kolla att allt överensstämmer med den beställning vi gjort. Det 
innebär att vi avkrävs en annan slags mentalitet här i huset. Vi 
har ju en infrastruktur här med material och teknikvagnar, som 
utomstående ska använda sig av. Det ställer också krav på att vi 
utformar samarbetsavtal med dem när de använder våra saker.

Som scenchef saknar Tommy Lindström också de fördelar han 
tidigare hade när personalen var kopplad till teatern.

– Har jag egen anställd personal kan jag dra nytta av synergi-
effekter. Jag har möjligheter att vara mer flexibel om det visar sig 
att jag behöver folk i andra produktioner. Anlitar jag folk utifrån 
går det inte att flytta dem så som jag vill. Om extern scenper-
sonal inte behövs går de hem. Jag kan inte kräva att de ska gå in 
och jobba i ett annat projekt för att jag bedömer att de inte har så 
mycket att göra i det projekt de befinner sig i. Det skapar en viss 
fyrkantighet i vår nuvarande organisation. Men visst, det kanske 
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också handlar om hur vi skriver avtal med externa bolag, säger 
Tommy Lindström.

Bedömer du att det varit en vinst för teatern att anlita extern bolag?
– Nej det tror jag inte. Kanske finns det en vinst i rena perso-

nalpengar långsiktigt, men sett ur ett annat perspektiv förlorar vi 
något mycket viktigare. Teatern dräneras på kompetens. Och det 
är allvarligt. Nu säljer vi ut vår kompetens till ett annat bolag och 
har ingen kontroll på att de kommer tillbaka. Jag måste lära upp 
folk, vilket betyder att jag måste veta allting.

Ökad flexibilitet är en faktor som ledningen lyfter fram som 
en vinst vid outsourcing, men det är inget Tommy upplevt ur ett 
arbetsledande perspektiv, så som organisationen ser ut idag. 

I förra Scen & film mindes förbundsordförande Anna Carlson 
vad följderna blev när en teater tagit in snickare via ett beman-
ningsföretag – de fick en vridscen som inte fungerade. 

Teatern är en kollektiv konstart, påpekade Anna i sin ledare, 
där resultatet är beroende av ett nära samarbete mellan olika yr-
kesgrupper. De som jobbar med ljud, ljus, mask eller på snickeri, 
måleri, som attributörer, smeder, patinerare, rekvisitörer är till-
sammans med skådespelare, regissörer och scenografer en inte-
grerad del av den konstnärliga processen.

Under nästan tio år lät Östgötateatern outsourca sitt pe-
rukmakeri. Ett externt bolag – en frilansande medarbete, fick 
köpa upp hela avdelningen med allt vad det innebär: ett lager av 
peruker, samtidigt skulle bolaget även ta hand om teaterns två 

anställda perukmakare. Deras huvudsakliga uppgift skulle även 
fortsättningsvis vara att serva teatern i första hand. 

– Vi förstod inte rent konkret vad det skulle innebära för oss. 
Jag har ofta hört: ”Ni ville ju detta själva”, men jag kan inte rik-
tigt säga att det var så, säger Lena Weinar Stranger, som nu åter-
anställts på teatern som perukmakare.

Till en början trodde både Lena och hennes kollega att 
jobbet utanför huset kanske skulle bli lite friare. Men när de väl 
skulle fatta beslut om att lämna sina fasta anställningar på insti-
tutionsteatern och övergå som anställd hos en mindre egenföre-
tagare, så fick de inte all den information de hade önskat, trots 
att det lokala facket fanns med när överenskommelserna skulle 
göras.

– Tanken var ju att vi skulle få samma villkor även om vi arbe-
tade externt. Men i realiteten blev inte så. Det visade sig att inget 
av det vi hade tidigare, var egentli-
gen självklart i vår nya anställning. 
Arbetstider, vilken dag vi skulle få 
vår lön, semestrar, semesterersätt-
ning och pensionsavsättningar. Allt 
sådant som löper av sig själv på ett 
större företag fick vi tjafsa om. Vi 
ville att vår nye arbetsgivare skulle 
teckna kollektivavtal, men det gjor-
de han aldrig. 

Ur Östgötateaterns musikaluppsättning ”Familjen Addams” 
till vilken Lena Weinar Stranger gjort peruk och mask. 
Christian Zell i förgrunden.
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Ensemblen och i förgrunden Jenny Holmgren.

Lena Weinar Stranger
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När förutsättningarna för det externa bolaget inte längre var 
desamma som tidigare återanställdes de två perukmakarna på 
teatern. Krasst ekonomiskt innebar det en vinst för teatern att 
outsourca perukmakeriet, menar Östgötateaterns chef Johan   
Celander.

– Vi behöll ju den kvalitet vi ville ha. Men rent principiellt 
tycker jag nog att det är en bättre lösning att göra som vi gjort 
vi under senare år, att våra verkstäder tar in jobb från externa 
beställare. Det har gjort att vi kunnat behålla full bemanning i 
våra verkstäder. Det är skönt att ändå kunna styra över processen,      
säger Johan Celander.

Riksteatern som numera är en ren beställarorganisation 
outsourcar sedan fem år tillbaks sitt skrädderi till före detta an-
ställda. Tre personer bildade företag LilaRo, de gör samma jobb 
som förut åt sin tidigare arbetsgivare, men till något sämre lön, 
längre arbetstider och i konkurrens med före detta arbetskamra-
ter. Men till skillnad från andra, har LilaRo en konkurrensfördel 
– de har satsat på att ha bred kompetens i bolaget: en skräddare, 
en tillskärare och en färgare kan sköta hela kostymtillverkningen 
i ett och samma uppdrag.

– Vi är ett väl inarbetat team, men vår tillvaro är ändå inte 
så lätt. Vi klarar av att betala vår lokalhyra genom att göra alla 
tänkbara jobb: reklam, modeföretag och en del privatteatrar. Men 
teaterhantverk är inget man lär sig i en handvändning. Den är 
en unik tradition som inte finns någon annanstans i samhället. 

Outsourcas den allt för lättvindigt hotar kunskapen gå om intet, 
säger Lilian Lindström. 

