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”Rysk teater är ofta queer”
Rojda gör långfilm via STHLM debut
Göteborgsoperans sångare slåss för sin sufflör
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Stort tack för ert engagemang!
Så här i slutet av året brukar press och media fyllas med 
nyårskrönikor. Vi påminns om händelser – både ljusa och mörka 
under det gångna året. Det kan kanske vara på sin plats att min-
nas lite av det som Teaterförbundet för scen och film ägnat sig åt 
under 2016.

Våren präglades av ett stort antal kollektivavtalsförhandling-
ar. Teaterförbundet förhandlar med olika motparter cirka 15 oli-
ka avtal inom scen, film, tv och media, tal- och ljudböcker, och 
även dubbning. Avtalen är grunden i förbundets arbete och det är 
genom våra avtal som vi kan skapa bra och bättre förutsättningar 
för våra medlemmar att verka i sina olika yrken. Det största av-
talet, som påverkar flest medlemmar, är avtalet för institutions-
teatrarna. Det berör många yrkeskategorier, anställningsformer 
och är en stor frilansarbetsplats. Årets förhandling var tuff för 
våra ombudsmän och vår delegation av förtroendevalda. Vi lyck-
ades mota iväg arbetsgivarens krav på stora försämringar, vilket 
var en stor seger – och fick samma löneökningar som övriga ar-
betsmarknaden. Men avtalen blev endast 1-åriga så redan nu har 
förberedelserna startat för 2017 års avtalsrörelse.

Filmpolitiken har jag skrivit om flera gånger. Det gamla film- 
avtalet är skrotat och vi ser fram emot en helstatlig filmpolitik. 
Kulturministern har utlovat oss ett större inflytande –och vår 
röst finns med i de branschråd som skapats inom Svenska Film-
institutet. Det är något vi efterlyst under lång tid och vi ser fram 
emot delaktighet i den kommande filmpolitiken!

Arbetet med jämställdhets- och diskrimineringsfrågor har 
intensifierats och är nu aktivt inom hela förbundet. Vår arbets-
grupp för normkreativa frågor har under året arrangerat olika 
möten, seminarier och utbildningar för medlemmar men också 
för Teaterförbundets kansli och styrelse. Det är oerhört viktigt 
och helt nödvändigt att vi har våra normkreativa glasögon på –      
i allt arbete vi gör.

En viktig del i detta är det projekt vi driver tillsammans med 
Riksteatern, Svensk Scenkonst och Arbetsförmedlingen Eta-
blering – där vi introducerar tio yrkesverksamma, som just fått 
svenskt uppehållstillstånd, till den svenska arbetsmarknaden 
inom scen och film. Kompetensintegration kallas projektet, och 
vi önskar naturligtvis att på något sätt kunna gå vidare med detta 
arbete även nästa år.

Flera institutioner över landet har också nappat på det särskil-
da yrkesintroduktionsavtal som tecknats med Svensk Scenkonst. 
Syftet är att öka mångfalden i våra tekniska och administrativa 
yrken och guida unga, blivande medlemmar till vårt yrkesliv. 
Även här vill vi gå vidare under nästa år.

Vårt ”Upprop för den fria scenkonsten” tillsammans med 
Dans- och Teatercentrum fortsätter. Vi uppvaktar arrangörer och 
politiker över hela landet med krav på att den fria scenkonsten ska 
kunna överleva och utvecklas.

Teaterförbundet för scen och film är en medlemsstyrd 
organisation och vi har under året träffats på förbundsmötet där 
delegaterna bland annat beslutade om en ny moderniserad stad-
ga. Då diskuterades också kommande utmaningar för förbundet, 
inte minst kring olika former av en säkrare arbetsmiljö.

 Våra lokalavdelnings- och yrkesavdelningsträffar under hös-
ten var fantastiska upplevelser av aktiva förtroendevalda som 
verkligen övertygade mig om att vårt förbund utvecklas och 
stärks – utifrån medlemmarnas önskemål. Stort tack för detta 
engagemang!

Jag får ibland frågan hur vår bransch ser ut – ökar arbetstill-
fällena eller är det så att det produceras mindre av scen- och film-
konst? Är det helt enkelt möjligt att rekrytera fler medlemmar? 
Just nu ökar medlemsantalet, glädjande nog, och vi för samtal 
med representanter för nya yrkeskategorier inom film och tv - en 
viktig signal att det fackliga arbetet behövs. Vi står starka inför 
2017!

                    ANNA CARLSON
                                ORDFÖRANDE
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Scen & film – Teaterförbundets tidning

PÅ OMSLAGET: KATARINA GIOTAS

FOTO:  MATS BÄCKER

Scen & film gör fördjupande reportage och intervjuer med personer 
verksamma inom scen- och filmområdet. Tidningen bevakar aktuella frågor 
av facklig, konstnärlig, kultur- och arbetsmarknadspolitisk natur.
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 4 MÅNADENS BILD
  Ljusdesigner Susanna Hedin.