Outsourcing på teatern är en komplex fråga, menar Jenny 
Larsson, styrelseledamot i Teaterförbundet och anställd på Riks-
teatern. På hennes teater har en del turnerande tekniker anlitats 
via ett externt bolag i stället för att anställas. Men det är ett bra 
företag, påpekar Jenny Larsson, som gjort att flera tekniker fak-
tiskt fått en tryggare tillvaro där de får en chans att verka på flera 
olika arbetsplatser och därmed slipper de hänga löst i luften som 
frilansare.

– Problemet med outsourcing är att det kan användas för att 
kringgå kollektivavtalet. Frågan är egentligen vad den långsikti-
ga planen är med att avskaffa anställningar i en så personalinten-
siv verksamhet som teaterns?

På Stockholms stadsteater verkar tankarna om outsourcing 
bottna i ideologiska incitament, de ekonomiska skälen tycks inte 
lika centrala.

– Den huvudsakliga förändringen med outsourcing på en ar-
betsplats som Stockholms stadsteater är att personalen inte längre 
får något medbestämmande. Ska vi se det som ett sätt att tysta 
personalen på en arbetsplats som har arbetstoppar tolv månader 
om året? Ledningen slipper besvärliga anställda som kan verk-
samheten inifrån och vill ha inflytande. Jag ser det som den stora 
förlusten, en försämring för alla på lång sikt. 

MAGdAlenA BoMAn
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Kvinnlig filmförändring

Svenska Filminstitutets förändringspro-
gram för regisserande kvinnor, har valt ut 
tio filmskapare som ska medverka i pro-
grammet Moviement.

Avsikten är att arbeta med individuell 
utveckling och ömsesidigt lärande, och 
ha fokus på genus och medvetet ledarskap. 
Kriterium för en plats i programmet är att 
man har regisserat minst en lång spelfilm/
tv-serie eller motsvarande och står inför 
att regissera mer film, nu eller på sikt. 

De tio uttagna är: Görel Crona, Karin 
Fahlén, Kicki Kjellin, Anna Hylander, Lisa 
James Larsson, Lisa Siwe, Sofia Norlin, Su-
sanna Edwards, Stina Bergman och Maria 
Eng.  Deltagarna kommer gå program-
met tillsammans med regissörerna: Tova 
Magnusson, Ella Lemhagen, Helena Berg-
ström, Lisa Ohlin och Kathrine Windfeld.

Pengar till            
kultursamverkan

Kulturrådet konstaterar i ett 
pressmeddelande att det pågår 
ett intensivt utvecklingsarbe-
te av strategisk och nationell 

betydelse, för att utveckla den kulturella 
infrastrukturen. Rådet har därför fördelat 
25,6 miljoner kronor till län som omfattas 
av kultursamverkansmodellen. Kvalitet, 
konstnärlig förnyelse och tillgänglighet 
till kulturutbudet prioriteras. Av 70 be-
viljade projekt är ett 20-tal kopplade till 
musik, teater och dans. Till exempel får 
Cirkus Royale – Cirkus i Glasriket pengar 
till fördjupat och långsiktigt konstnärligt 
interdisciplinärt utvecklingsarbete.

nilssonstipendiater prisas 
den 25 maj

Årets Birgit Nilsson-stipendiater är utsed-
da. Den lyriska sopranen Sofie Asplund 
och barytonen Fredrik Zetterström får 
årets stipendier. Sofie Asplund är just på 
väg att avsluta sin kandidatutbildning vid 
Operahögskolan i Stockholm, och Fredrik 
Zetterström är sedan många år en av Sveri-
ges ledande barytoner. Birgit Nilsson-sti-
pendiet instiftades 1972 till minne av den 
legendariska sopranens framlidne sånglä-
rare Ragnar Blennow. 

Utdelningen äger rum på Malmö Ope-
ra den 25 maj. Redan den 17 maj, Birgit 
Nilssons födelsedag, invigs en staty av 
världsstjärnan i Båstad. 

nina Stemme prisad           
som bästa sångerska

International Opera Awards, operans 
motsvarighet till Oscarsgalan som nättid-
skriften Opus kallar evenemanget för, höll 
nyligen sin första sammankomst i London.

Priset till bästa sångerska tilldelades 
Nina Stemme. Totalt utsågs 21 pristagare, 
bland dem världsnamn som Jonas Kauf-
mann och Antonio Pappano och klassiska 
operainstitutioner som Metropolitan och 
Salzburgfestivalen. 

Oväntat men inte oförtjänt var att Kap-
stadens operakör tog hem priset i katego-
rin för operakörer.

nya skatteregler kan gynna 
kultur

Regeringen har skickat iväg ett lagför-
slag om nya inkomstskatteregler för att 
ge stiftelser ökade möjligheter att stödja 
allmännyttiga ändamål. Reglerna innebär 
bland annat att stiftelser som främjar kul-
tur bara blir skattskyldiga för vissa inkom-
ster. Även möjligheten till skattereduktion 
för gåvor utökas. De nya reglerna föreslås    
träda i kraft den 1 januari 2014.

Stöd till biografer behövs

Riksföreningen Biograferna, som värnar 
landets mindre och medelstora biografäga-
re, såväl privata som föreningsdrivna och 
kommunala, uttryckte på sitt årsmöte en 
fortsatt oro för möjligheten att framöver se 
film på bio på mindre orter i landet.

Även om de större biografföretagen 
digitaliserats och många små, medelstora 
biografer gjort likaså med statligt investe-
ringsstöd så återstår många biografer. Om 
det statliga investeringsstödet upphör vid 
2013 års utgång, som aviserats, kommer 
många biografer att få slå igen, skriver för-
eningen och uppmanar regeringen att be-
hålla investeringsstödet efter 2013.

Susanna Dahlberg ny vd

Ny vd för Regionteater Väst blir Susan-
na Dahlberg. Hon kommer närmast från 
Backa Teater i Göteborg, men har en lång 
lista erfarenheter från scenkonstområdet. 
Främst som producent och framför allt 
inom teater men även inom dans. Susanna 
Dahlberg tillträder tjänsten den 5 augusti.