 
 7 NYTT KLUSTER FÖR KULTUR I GÖTEBORG  
  Kulturakademin Trappan får ny organisation och bildar kulturkluster.

 10  INTERVJU: KULTURRÅD STEFAN INGVARSSON  
  Min ambition är att få ryssar att förstå svensk kultur.

 12  UTLÄNDSKA KULTURARBETARE PÅ SVENSKA SCENER
 Möt fyra i projektet kompetensintegration. 

 16  ROJDA MED I STHLM DEBUTS FEMTE OMGÅNG
  Rojda räknar med att misslyckas för att lyckas. 

  
 18 SUFFLÖR ETT AVANCERAT JOBB MED LÅG STATUS
  Göteborgsoperans sångare slåss för sina sufflörer.

 
  24  FULL RULLE I JULETIDER PÅ JUNIBACKEN
  Junibacken storsatsar på teater och har tecknat nya avtal. 

 
 26  MÅNGA JÄRN I ELDEN: KARL DYALL
  Artisten som tävlar i crossfit och driver gym.

 29 KRÖNIKA: ROBERT FUX
  Jag är en mänsklig transformer i stilettklackar. 

 30 AMI VILL FÅ IN KROPPEN I DEN AKADEMISKA VÄRLDEN 

Nästa nummer kommer den 8 februari

Presstopp den 20 januari

Innehåll nr 7-2016

16

24 Bild från Junibackens föreställning Hur gick det sen?
Foto: Magdalena Boman.

30  Ami Skånberg Dahlstedt dansar Shizu no Odamaki på Oe Noh Theatre i Kyoto.
Foto: Kyoto Art Center.

18 Sufflören Pernilla Rehn på Göteborgsoperan.
Foto: Sofia Sabel.

16 Bild ur Rojda Sekersöz långfilm Dröm vidare.
Foto: Alexandra Aristarhova.

18

24

30
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Namn: Susanna Hedin.
Ålder: 32 år.
Yrke: Ljusdesigner, Lumination of 
Sweden/Sutoda.
Det bästa med ditt yrke: Att få ägna sin 
tid åt att jaga magiska ögonblick.  

Aktuell i: Marie Antoinette på Folkteatern i Göteborg och i Paula        
Stenströms  Jag tror på dig Anita på Kulturhuset/stadsteatern. 
Kulturupplevelse som inspirerar: Jag inspireras ofta när jag 
ser andras scenkonst, och precis som många andra ljusdesigners 
inspireras jag ofta av konstnären och arkitekten Olafur Eliasson. Ett 
verk som var extremt intensivt och fick mig att tappa både tid och rum 
var konstnären James Turrell’s Bindu Shards – ett klot där man är helt 
omsluten av ljus. 

Gnistan som startade revolutionen 

Strålkastare som dekoration och vapen.  I Jens Ohlins 
uppsättning av Marie Antoinette har Susanna Hedin byggt en sce-
nografi av lampor.

– Jag är så förtjust i det sättet att jobba, när ljus får bli del av en 
scenografin. Väggen består av 162 lampor. Den bildar en mur, en 
avskiljare. Lamporna blir som en vacker dekoration av slottet i 
Versailles och gestaltar samtidigt elden under revolutionen, rikt-
ningen mot publiken gör att de också blir ett hot och ett vapen. 

Mats Bäckers bild är tagen sekunden innan publiken är tvung-
na att vända bort sina ansikten från det starka ljuset. Hettan från 
lamporna är påtaglig för publiken, säger Susanna Hedin. 

Pjäsens tematik är både intressant och aktuell, påpekar hon. 
– Den diskuterar västerlandets privilegier och ovilja att släppa 

dem ifrån sig,  även om det innebär att andras mänskliga rättig-
heter sätts åt sidan. 

Dekoren är täckt med tyger i 1700-talsfärgen lavendel men 
när lamporna tänds fräts färgerna bort. 

Pjäsen är en fri fantasi om Marie Antoinette, där en flicka ”av 
folket” bjuds in att bo på slottet i Versailles. I det här ögonblicket 
har en trängd Marie Antoinette gett flickan ett svårt val. Hon 
tänder gnistan som startar revolutionen.

MAGDALENA BOMAN
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6 Scen & film nr 7 2016

BAROMETERN

SF Bio har i många år arrangerat Lu-
cia Movie Night, då biografkedjan visar 
film mellan den 12 och 13 december ända 
fram till morgonen. Visningar görs på ett 
20-tal platser runt om i landet. I år begärde 
de biografanställda ett extra lönetillägg för 
arbetstiden mellan 03.30 fram till klockan 
06.00. Enligt gällande kollektivavtal får 
de anställda ett tillägg på 100 procent fram 
till 03.30, för tiden därefter begärde bio-
grafavdelningen ytterligare 100 procent. 
Men SF sa nej, 100 procent fick räcka.

– Jag gav lokalavdelningen rådet att 
kalla till en lokal förhandling och kräva 
200 procent eller så fick SF Bio ställa in, 
säger Teaterförbundets jurist och ombuds-
man David Grepo.

Eftersom Lucia Movie Night är en tra-
dition sedan 1988 och SF Bio redan hade 
planerat för årets nattvisning var det ett 
bra förhandlingsläge. Evenemanget drar 
en stor publik och är en succé. Förra året 
var det exempelvis slutsålt på Bergakung-
en i Göteborg  som har över 2 000 platser.

Biografavdelningen stod på sig – 200 
procent påslag på lönen för timmarna mel-
lan 03.30 och 06.00, annars skulle Lucia 
Movie Night ställas in. 

Mikael Andersson, ordförande för 
fackklubben SF Bio i Stockholm var med 
vid förhandlingarna. 

– Eftersom vi faktiskt jobbar dygnet 
runt så ställde vi som krav att vi skulle ha 
100 procent extra. 

Vad svarade de?
–De sa nej. Men deras planering var rätt 

långt gången, de ansåg väl det vara mer 
värt att ha evenemanget än att ställa in.