Behov av            
digitalisering

Det är nu möjligt att göra 
hela den svenska filmhis-
torien tillgänglig för alla. 

Om tio år kan det vara 
för sent, skriver Filmin-
stitutet. Men det behövs 
runt 300 miljoner kro-
nor. Med de pengarna 
skulle institutet under de 
närmaste 20 åren kunna 
ta fram digitala biograf-
kopior av alla svenska filmer. 

Filminstitutet har nu äskat 65 miljoner 
kronor från regeringen för att under fem 
år scanna 200 filmer per år. 

Trots att det idag inte finns några medel 
till det här kommer institutet i år att di-
gitalisera 20 långfilmer, bland dem Flicka 
och hyacinter, Hugo och Josefin och Brö-
derna Mozart.

Moderat är emot musikaler

Första vice ordförande i landstingets kul-
turnämnd i Stockholm, moderaten Rick-
ard Wessman, vill stoppa Stockholms 
stadsteater från att sätta upp musikaler 
skriver Dagens Nyheter. Genom att sät-
ta upp musikaler skapar Stadsteatern en 
”osund konkurrenssituation” menar Wess-
man. Istället vill han betona ”bildningsam-
bition och konstnärlig kvalitet”. Wessman 
har skrivit en motion i ärendet till för-
bundsstämman.

ny satsning på filmare

Moving Sweden är en ny treårig satsning 
för att ge erfarna eller nya filmare tillfälle 
att utmana sitt gestaltande, såväl till form 
som till innehåll. Moving Sweden arbetar 
med fiktionsfilm riktat till vuxna, ungdo-
mar, barn och familj och med särskilt fo-
kus på starka berättelser. Moving Sweden 
är ett samarbete mellan Svenska Filminsti-
tutet, Sveriges Television, Regionala film-
resurscentrum och Filmregion Stockholm 
Mälardalen. De färdiga filmerna kommer 
sändas i Sveriges Television under våren 
och sommaren 2015.

Nina Stemme i Turandot.

 Annonsera i Scen &film?
Kontakta SB-Media : 08-545 160 72
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Schablonbeloppet höjs till 158 kronor!
Från 1 januari 2013 höjs schablonbeloppet för omräkning av tillfälligt konstnärligt arbete från 148 till 
158 kronor. Arbete som utförs till och med 31 december 2012 omräknas med 148 kronor.
 
Att räkna om gage till arbetade timmar går till på följande sätt:

Den totala bruttolönen/bruttogaget för veckan divideras med ett schablonbelopp. De framräknade 
timmarna ska sedan fyllas i på kassakortet, vid ansökan om arbetslöshetsersättning.
Exempel 1: Arbete 30 december 2012, gage 2 500 kr/148 kr = 17 timmar att kryssa i på kassakortet.
Exempel 2: Arbete 2 januari 2013, gage 2 500 kr/158 kr = 16 timmar att kryssa i på kassakortet.
Mer information om hur du ska ta upp ditt arbete på kassakortet finns på vår webbplats 
www.unionensakassa.se och på Internetkassan.
 
Kontakta oss!

Du kan alltid skicka mejl till oss på Kultursektionen, kultursektionen@unionen.se, om du har frågor. 
Du når oss även på telefon, 0770-77 77 88, måndag till och med fredag, mellan klockan 9.00-11.00.
 

Viktigt att våga byta perspektiv

Frilansande skådespelare och regissör

Våren påminner mig om att ingenting står stilla. Kanske 
minns vi barndomens högtider; valborg, midsommar och jul som 
ständigt likadana. Men jag tror att skulle vi granska de där till-
fällena så skulle vi upptäcka att det alltid var något som inte var 
som året innan, att en rätt på bordet byttes ut, eller i alla fall sma-
kade lite annorlunda; att en släkting inte kom, men en annan dök 
upp, att granen fick stå på ett nytt ställe eller att dragspelet byttes 
mot en fiol till dansen kring midsommarstången. Oavsett om vi 
vill det eller inte så förändras traditioner och kulturer. Vi kan inte 
stanna tiden och frysa de där allra vackraste ögonblicken, hur gär-
na vi än skulle vilja.

Tillvaron är ombytlig och föränderlig. Det ger oss människor 
en särskild oro, många gånger skildrad i konsten, inte minst av 
min husgud, Shakespeare. Hamlets ”att vara eller inte vara – det 
är frågan” belyser det yttersta nödläge som en människa kan ham-
na i just på grund av svårigheten att orientera sig i det föränderli-
ga, ombytliga livet.

Konsten kan ge oss en gemensam utgångspunkt i vår jakt på 
verktyg för att leva. Vi ser en film, lyssnar på musik, går på teater, 
läser en bok, lyssnar på radio, ser på tv, och deltar då på något vis 
i en gemensam kulturell aktivitet. Ur detta uppstår en gemenskap 
– en kultur. Den består av riter, vanor, mönster och ger trygghet 
och en känsla av tillhörighet.

Alltför ofta används den här gemenskapen till att stänga ute 
andra och låsa in oss själva. Den som inte lever som vi, eller tyck-

er och handlar som vi, har inte tillträde till vår gemenskap. Men 
kulturen är föränderlig, stadd i ständig rörelse, i behov av nya er-
farenheter och tankar och därmed till sin natur inkluderande. Ka-
rin Boye skriver i sin mest berömda dikt om våren att den tvekar, 
eftersom det gör ont när knoppar brister. Det är utmanande och 
smärtsamt att i mötet med en annan våga låta en förändring ske. 
Men den sker.

Runtom i Europa ser vi hur främlingsfientligheten breder ut 
sig, och vad värre är, att den får politiskt inflytande. Det är en 
farlig utveckling, och det är vår gemensamma plikt att försöka 
förstå varför det sker och stoppa det. Det kan tyckas övermäktigt, 
och det är sådant vi gärna lämnar över åt någon annan. Ett levan-
de kulturliv kan vara en väg till insikt om att tiden aldrig stannar, 
om att impulser från andra människor ofrånkomligen förändrar 
tillvaron. Och insikt om att det inte är lätt alla gånger.