Och gick med på det?
–Japp. Överenskommelse gäller för i 

år. Men det är klart att vi inte är beredda 
att släppa det i nästa års kollektivavtalsför-
handlingar. Någonting vill vi ha tillbaka.

Gällande kollektivavtal går ut sista maj 
2017.

GERT LUNDSTEDT

Bioanställda fick extra 
tillägg på Lucia
Biografanställda krävde 200 procent påslag för arbetstid 
utanför kollektivavtalet. SF Bio sa nej. Men efter 
förhandlingar blev det ja.

A
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Hur gör du?
Inspireras du av poddar i 

din yrkesroll? 

Svara Ja eller Nej på: 
www.teaterforbundet.se

Fråga i förra numret:

Har du jobbat utomlands i år?  

    

Nej 44 %

Ja 56 % 

Inspireras du av poddar 
i ditt yrkesliv?

Nja, borde kanske ha mer koll, men det 
är en tidsfråga”

Elisabet Gustafsson, filmregis-
sör:
– Nja, jag borde kanske ha mer koll 
på poddar, men det är en tidsfråga 
till viss del. Jag har lyssnat en del 
på Värvet och Kristoffer Triumfs 
intervjuer med specifika personer.
Det har skett när jag blivit tipsad 
om en specifik intervju, och när 
det uppstår snackisar bland vänner 
om något. Själv väljer jag att lyssna på P1 
och P3s radiodokumentärer om jag har tid 
över. Då vet jag att radiokanalen gjort ett 
kvalitetsval åt mig på förhand. 

Ja, det är roligt eftersom folk får prata 
till punkt”

Shebly Niavarani, skådespelare:
–Ja, jag försöker hålla koll. Det 

kan vara väldigt bra för folk får 
prata till punkt och det ger möj-
lighet att undersöka ett ämne.  
Jag har lyssnat till poddar när jag 
gör research. Amerikanska film-
poddar tycker jag om, för de går 
in i detalj i olika saker och det är 
högt till tak.  Jag har också lyss-
nat på någon Broadwaypod någon gång.  I 
allmänhet är svårt att hinna med, men det 
är perfekt att lyssna medan man lagar mat 
och åker bil. Jag ska faktiskt spela in en 
pod i eftermiddag. Det är Niclas Busken-
ström som har en nöjespod och träffar folk 
och samtalar om folks yrkeskunskaper. 
Jag skulle älska om det fanns en bra  svensk 
teaterpod som har intressanta gäster och 
med bra kvalitet.

Nej, för mig har lyssnandet mer varit 
för nöjes skull”

Paula Santa Eufemia, musikal- 
artist.

– Nej, jag lyssnar mest nöjes 
skull. Jag lyssnar egentligen bara 
på en – skräckpodden bara för att 
få tänka på något annat och jag 
älskar skräckhistorier. Jack Wer-
ners är bra rejsad, men jag söker 
fortfarande efter den perfekta 
skräckpodden. Jag och några andra musi-
kalare har pratat om att göra en podd, för 
att få prata om vårt yrke eftersom så få för-
står vad det handlar om.
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I jakt på nya lokaler hittade Kul-
turakademins verksamhetsledare Sassa 
Wickman i början av året vad hon sökte 
vid Järntorget i Göteborg. Men där fanns 
utrymme för flera. Sonderingar i bran-
schen ledde till att Riksteatern väst och 
Danskompaniet Spinn blev sambos med 
akademin. För det integrerade danskom-
paniet innebär det att äntligen ha en studio 
där allt är tillgänglighetsanpassat. Om-
byggnadsarbetet har spillt över på hela lo-
kalen, hit kan alla komma.

Trappan har funnits sedan 2004, med 
olika huvudmän. Under åren har en om-
fattande verksamhet med kompetensut-
veckling för de professionella yrkeskå-
rerna inom scenkonst, musik, film och tv 
i hela regionen byggts upp. Förankringen 
är bred och stabil bland institutioner, ut-

bildningar och fria utövarorganisationer 
och -grupper. 

I somras blev Kulturakademin Trap-
pan en ideell förening som står på egna, 
juridiska ben. Medlemmar är Film väst, 
Göteborgsoperan, Folkteatern, Göteborgs 
symfoniker, Regionteater väst och Teater 
Halland, vars representanter utgör styrel-
sen där Mikael Fellenius, planeringschef 
hos Film väst, är ordförande. I det strate-
giska rådet finns tunga representanter från 
de olika intressenterna. Finansieringen är 
ett långsiktigt uppdrag från Västra Göta-
landsregionens kulturnämnd och årliga 
verksamhetsbidrag från Regionutveck-
lingsnämnden.

Och fler vill vara med. Som hyresgäs-
ter i andra hand har Share Music & Per-
forming arts och Helljus redan flyttat in. 

Snart kommer även Teatercentrum västra, 
Scenkonsttrion Kurage och Embla dans & 
teater.

Det nya klustret – som lokalen benämns 
i avvaktan på ett namn och en skylt – är ett 
aktivitetsbaserat ställe, påpekade Västra 
Götalandsregionens kulturchef, Staffan 
Rydén, vid invigningen. Hans förtjusning 
delades av 120 minglande från Västsveri-
ges kulturliv.

– Det här är framsidan av Göteborgs- 
andan. Vi samarbetar och har snabb, di-
rekt kommunikation, säger Ulla Berg Sve-
din, tillförordnad verksamhetschef och 
en klippa i akademin, ända sedan första 
trappsteget. 

Förhoppningen är att sprida den andan 
från Järntorget över hela landet.  
                                                LIS HELLSTRÖM SVENINGSON

Kulturen i Västsverige har fått en knutpunkt, och 
Kulturakademin Trappan en ny organisation i Göteborg. 
Siktet är inställt på att bli ett resurscentrum för hela landet.

Nytt centrum för kultur i Göteborg

Tillgången till konst och kultur 
förutsätter goda villkor för de yrkesmän-
niskor som jobbar i branschen – det har 
Teaterförbundet tillsammans med Klys 
(Konstnärliga och litterära yrkesutövares 
samarbetsnämnd) påpekat åtskilliga gång-
er. Det krävs också kraftfulla initiativ från 
regeringshåll för att förbättra villkoren 
menar Klys.

– Vi ser därför mycket positivt på att 
regeringen nu tittar på villkoren för pro-
fessionella konstnärer. Vi kommer att ta 
kontakt med utredaren för att särskilt dis-
kutera frågorna för de verksamma inom 
vårt område, säger Mika Romanus, för-
bundsdirektör på Teaterförbundet.

Den särskilda utredaren, Ann-Christin 
Nykvist, ska kartlägga konstnärernas vill-
kor, se över de statliga ersättnings- och stö-
dordningarna samt föreslå förändringar. 
Hon ska även analysera hur kultursamver-
kansmodellen har påverkat förutsättning-
arna för professionella att verka inom sitt 
område. Utredningen ska likaså syna den 
svenska konstnärpolitiken i ett internatio-
nellt perspektiv.

I februari 2018, det vill säga ett halvår 
innan nästa val, ska utredningen vara klar. 
Om nuvarande riksdag ska kunna fatta be-
slut om en ny reform före nästa val måste 
en proposition finnas till hands före som-
maren 2018.   MAGDALENA BOMAN

Statliga insatser för professionellt verksamma konstnärer 
ska ses över. Utredningen har i uppgift att ge förslag på hur 
professionella ska få det lättare att leva på sin konst. Det 
är första gången på 20 år som en liknande översyn görs i 
Sverige.

Konstnärers villkor utreds

Årets filmcocktail satte strålkas-
taren på den nya filmpolitiken och det 
inflytande den ska ge till alla dem som 
jobbar med film. Vad är det vi anser 
vara nödvändigt för svensk filmpro-
duktion? frågade sig Teaterförbundet 
ordförande Anna Carlson:

– Själv önskar jag en realistisk finan-
siering för varje filmproduktion som 
säkrar arbetsvillkoren och arbetsmil-
jön, och en budget som gör att mång-
falds- och jämställdhetsarbetet kan 
prioriteras. Då får vi också ett bättre 
konstnärligt resultat, sa Anna Carlson 
och fortsatte:

– Vi uppmanar alla att vända sig till 
sina förtroendevalda i sina organisatio-
ner och berätta om era förväntningar på 
branschråden. Vi behöver inspel, tankar 
och åsikter. Berätta vilka frågor ni vill 
att råden ska driva!

MAGDALENA BOMAN

Tankar och åsikter         
om den nya filmpolitiken 
efterlyses!
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Mary-Anne Buyondo, kostymdesig-
ner och fast anställd i skrädderiet på Mal-
mö opera, tipsades om att det behövdes 
f ler personer i Teaterförbundets arbets-
grupp genom föreningen Tryck, där hon 
är medlem.

– Jag är sjukt taggad på arbetet i grup-
pen. Det var ett självklart val. Teatern idag 
är inte en arena för alla sorters människor. 
Representation och det normativa vita är 
viktigt för mig. Det var inte länge sedan 
jag slogs av att jag var den enda mörka per-
sonen i en kreativ position på min arbets-
plats, säger Mary-Anne, som är fackligt 

engagerad på Malmö ope-
ra. Hon hoppas kunna sätta 
större fokus på normkreativa 
frågor både lokalt och i bran-
schen i stort. Malmö opera 
har en plan för lika–behand-
ling men Mary-Anne vill 
bredda frågeställningarna.

– Det normativa vita finns 

på alla plan, titta bara på de kostymlistor 
som görs. Det tas inte alltid hänsyn till 
hudfärg i valet av kläder. Min röst på te-
atern kan nog bli lite starkare genom den 
här arbetsgruppen även när det gäller an-
dra aspekter som casting, kön och annat, 
säger Mary-Anne.

Hennes föräldrar arbetade som skåde-
spelare på Nationalteatern i Uganda, och 
tvingades fly landet 1979. Men de kom 
aldrig riktigt in i teatervärlden i Sverige.

– Tänk om det funnits en grupp som ar-
betade så här när mina föräldrar kom hit! 
Jag vill göra detta för alla dem som inte får 
plats idag inom scenkonsten. 

Jonas C Wahlström går andra året 
på Teaterhögskolan i Luleå och frågor om 
norm har alltid intresserat honom.

– För mig handlade det från början 
mycket om kön, att jag är född i mans-
kropp men känt att jag inte kan gå med 
på allt som följer det paketet. Ju äldre jag 

blivit har också andra normfrågor öppnats 
upp.

Teatern fortsätter att re-
producera stereotyper på scen, 
och teatern styrs än idag av 
konventioner och normer.

– Jag har längtat efter att 
få kombinera normarbete 
med teaterarbete och hoppas 
få göra det genom seminarier 
och workshops. Dessutom 
hoppas jag knyta ett bredare kontaktnät 
med andra intresserade av frågan på scen-
konst- och filmfestivaler, säger Jonas C 
Wahlström.