Hur ofta har vi inte tänkt på hur svårt det är att begripa sig på 
en annan människa; hur ofta bottnar inte frustration och ilska i 
just det faktum att vi inte förstår hur någon annan tänker? Att ge 
sig i kast med en konstnärlig upplevelse är att byta perspektiv, att 
i någon mån, så långt det nu går, lära sig tänka som någon annan.

Är det månne det som kallas för kulturens dynamiska kraft?
Glad vår!

PonTuS PlAenGe
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På Teatro de Sao Paulo, SPET, ser man skådespelaren som 
en själsdoktor, som en lärare i aktivt medborgarskap. 

Skolan är till för alla oavsett ekonomi. I Brasilien är utbildning 
bara till för dem med pengar. 60 procent av eleverna kommer 
från favelorna. Det sociala perspektivet finns i allt. Och i stort sett 
alla som går ut får jobb. 

Vid ett besök på Unga Klara, på ett seminarium med Susanne 
Osten, visar rektorn för Escola de Teatro de Sao Paulo, skådespe-
laren Ivam Cabral och regissör Rodolfo Vazquez Garcia bilder 
från Praca Roosevelt, där skolan ligger. De berättar om den och 

Det pågår ett samarbete, ett utbyte av lärare och studenter, mellan 
Stockholms Dramatiska Högskola, StDH och Escola de Teatro de Sao 
Paulo, SPET, i Brasilien. Där finns ett socialt engagemang, en ny 
pedagogik och ett totalt fokus på den konstnärliga processen.

I Brasilien är 
skådespelaren 
själens doktor

Rodolfo Vazques Garcia och Ivam Cabral.
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om sin grupp Os Satyros som gästspelar på teatern med ”Cabaret 
Sravaganza”. De bildade gruppen 1989. Efter år av exil i Lissabon 
återvände de till Sao Paolo år 2000 och ville inte etablera sig i ett 
chict dyrt område.

– Vi hittade till Praca Roosevelt! 

Skolans tillblivelse är förknippad både med Os Saty-
ros, som haft många workshops i favelorna, liksom med kulturen 
runt Praca Roosevelt, som blivit en referenspunkt i Sao Paulo. 
Det var en nedgången, brutalt våldsam och livsfarlig miljö med 

människor på botten av samhället när de kom dit.
 – Vi såg människorna, de prostituerade, transsexuella, trans-

vestiterna, drogmissbrukarna och knarkhandlarna, som en viktig 
del av verkligheten. De fick berätta historien om sina liv på tea-
tern, säger Rodolfo Vazquez Garcia. 

De transsexuella stod helt utanför arbetsmarknaden. Nu arbe-
tar de på skolan och får utbildning. De fick en enorm resning av 
det. Och diskussionen kring kön, klass och etnicitet är närvaran-
de, också i seminarier. 

Så har det ena lett till det andra. En ny geografi skapades runt 
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Praca Roosevelt. Andra teatrar och barer växte upp, platsen för-
ändrades, blev ett hippt tillhåll. Sao Paulo är en megastad lika stor 
som Belgien. Och idén om en skola växte fram bland de sju teatrar 
som ligger där. 

– Sedan starten 2009 har SPET snabbt blivit störst i Latiname-
rika, en succe´ med 1 400 elever från hela kontinenten. Även Spa-
nien och Portugal, säger Ivam Cabral.

Åtta olika kurser finns. Skådespeleri, scenografi/kostym, regi, 
manus, ljusdesign, ljusdesign och scenteknik. Och humor, inte 
som underhållning, utan satt i en social och historisk kontext. 
Skrattet är ett bra sätt att nå ut.

Vad kan skolan lära oss? Frågan går till initiativtagare Ulri-
ka Malmgren, lektor på StDH. Hon har haft pejl på Brasilien i 

många år. SPET hittade hon på nätet genom en träff på den brasi-
lianske pedagogen Paulo Freire. 

– Det var ett mycket starkt möte med Ivam Cabral första 
gången. De har ett helt annat sätt att jobba och tänka. Vi är ju lite 
självgoda av oss här, tror vi är bäst. Där vill man först och främst 
kommunicera med sin publik. Viktigast är att nå fram. Skolan ar-
betar hela tiden med site specifik teater. Direkt teater, här och nu. 

Dynamiken gör skådespelaren modig och inte alls rädd 
för att göra fel. De sätter inte den privata egna karriären i cen-
trum, menar Ulrika Malmgren. 

Skolan är inspirerad av tre tänkare. Pedagogen Paulo Freire 
för den pedagogiska grunden på utbildningen. Man ser lärandet 
som en gemensam resa där studenten och läraren är jämställda, 
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”Skolan i Sao Paulo har ett helt annat sätt att jobba 
och tänka. Vi är ju lite självgoda av oss här, tror vi är 
bäst. Där vill man först och främst kommunicera med 
sin publik. Viktigast är att nå fram. Skolan arbetar 
hela tiden med site specifik teater. Direkt teater, här 
och nu. 

Ulrika Malmgren, lektor på STDH
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en process där båda är lika ansvariga i givande och tagande. De 
andra är geografen Milton Santos med tankar om en rymd av 
samverkande händelser, filosofi, antropologi och solidaritet och 
Fritjof Capra, en österrikisk fysiker som utvecklat ett ekologiskt 
helhetstänkande.

Utbildningen bygger på block eller moduler i grönt, gult, 
blått och rött.

– Som tunnelbanan i Sao Paolo, där ett område har en viss 
färg, säger Rodolfo Vazquez Garcia. Varje färg har en tänkare 
som grund. En ny varje termin. Studenten väljer en modul oav-
sett studieinriktning. Alla möts och får en gemensam grund att 
förhålla sig till. 

Klasserna är inte fixerade, studenten väljer att gå för- eller ef-

termiddag, fem timmar per dag. Nya elever blandas med gamla, 
under två år. Vid en vakans kan därför en ny hoppa in. Därför 
finns inga tomma platser. 

– Vi arbetar med icke-ackumulerad kunskap, säger Ivam Ca-
bral. Skolan utgår alltid från det som händer i samtiden, vi arbetar 
horisontellt, men därifrån kan vi gå bakåt, till de gamla grekerna. 
Hela utbildningen är som process, där alla delar med sig. Provar, 
experimenterar, söker kunskap och gör research tillsammans. 
Men inte för att visa upp resultat. 

Simon Norrthon, skådespelare och prefekt för Institutionen 
för skådespeleri vid StDH åkte till Sâo Paulo  tillsammans med 
Ulrika Malmgren 2011. Han drabbades av glädjen på skolan.

– Det finns en enorm drivkraft hos både elever och lärare. Kul-
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tur är ett sätt att andas, de vet precis vad de kan använda teater 
till. Samarbetet med skolan där ger viktiga impulser för våra stu-
denter och lärare. Och en injektion för den svenska teatern. 

Vad skiljer Stockholms dramatiska högskola från SP Escola de Teatro?
 – Vi har en lång historia. Vi har rötter i akademien, en elit-

kultur och stora institutioner som satt djupa spår. Hantverket har 
vi, men vi har längre till publiken och det samtida samtalet, som 
de har. Det vill vi ha och samtidigt behålla förfiningen och hant-
verkskunnandet.

 
På SP Escola de Teatro samverkar alla hela tiden och skå-
despelarna är en naturlig del av det, menar Simon Norrthon.

– Vi vill ha mer av ett sådant samarbete på StDH i framtiden. 
Att ha en ny tänkare varje termin som inspiration, skulle vara en 
rolig impuls, inte minst för lärare inför starten av varje ny kurs.

Det finns en skillnad mellan skolorna, nämligen att SPET ligger un-
der kulturdepartementet, StDH under utbildningsdepartementet. Vad 
betyder det? 

– SPET har en väldig frihet, de gör vad de vill, de måste inte 
redovisa studentprestationer och kan jobba med processen. Men 
de står utanför de stora nätverken som Erasmus och forsknings-
medel. Nu satsar Brasilien på kulturen. Men får de en kritisk kul-
turminister vet man inte vad som händer. 

– Vi på StDH måste förhålla oss till en kursplan och uppnå 
bestämda mål. Vi granskas av högskoleverket. Det finns ett stu-

dentperspektiv, vad man kan förvänta sig av en kurs, och det är 
bra. Det gör det lättare att utvärdera en kurs. Vi gör inte konst, 
vi utbildar konstnärer. Då är det bättre ligga under utbildnings-
departementet.

 inGelA BendT

Hemsida www. spescoladeteatro.org.br

”Teaterlexikon 2000-talets scenfenomen från a-ö” kom 
2007. Nu kommer uppföljaren med underrubriken ”Från anställningsbar 
till överklass”. Redaktörer och skribenter är nu som då Ylva Lagercrantz 
Spindler och Jenny Aschenbrenner, för de stiliserade illustrationerna svarar 
då som nu Nina Hemmingsson. 

Återigen fungerar urvalet av scenkonstord på tapeten (totalt 71 stycken) 
som en kompass till och lägesbeskrivning av var teaterkonsten befinner 
sig just nu – ”en oerhört viktig röst i det demokratiska samtalet” menar 
författarna.

Inledande ordet ”anställningsbar” lägger ribban. Scenkonstnärer var 
tidigt anställningsbara; nu med tio år på nacken och mitt uppe i jobbpoli-
tikens lov (med katastrofalt resultat) har ordet fått en både bredare och dju-
pare betydelse som ger dålig smak i munnen. En tredjedel av uppslagsorden 
är recyclade från tidigare upplagan om än bearbetade. Bland de nya iakt-
tagelserna till exempel ”zombies, ett rörligt släkte. Snart i hela Teater-Eu-
ropa”. Och att ”ätstörningar” kommit med är, som det konstateras, ingen 
händelse för ”den neurotiska teatern tar maten och ätandet på allvar”. Om 
varför den äkta hälften (mannen) somnar i stolen bredvid funderas kring i 
”x-kromosomen” – och länkar vidare till ”geni”. Utvecklingen mot kul-
turell stordrift (nu senast Kulturhuset/Stockholms stadsteater) avhandlas 
under ”varuhuskultur”. Ett fenomen mot vilket ”communityteater” oppo-
nerar, en genre på ”stark frammarsch”. 

Skarpa iakttagelser i kort och ofta kärnfullt formulerad form gör Tea-
terlexikon till mer än en förklaringsförteckning.

GerT lundSTedT

bokAnMÄLAn

Från A till Ö - nytt rappt teaterlexikon

fakta om samarbetet mellan teaterskolorna

Samarbete och utbyte mellan skolorna kan pågå i max åtta år. 
Palme-Linneusfonden söks varje år. Under 2012 åkte två planerare 
i vardera riktningen, för att lägga upp arbetet och knyta kontakter.  
    2013 sker det första lärarutbytet knutet till skådespeleri, en 
lärare i humor och en i pedagogik har kommit hit i tre veckor. Till 
Sâo Paulo åker en lärare i rörelse och en i community specifik teater.
    2014 åker ytterligare fyra lärare i vardera riktningen på tre 
veckor och två studenter på tre månader. Utbytet kommer ske när 
studenterna arbetar med kursen Ung Publik, då man ska försöka 
arbeta med ett gemensamt projekt i både länderna kring etnicitet 
och identitet.
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Läs mer om tjänsten på 
boras.se/ledigajobb

boras.se

Marknadsförare
till Borås Stadsteater, Kulturförvaltningen
(Ref nr 22:2013:3)

Du är i ditt arbete inriktad på att hitta nya kommunikations-
vägar till nya målgrupper. Du ska självständigt formulera 
säljtexter, pressmeddelanden och direktkommunikation med 
publik. I tjänsten ingår nära arbete med teaterns publikvärdar 
och utveckling av teaterns publikbemötande, schemaläggning 
och att ta emot grupper på studiebesök.

Du har utbildning inom marknadsföring och/eller erfarenhet 
av marknadsföring/kommunikationsarbete inom teaterområ-
det, och är väl förtrogen med teater som konstform. 