    MAGDALENA BOMAN

Två nya personer har anslutit sig till den normkreativa 
arbetsgruppen inom Teaterförbundet: Mary-Anne Buyondo 
och Jonas C Wahlström.

Mary-Anne och Jonas nya 
i normkreativa gruppen

Hallå där Preston McBain, kår-
dansare på Kungliga Operan.  
Kungliga balettens förening, där 
du är ordförande, har under hös-
ten haft en rekryteringskampanj 
för att få f ler att gå med i facket? 

– Ja och vi gjorde rekryte-
ringen på ett nytt sätt. I stället 
för att prata med alla vid ett 

och samma tillfälle, då vi märkte att dan-
sarna blev både blyga och tysta och efteråt 
hade en miljon frågor, gjorde vi det per-
sonligare.

Hur då? 
– Våra två valberedare Michelle Murp-

hy och Frida Hambraeus Best pratade med 
var och en. De lade ned en massa tid och 
gjorde ett fantastiskt arbete. 

Vad pratade ni om?
– Vi tog upp enkla saker, exempelvis 

varför det är bra att vara med i facket, att 
det är bra att vi står starka som dansare och 
som grupp. Allra helst nu när vi får en ny 
balettchef till hösten, och har haft stora 
omläggningar av repertoaren.

Hur gick rekryteringen?
– Bra. Plötsligt började medlemsansök-

ningarna strömma in. Totalt blev det 20 
nya medlemmar. På Operan är vi 76 dan-
sare med kontrakt, majoriteten är nu med 
i facket. En rejäl ökning för oss, ett rejält 
steg framåt. 

Vad övertygade dem om att gå med? 
– Fördelarna tror jag. Att facket finns 

för att se till att du behandlas med respekt 
och värdighet. Att arbetsmiljön ska vara 
bra. Att dina intressen sätts främst, att 
du inte alltid behöver vara den som går 
till ledningen för att fråga varför det till 
exempel inte blev någon lunchpaus idag. 

Sådana frågor sköter facket och vi repre-
senterar dig.

Viktigaste fackliga frågan för just er nu?
– Det arbetstidsavtal vi förhandlar se-

dan ett år tillbaka. Och att bevaka dansar-
nas rättigheter och arbetsmiljö.

Vad betyder det att få nya fackliga medlem-
mar?

– Förtroende, och att vi nu har ytterli-
gare 20 röster som kommer med idéer och 
åsikter. Det är värdefullt.

       GERT LUNDSTEDT

Fler dansare på operan organiserar sig
HALLÅ DÄR...

Övriga i den normkreativa arbetsgruppen:
Inga Onn, Zofi Nilsson, Jenny Larsson och 
från Teaterförbundets kansli: Åse Axberg, 
samt cirka 15 personer i en referensgrupp.

3 Teaterförbundet har rekryterat 550 nya 
medlemmar fram till den 1 december i år. 
Totalt hade förbundet 8 350 medlemmar. 
3 Under hösten har en rekryteringskampanj 
riktats mot lokalavdelningarna.
3 Nästa år tar förbundet ett större grepp 
om rekrytering med fler kampanjer. 
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Anna Serner och statssekreterare Per 
Olsson Fridh frågades ut av Joakim Blen-
dulf, chef för film Stockholm, och Anette 
Mattsson vd filmregion Stockholm-Mä-
lardalen, under ett samtal på Filminstitutet 
i november.

Joakim Blendulf: Hur ser rådens mandat ut 
gentemot Filminstitutet?

–Nu finns en inskriven demokratisk 
rättighet att utöva inflytande, något som 
i andra sammanhang kallas lobbying, vil-
ket är rätt unikt. Det är ett öppet sätt att 
försöka få en gemensam syn på den jätteut-
maning filmen står inför, sa Anna Serner 
när formerna för samverkan i råden disku-
terades.

Anette Mattsson: Hur ska kunskapsöverfö-
ringen ske mellan råd och departementet?

– Med den nya styrordningen gör vi 
filmpolitiken relevant också för riksdagen, 
det kommer att gynna kontakten mellan 
filmens aktörer och politiken, svarade Per 
Olsson Fridh.

Joakim Blendulf: En ny styrelse på väg in, 
vad blir den största skillnaden för den nya styrel-
sen jämfört med den som satt under avtalstiden?

– Tidigare gav avtalet personer rätt att 
nominera till styrelsen. Nu är det reger-
ingen enbart som bestämmer vilka som 
ska sitta i styrelsen. Regering och riksdag 
vill ha en styrelse med helhetsperspektiv 
och ett helhetsansvar. Ingen i styrelsen 
ska känna att de måste föra fram en del av 
filmpolitiken, den diskussionen ska ske 
inom råden. Råden har ett specifikt syfte 
som en del i den här nya styrmodellen, sva-
rade Per Olsson Fridh.

Anna Serner ser råden som förankring 
för institutets arbete. 

– Jag tänker att råden själva ser en ut-
maning i att lyfta saker som vi på Filmin-
stitutet inte dagligen är utsatta för, prak-
tiska saker som är lämpliga att vi lyfter 
tillsammans. Vårt uppdrag är att se vad det 
bästa är för alla, hitta minsta gemensamma 
intresse, sa Anna Serner.

Nästa år ska stödsystemet ses över och 
Filminstutet har lagt fram en rapport, som 
beskriver hur de befintliga stöden har upp-
fattats av både branschen och institutet.

– I maj hoppas vi kunna presentera hur 
långt vi har kommit i processen, då har alla 
en chans att ge sitt perspektiv på detta. I 
november nästa år tror vi att stöd-utred-
ningen kommit så långt att det börjar likna 
något nytt. Då har vi ett nytt rådsmöte där 
vi tar in slutliga synpunkter. Första möjli-
ga datum för implementering är i januari 
2018. Men hellre att processen tar tid och 
bli bra, sa Anna Serner.

MAGDALENA BOMAN

Arbetet med den statliga filmpolitiken har inletts. Den 
första december träffades de fyra olika branschråden 
för första gången.

– Råden är kontrollpunkter för den nya 
filmpolitiken, sa Filminstitutets vd Anna Serner under 
ett samtal på Stockholms filmfestival. 

”Råden ger 
en unik möjlighet 
till inflytande”

Filminstitutets nya styrelse
Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig led-
are Unga Klara,
Carina Brorman, konsult,
Roland Esaiasson, fd generaldirektör Myn-
digheten för tillgängliga medier,
Johanna Koljonen, journalist,
Per Schlingmann, rådgivare och författare,
Charlotte Sundåker, affärsutvecklare,
Malin Wahlberg, docent filmvetenskap, 
Stockholms universitet.
Utöver dessa ingår sedan tidigare Claes Ån-
strand, som är styrelsens ordförande, och 
Lars Strannegård.

Vilket inflytande förväntar 
du dig få via branschråden?

”Jag är försiktigt skeptisk”

Jörgen Bergmark, filmregis-
sör:

– Jag är försiktigt skeptisk. 
Råden har inget mandat utan 
bara en rådgivande funktion. 
Å andra sidan behöver de där-
för inte heller presentera eniga 
beslut utan kan lägga fram dis-
kussioner och delade meningar. 
Det pratas om att råden ska rapportera till 
styrelsen men eftersom den inte kommer 
att bestå av några personer från filmbran-
schen undrar jag om den ordningen är me-
ningsfull. Jag tänker också att råden inte 
bara behöver kommunicera mot Filmin-
stitutet utan även kan fungera som platt-
formar för nya relationer och samarbeten 
mellan de parter och organisationer som är 
representerade. Allt är så nytt ännu, om ett 
år eller två vet vi mer.

”Frågor vi ständigt driver”

Anders Degerberg, ljudtek-
niker:

– Viktiga frågor för Tea-
terförbundet i branschråden 
är egentligen desamma som 
vi alltid arbetar med: Goda 
arbetsvillkor och god arbets-
miljö. Bra resurser för oss som 
arbetar med film, både före, 
under och efter filmens inspelning. Att 
värna upphovsrätten och sträva efter en 
jämnhög svensk filmproduktion med stor 
publik.

Med dessa mål ger vi oss in i de nyinstif-
tade branschrådens arbete, där vi kommer 
analysera och reagera på förslag som kom-
mer både från Filminstitutet och övriga 
organisationer, men också framföra egna, 
noga genomtänkta förslag.

”Diskutera vad som är      
värdefullt”

Maria Bolme, filmarbetare:
– Jag sitter i rådet för Film- 

arvsfrågor och det handlar om 
att bevara och dokumentera 
vår filmhistoria. Det gäller allt 
från att digitalisera värdefull 
gammal och analog film till 
beslut kring bevarande av allt 
runt filmens skaparhistoria, 
exempelvis refuseringsbrev från Sfi till 
bakomfilmer, manus och kostym. Då mås-
te vi diskutera vad som är värdefull film. 
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Stefan Ingvarsson är sedan september förra året Sveriges 
kulturråd i Ryssland. En tung roll att axla i oroliga tider 
då ett fungerande kulturutbyte är viktigare än någonsin. 
Målmedvetet fokuserar Ingvarsson på att motverka 
förenklade bilder de båda länderna har av varandra.  

I Stockholm var han verksam som kulturskribent, produ-
cent och debattör. Nu är vardagen utbytt mot ett liv som tjänste-
man i ett Ryssland som sluter sig allt mer. 

Vad är angeläget att visa i Ryssland just nu? 
– Vi befinner oss i ett läge där båda sidor bygger upp ensidiga 

bilder av varandra, därför är det viktigt att genom kulturen lyf-
ta fram fler mångfacetterade bilder. Det är bara författare, jour-
nalister och konstnärer som kan göra just det. Ryssland har ett 
enormt intressant och brokigt kulturliv. Moskva har en av värl-
dens bästa teaterscener till exempel! Vi är verkligen kusinen från 
landet på så sätt, men vi är starka på modern dans och scenografi i 
Sverige, finns det sätt att samarbeta där?

I Civil Right Defenders nyutkomna rapport Putting the Lid on Free-
dom of Expression in Russia konstateras att situationen har förvärrats se-
dan 2012, när Putin återigen intog Kreml. Rapporten efterfrågar interna-
tionell närvaro och internationellt stöd för att motverka utvecklingen. 

– Situationen är alarmerande, läget för yttrandefrihet och 
mänskliga rättigheter i Ryssland är riktigt allvarligt, och har ab-
solut försämrats betydligt de senaste åren. Det sista ryssarna behö-
ver just nu är att känna sig isolerade, människor utifrån behöver 
komma dit. Ryssland har gjort väldigt dramatiska lagändringar 
som förändrar hela rättssystemet, och de börjar sakta men säkert 
träda i kraft. Exakt vad de kommer att betyda vet vi ännu inte.