Upplysningar lämnas av teaterchef Monica Wilderoth, tfn 
033-35 76 55, eller Lena Hermansson, tfn 033-35 76 54.

Välkommen med din ansökan senast 26 maj 2013.

Utan musiken 
tystnar Sverige!

SAMI-
stämma 
28 maj

Gör din röst hörd!
Snart är det dags för SAMI:s 
årliga föreningsstämma. 
Här har du som är SAMI-
medlem årets stora chans 
att vara med och påverka!

Läs mer på: sami.se

Scenkonstkonsulent/producent
sökes till Länsteatern Gotland
Tjänsten är en projektanställning aug-dec 
2013, men kan komma att förlängas i 
Region Gotlands Kulturplan 2014–2016.

Mer information 
på www.ltpg.se

Verksamhetsledare/VD till TeaterAlliansen
TeaterAlliansen är ett bolag, som ägs av Teaterför-
bundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet TRS. 
TeaterAlliansen har till uppgift att öka grundtrygg-
heten och utvecklingsmöjligheterna för frilansande 
skådespelare. Bolaget finansieras i huvudsak genom 
statliga bidrag och ger i dag en grund anställning till 
ca 140 skådespelare.

TeaterAlliansens står inför ett generationsskifte i ledningen. 
Under nästa spelår kommer både den deltidsarbetande 
ordföranden, som också uppbär VD-funktionen och ledaren 
för kansliet och den löpande, dagliga verksamheten, att gå 
i pension. 

Styrelsen söker nu en framtida lösning för ledningen av fö-
retaget med en person, som kan förena VD-skapet med ett 
övergripande ansvar också för den löpande verksamheten. 
Tidsmässigt innebär detta, att du tillträder som verksam-
hetsledare/vd från årsskiftet 2013/14. Du går sedan paral-
lellt med den nuvarande kansliansvariga tills denna lämnar 
sin anställning i april 2014.

Vi söker dig med god kännedom om svensk teater i allmän-
het och scenkonstnärer i synnerhet. Du bör ha erfarenhet av 

personaladministration och arbetsledning inom scenkonst-
området. För att vidareutveckla ett varierat kompetensut-
vecklingsprogram för såväl anställda som landets övriga 
frilansande skådespelare är pedagogisk erfarenhet en merit. 
Personlig erfarenhet av konstnärligt arbete på scenkonst-
området, gärna som skådespelare, kan också ses som 
kvalificerande, även om det inte är något krav. 

Vi vill ha din ansökan senast den 10 juni. Ansökan ställs till 
Trygghetsrådet TRS, Rehnsgatan 11, 7 tr, 113 57 Stock-
holm (märk kuvertet ”TeaterAlliansen”) eller med e-post till 
teateralliansen@trs.se. 

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta 
styrelsens ordförande Lars Edström (070 766 79 57) 
eller styrelseledamöterna Helene Bergstedt, TRS, 
(070 622 97 34), Ulrika Holmgaard, SvS, (070 108 57 57) 
och Jaan Kolk, TF, (070 688 13 23).



Internationella gästspel på temat 
demokrati och yttrandefrihet 

Autumn dance Shabnam Tolouei Frankrike/Iran
Ons 22 maj kl. 14:00, kl. 20:00 och tors 23 maj kl. 13:00

Kung Ubu och ungrarna Budapest Báb Szinhaz Ungern
Fre 24 maj kl. 15:00, kl. 20:00 och lör 25 maj kl. 16:00

Our story Tehrik-e-Niswan (Women’s Movement) Parkistan
Tis 21 maj kl. 16:00, ons 22 maj kl. 19:00 och tors 23 maj kl. 15:00

Trash cuisine Belarus Free Theatre Vitryssland
Ons 22 maj kl. 16:00

Women of Troy Royal District Theatre Georgien
Tors 23 maj kl. 20:00 och lör 25 maj kl. 13:00

Läs mer på www.scenkonstbiennalen.se

Vi ses i Jönköping 21-26 maj!

Scenkonstbiennalen 
arrangeras av Teaterunionen. 
Värdteater i år är 
Smålands Musik & Teater/ Spira

JAN.1.2014

ETT NYTT  

KONSTNÄRLIGT LÄROSÄTE

SÖKER REKTOR 
Sista ansökningsdag 7 juni 2013. www.stockholmuniarts.se 

I denna rekrytering samarbetar vi med Peyron Rekrytering där  

Ann Peyron Östlund gärna svarar på frågor. Tel 0707 44 42 42  



Varsågod, medlemslånet med extra 
förmånlig ränta för dig

Teaterförbundet5,64%

Som medlem i Teaterförbundet kan du låna från 20 000 upp till 350 000 kronor till en rörlig ränta på 
5,64 procent. Välj själv om du vill bli av med dyra smålån, åka på drömresa eller renovera köket. Ingen säkerhet  
behövs och inga avgifter finns. Du kan när som helst lösa lånet utan extra kostnad. Om den rörliga årsräntan  
är  5,64 procent, blir den effektiva räntan 5,79 procent för ett annuitetslån på 100 000 kronor upplagt på 5 år.  
Det totala beloppet att betala, under förutsättning att räntan är oförändrad, blir 114 995 kronor och din  
månadskostnad blir 1 916 kronor. Årsränta per 2013-01-08.

• Ring 0771-MEDLEM (0771-633 536) om du vill ha ett lånebesked direkt.
• Logga in på Internetkontoret (om du redan är SEB-kund).
• Besök seb.se/medlemslan.
• Kom in på närmaste kontor – du får besked och hjälp medan du väntar.

Kom ihåg att berätta att du är medlem i Teaterförbundet. 
Läs mer på seb.se/medlemslan

Gör så här för att ansöka om medlemslån
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Förbundsnytt

Förhandlingsnytt

Förbundsstyrelsen
Verkställande utskott: Anna Carlson (skådespelare) ordförande, Gunnar Lundberg (sånga-
re), förste vice ordförande, Minna Krook (dansare/koreograf), andre vice ordförande, samt Simon 
Norrthon (skådespelare), Thomas Nording (scentekniker). 