Vilket handlingsutrymme har du i ditt arbete?
– Situationen för Sveriges kulturråd runt om i världen skiljer 

sig åt. Att verka i Moskva, Peking och Istanbul är annorlunda än 
att arbeta i London eller Paris. Samtidigt finns det olikheter även 
mellan oss. I Kina är censuren på gott och ont glasklar, medan 
gränsen för vad man får och inte får göra är outtalad i Ryssland 
och i Turkiet. Oftast tar man någon sorts marginal, för det där 
fluktuerar, och tyvärr skapar den en kultur av självcensur.

Du tillträdde som kulturråd för bara ett år sedan, vad har ni hunnit med 
och hur ser du på den kommande tiden?

– Vi vill prioritera dokumentärfilm, nysvensk dramatik, spel-
film, föredrag och försöka bygga nya relationer inom bildkon-
sten. Vi har precis skickat en ung curator på vistelsestipendium 
till Stockholm och Tensta konsthall. Sen har vi satsat på att utbilda 
en ny generation litterära översättare från svenska. Tio deltagare 
kommer en helg i månaden jobba med litteratära texter hemma 
hos mig, tillsammans med två erfarna översättare som lärare. Det 

som är så roligt med det här jobbet är att man kan börja lite från 
scratch, sen syns effekterna av arbetet jag gör om kanske tre, fyra 
år eller till och med efter det att jag har lämnat Moskva.

Hur har det varit för dig att se det ryska samhället från nära håll?
– Jag är i en situation där jag hela tiden är under uppsikt, allt 

jag gör är officiellt. Det gäller att bottna i att det inte finns någon-
ting att dölja. Min ambition är endast att få fler ryssar att förstå 
och ta del av svensk kultur och svenska samhällsfrågor samt skapa 
kontaktytor. Jag bär med mig vad min österrikiska kollega bru-
kar säga ”men Stefan om du med din immunitet inte vågar vara 
modig, vem ska vara det då?” 

Under Pride Stockholm arrangerades samtalet ”Dictatorships vs 
LGBT Rights: Threats and Tendencies in Russia and Belarus” med akti-
vister baserade i länderna i panelen. De nämnde att kulturaktiviteter stärkt 
communityt i dessa svåra tider. Hur ser du på kulturens betydelse i det här 
läget?

– I alla sammanhang behöver människor ta del av en konst-
närlig behandling av våra erfarenheter och vår omgivning. Det 
är särskilt viktigt i Ryssland just nu. Att se filmer och pjäser, läsa 
böcker om människors liv, liv som många försöker förringa eller 
göra skamligt, har en djupt allmänmänsklig dimension. Även om 
det inte går att göra en pjäs som handlar om homoadoption eller 
om hatbrott mot homosexuella så är paradoxalt nog rysk teater 
ofta väldigt queer, den anspelar otroligt mycket på genus och att-
raktion. Jag vill inte romantisera det som uppstår i en kultur där 
man inte får säga allting rakt ut, för konstnärerna själva är situa-
tionen givetvis allvarlig, men det är inte alltid dåligt för konsten. 
I ett läge där man inte kan berätta allting på ett övertydligt sätt 
måste konsten söka andra vägar.

ASRIN HAIDARI

Stefan vill motverka 
förenkling

Familj: Staffan, sambo.
Bor: På Gamla Arbat i Moskva.
Tidigare roll: Konstnärlig ledare och grundare av Stockholm Litera-
ture Moderna Museet.
Bästa teatern i Moskva i höst: Gogol Centret eller Teater Doc.
Svensk kultur med störst genomslag i Ryssland i höst: alla ÄLSKAR 
En man som heter Ove som har biodistribution i Ryssland.
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Under hösten har tio utländska kulturarbetare praktiserat vid svenska 
scener. Scen & film presenterar här de fyra återstående deltagarna i 
projektet kompetensintegration som vi uppmärksammat i två tidigare 
nummer. Möt Maryam, Malkon, Muhannad och Ali. 

Nyanlända kulturarbetare berikar scenkonsten

Maryam Aghabarari är fotograf från Iran och gör 
praktik sedan i somras på Operans marknadsavdelning.  

I Teheran studerade hon filmregi, drev en fotostudio i åtta år 
och närde en dröm om något som inte är tillåtet i Iran: att foto-
grafera balett. På sin laptop hade Maryam en bild, tagen av en 
fransk kvinnlig fotograf som höll ett seminarium om sina bilder 
vid Opéra Grand Avignon. Hon tittade på den varje dag.

– Att få vara i hennes kläder … det kändes ouppnåeligt. 
För två år sedan kom 32-åriga Maryam till Sverige. När hand-

läggaren på Arbetsförmedlingen frågade om hon ville vara på 
Riksteatern, visste hon inte vad det var.

– De tog med mig till Kungliga Operans stora scen, där en 
grupp ballerinor repeterade, åh, då kände jag håren resa sig, jag 
såg mina drömmar framför mig: detta kunde jag fotografera! Här 
behöver jag inte drömma. Jag kan ha mål.  

Hon jobbar hårt med att lära sig svenska. Även för den som 

arbetar med bilder är språket viktigt, för att kunna tala med dem 
man ska fotografera, och snabbt finna de rätta orden. För att förstå 
vad det står i ett kontrakt behöver man behärska språket. 

Maryam visar bilder som hon tagit under sin praktik, de finns 
på Operans webbplats och har använts i tidningar. Hon har följt 
sin mentor Mats Bäcker på uppdrag på bland annat Wermlands- 
operan där hon fotograferade Les Misérables. 