Övriga ledamöter: Ulrika Dalenstam (administratör), Mathias Lafolie (regissör), Karin 
Larson  (skådespelare),  Jenny Larsson  (tekniker), Beatrice Järås (skådespelare/musikalartist), 
Pontus Plaenge (skådespelare/regissör), Peter Schildt  (filmregissör) och Ulla Svedin (skådespela-
re) och Annika Stödberg (filmmaskör) adjungerad.

Kontakt: Förbundsstyrelsens e-postadresser finns på webben under fliken förbundet/organisationen.

Teaterförbundets kansli:
Besöksadress: Kaplansbacken 2A
Postadress: Box 127 10, 112 94  Stockholm. 
Telefon: 08-441 13 00 
Öppettider: Vardagar: 9.00–16.30

Förbundsnytt
På de här sidorna kan du läsa om vad som är på gång inom förbundet. På teaterforbundet.se hittar du 
mer information och fler nyheter. Har du tips för sidorna mejla ase.axberg@teaterforbundet.se

E-post: info@teaterforbundet.se
Hemsida: www.teaterforbundet.se 
facebook.com/teaterforbundet
twitter.com/teaterforbundet

Från avdelningarna

Årsmötet äger rum under scenkonstbien-
nalen i Jönköping för att så många som 
möjligt av våra medlemmar ska kunna 
delta. Lördagen den 25 maj klockan 10.30 
på högskolan.

I samband med årsmötet kommer Julia 
Reinhard, som är jurist/ombudsman på 
Teaterförbundet, att prata om vad man 
bör tänka på innan man skriver på sina 
kontrakt.

Vad har vi för rättigheter? Vad kan 
arbetsgivaren kräva av oss? Vad kan vi för-
handla om? Ju mer du kan desto bättre blir 
din förhandlingsposition.
Samtidigt ska du alltid låta en jurist titta 
på kontraktsförslagen innan du skriver på. 
Det är en fantastisk förmån som man som 
medlem i Teaterförbundet bör använda 
sig av.

Välkomna till årsmötet hälsar 

SkådeSPelArSTyrelSen

Medlemsannonser
Uthyres i Nice Trerumslägenhet i hjärtat 
av gamla Nice uthyres kortare eller läng-
re tid. Nära till havet och den underbara 
grönsaksmarknaden på Saleyan och massa 
sevärdheter inom nära räckhåll. 
För närmare information ring Anita 0709-
455581.

Vill du byta bostad? Hyra ut i andra hand? 
Du som är medlem kan annonsera gratis i 
tidningen Scen & film. Mejla material till: 
magdalena@mboman.se

Den 26 april utlöstes konflikten med två dubbföretag, SDI Media och Dubberman, för 
röstskådespelare som arbetar med dubbning och dubbregi. Läs mer om det aktuella för-
handlingsläget på www.teaterförbundet.

Med Svensk Scenkonst tecknades ett nytt avtal för institutionsteatrarna den 12 april. 
Information om avtalet finns i detta nummer av Scen & Film. Inom kort kommer för-
handlingarna inledas med Svensk Scenkonst om privatteateravtalet.

Med Medieföretagen befinner sig förhandlingarna om ett nytt avtal för film och kom-
mersiell tv i ett slutskede. Detsamma gäller förhandlingarna om ett nytt biografavtal. Se 
Teaterförbundets webb-plats för aktuell information.

Förhandlingar pågår också med Danscentrum om avtalet för fria dansgrupper/kore-
ografer och med Teatercentrum för fria professionella teatrar.

Artistkatalogen            
på engelska
Teaterförbundets Artistkatalog finns nu 
även i en engelsk webbversion. På så sätt 
når medlemmarna ut även internationellt 
via katalogen.

Arbetsmarknaden blir allt mer inter-
nationell och utländska arbetsgivare efter-
frågar svenska professionella aktörer inom 
scen- och filmbranschen i allt högre grad.

– En engelskspråkig CV-sida attraherar 
ju självklart en mycket större publik och 
känns mer professionell på en internatio-
nell marknad, säger Pelle Lindberg, vd för 
Millerspath, som ansvarar för utvecklingen 
av Artistkatalogen.

I Artistkatalogen finns en presenta-
tionstext som medlemmarna har publicerat 
i anslutning till sin CV. Denna text måste 
nu publiceras i en engelsk variant, av med-
lemmarna själva.

Riktlinjer för                
filmregissörer 
Avdelningen Sveriges 
Filmregissörer har 
tagit fram en översätt-
ning av Feras riktlin-
jer för filmregissörers 
kontrakt. 

Fera är en ide-
ell organisation med 
representanter från 
39 nationella förbund 
och organisationer för 
film- och tv-regissörer, 
från 29 olika länder. De har tagit fram 
riktlinjerna för att hjälpa europeiska film-
regissörer att få bättre regissörskontrakt. 
Det är också ett led i arbetet med att har-
monisera regissörernas rättigheter, villkor 
och förhållanden.

Riktlinjerna finns att ladda ner från 
hemsidan, men kan även beställas från 
Teaterförbundet.

En vanlig dag i jouren!
En medlem ringer och berättar att hon 
har fått jobb på en filminspelning och vill 
ha hjälp med att granska kontraktet. Det 
visar sig att det står att hon ska arbeta 50 
timmar/vecka, utan övertid och ob.
Enligt gällande kollektivavtal får den ordi-
narie arbetstiden inte överskrida 40 tim-
mar/vecka. Övertid och ob kan förhandlas 
bort men då ska det kompenseras med 
höjd lön och semesterersättning. Detta 
uppmärksammades medlemmen på och 
kontraktet skrevs om.
Behöver du hjälp med att granska kontrakt 
och anställningsavtal eller har du andra 
frågor som rör ditt uppdrag, tveka inte att 
kontakta Teaterförbundets medlemsjour 
per telefon 08-441 13 00 eller e-post jour@
teaterforbundet.se

Se till att ditt kontrakt 
blir så bra som möjligt
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Kalendarium

21 maj    Scenkonstbiennalen i Jönköping 21–26 maj  
   16.00–17.30 Vad är kvalitet? Om digitaliseringen. 
      Teaterunionens kulturpolitiska kommitté

22 maj  10.00–11.30 Så vänder vi opinionens vindar 
      Workshop, Teaterförbundets Regionråd

22 maj  12.00–15.00 Träffa Trygghetsrådet TRS vid   
      Teaterförbundets monter 

24 maj   10.00–11.30 En gränslös kulturpolitik. Seminarium.
         Teaterunionens kulturpolitiska kommitté  

      11.00–12.00 Speed dating.
      Svenska regissörsföreningen

      13.00–14.30 Can culture exist without freedom, 
      or freedom without culture? 
      Seminarium, Svenska regissörsföreningen

     15.00–16.30 Scenkonsten i ett föränderligt Sydafrika 
      Seminarium, Teaterförbundet

      16.00–17.30 Konsten att vara kulturminister
      Seminarium, Svenska regissörsföreningen

25 maj   10.00–11.30 Utbildning och utveckling för framtidens  
      tekniker. Seminarium, Teknikeravdelningen

      11.00 Träffa dansavdelningens styrelse
      vid Teaterförbundets monter
 
 
      13.00–14.30 Konstnärligt utvecklingsarbete -
      Att arbeta utifrån normkritiska perspektiv
      Seminarium, Teaterförbundet och Svensk scenkonst

27 maj    Att arbeta fackligt i Sydafrika
     Lunchseminarium i Stockholm med Carlynn de Waal-
      Smit, från Sydafrikas skådespelarfack.
      Arr: Teaterförbundet och LO-TCO Biståndsnämnd

27 maj    Musikalartistavdelningens årsmöte
     Klarafoajén, Stockholms Stadsteater, kl. 12.00

27 maj    Att söka projektfinansiering 
      – nycklar till framgång (Kulturkraft Stockholm)

27 maj     Grundkurs i produktions- & inspelningsteknik 
                     (Kulturkraft Stockholm)

31 maj    Sök filmstipendium
      SWEA Los Angeles utlyser stipendier till ung svensk 
      filmskapare

4 juni      Om jämställdhet eller brist på jämställdhet 
      inom svensk opera. Frukostmöte med Johanna Garpe
      (Kulturkraft Stockholm)

10 juni     Förbundsstyrelsemöte

15 juni     Sculpting time
      En tvådagars workshop med danskompaniet Danza 
      Teatro Retazos från Kuba. (Kulturkraft Syd).

25 juni     Konst och kostym, Workshop med Martin  
      Bergström (Trappan) 

Följ oss på Facebook och Twitter

faccebook.com/Teaterforbundet
twitter.com/Teaterforbundet

PRATA MED OSS!

Träffa TeaTerförbundeT 
på ScenkonSTbiennalen

Teaterförbundet finns på plats under 
Scenkonst biennalen i Jönköping varje dag 
kl. 10.00-15.00 den 22-25 maj. Du hittar 
oss i entrén till Spira.
 
Kom och träffa förtroendevalda, ombudsmän 
och jurister som kan svara på dina frågor om 
lön, kollektiv avtal, anställningsvillkor, arbets-
miljöarbete, jämställdhet- och mångfaldsar-
bete, fackligt arbete, frilansarens roll, vilken 
hjälp du kan få som F-skattare/egenföretaga-
re och mycket mer.
 
Vi har också medlemmar från förbundets 
regionråd och studentsektion på plats, liksom 
representanter från trygghetsrådet TRS.
 
Välkommen att ta en fika med oss!
 
Programmet hittar du i kalendariet här intill. 
Mer information finns på 
www.teaterforbundet.se

Yrkesavdelningarnas årsmöten 
på biennalen i Jönköping
 
Lördag 25 maj
Skådespelaravdelningen
10.30, Familjen Ericssons City Hotel, Västra Storgatan 25
Teknikeravdelningen
12.00, Högskolan: Tvetasalen
Ljus/Ljud/Maskavdelningen
15.00, Högskolan: Sparbankssalen
Scenograf/kostymtecknaravdelningen
13.00, Elite Hotell
 
Välkomna – ingen föranmälan behövs!



 

Det fi nns gott om pärlor i SVTs öppna arkiv. Ta del av 

cirka 200 program inom drama, dokumentär, barn 

och underhållning.  Från SVTs första egenproduce-

rade fi lm, Bertil Danielssons ”Viggen Viggo” 1955 till 

”Det gråter en gubbe på Stockholms slott” 2005. 

Med tiden ska det öppna arkivet omfatta upp till 10 000 timmar. Det blir 

Minnenas television för en del, nya upptäckter för en yngre generation. 

Spana efter guldkorn som ”Markurells i Wadköping” i Hans Dahlins regi, 

Kent Anderssons ”Flotten”, ”Sandlådan” och ”Hemmet”. Dramatiseringar 

av arbetarförfattarnas verk; Moa Martinsons ”Mor gifter sig” i Per Sjö-

strands regi och Keve Hjelms version av Ivar Lo-Johanssons ”God natt, 

jord”. Här – några verk som står till buds redan nu.   

”Paria” (1962) Olof Widgren och Keve Hjelm. 
SVT Bild

”Hemsöborna” (1966) Regi Bengt Lagerkvist  
Foto: Bertil S-son Åberg/SVT Bild

”Den vita stenen” (1971) Julia Hede och Ulf 
Hasseltorp  Foto: Bertil S-son Åberg/SVT Bild

”Rederiet” (1993) Familjen Dahlén och anställda Foto: Björn Edergren/SVT Bild

Jessica Zandén i ”Tre Kärlekar” (1989) med 
manus och regi av Lars Molin 
Foto: Rasmus Rasmusson/SVT Bild

”Gustav III” (1974) i regi av Johan Bergen-
stråhle. Gösta Ekman som Gustav III
Foto: Bertil S:son Åberg    

”Den vita stenen” (1971) Julia Hede och Ulf ”Den vita stenen” (1971) Julia Hede och Ulf ”Den vita stenen” (1971) Julia Hede och Ulf 
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