– Jag har fått så fin stöttning av min chef och min mentor. Det 
är fantastiskt att jag snabbt har fått en möjlighet till en väg in i 
yrket i Sverige och lyckats snickra ihop ett cv, säger Maryam.

Maryam behöver kontakter med branschen

Mats Bäcker, fotograf, om att vara mentor:
 – Maryam är en duktig fotograf. Bara hon får kontakter i 

branschen så kommer det att gå bra för henne, säger Mats Bäcker. 

”Äntligen får jag fotografera dans!”
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 AV KAJSA OLSSON
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Nyanlända kulturarbetare berikar scenkonsten

Hur kultur och medier bidrar till interaktion mellan 
människor med olika bakgrund – det är frågor som Malkon 
Malkon arbetat länge med. Han är journalist, författare, poet 
och dramaturg och kommer från Qamishli i norra Syrien. Sta-
den var tidigare känd för sin mångkultur. Med en kurdisk, ar-
menisk, assyrisk och arabisk befolkning talades det flera språk. 
Numera handlar nyheter från staden om död och bombdåd.  
Sedan drygt två år bor Malkon i Sverige med sin familj. Nu gör 
han praktik på Dramatens dramaturgiat. 

– Jag trivs med mina arbetskamrater och har större möjligheter 
att nå ut än i Syrien, där jag utsattes för mordhot, säger Malkon. 

Han är delaktig i poesiläsningar under praktiken. I november 
höll han en första presentation, fler följer, av den arabiska teaterns 
historia i Tornrummet på Dramaten. En annan av hans uppgifter 
är att översätta boken Teaterord till arabiska. Från A som i abonne-
mang till Ö som i ögla och alla de 922 orden däremellan. 

I hemstaden Eskilstuna är Malkon aktiv i en kulturförening 
som arbetar med teater för unga. Varje måndag håller han ett en-

timmesprogram i Radio Eskilstuna, Malkons musiktimme.  Han 
oroar sig över radikaliseringen bland unga män, i Sverige och på 
andra platser, och har idéer om hur kultur och medier kan mot-
verka den utvecklingen. Att känna sig delaktig i samhället är inte 
enbart en fråga om att komma in på arbetsmarknaden, menar han. 

– Genom musik, poesi och teater kan vi interagera med varan-
dra och dela erfarenheter av utvandring-invandring. Jag vill skri-
va en pjäs om det och har idéer som börjar ta form. Jag är tacksam 
över de möjligheter jag får här, säger Malkon. 

”Malkon bidrar med nya perspektiv”

Lena Nylén, skådespelare, regissör och dramatiker och mentor:
– Vårt samarbete är ett möte mellan två yrkesmänniskor. Det 

jag kan tillföra är att berätta om hur det fungerar här. Malkon har 
lång yrkeserfarenhet och kan bidra med sin kreativitet, sin konst-
närlighet och med nya perspektiv. 

”Kultur kan motverka radikalisering”
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Dansaren Muhannad Yousef kommer precis ut från ett 
utvärderingssamtal hos Riksteatern. Det återstår en knapp må-
nad av hans praktik på Operan.

 – Det bästa med praktiken har varit att möta operans dansare, 
och naturligtvis att få komma tillbaka till dansen, säger Muhan-
nad. 

För tre och ett halvt år sedan flydde han från Syrien, där han 
är uppväxt, och har sedan dess knappt haft möjlighet att dansa. 
Flyktvägen har gått via Qatar, Dubai – där han arbetade en del 
som dansare – Sudan och Libyen. 22-årige Muhannad kom un-
dan lindrigt rent fysiskt under sin flykt, ett brutet näsben som 
han inte tycker är mycket att orda om, och bor nu i Uppsala. 
Det kompani han tillhörde i Syrien, som dansade modern balett 
med inslag av folklore, har splittrats och medlemmarna finns i 
olika länder. 

– Kompaniet var som min familj, två i gruppen var jag dessut-
om släkt med, jag saknar dem mycket.

 Vi pratar med hjälp av tolk.
– Jag kämpar för att lära mig svenska, det är verkligen viktigt. 

Inte för dansen i första hand, utan att komma in i samhället och få 
kontakt med människor.  

Eftersom han inte kunnat dansa under så lång tid, har Muhan-
nads fokus legat på daglig träning, mestadels på Balettakademien. 

– Jag håller på att komma tillbaka till dansen, men jag är osä-
ker på hur det blir när projektet är slut. Det vore dåligt med fler 
avbrott. 

Hur kändes det att börja dansa igen?
– Det var en glädje som – hur ska jag förklara? – en glädje så 

stor att den fyllde hela jordklotet. 
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”En enorm glädje att få dansa igen!”

”Regelbunden dansträning är nödvändigt”

Allyson Way Wanselius, koreograf och mentor:
Allyson understryker hur positiv hon är att vara med projektet 
Kompetensintegration, det har varit så berikande. Men hon be-
tonar att projektet behöver skräddarsys för olika yrkesgrupper 
och individer: 

– Tillgång till regelbunden dansträning är nödvändigt för 
dansare, särskilt efter ett längre träningsuppehåll, säger Muhan-
nads mentor Allyson Way Wanselius.   
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– Vi har fått kontakt!
Det är lördagkväll på Klara soppscen i Stockholm. Skådespelaren 
Ali Sahimpor har just sammanfattat avstampet till en av de kär-
lekshistorier som berättas i föreställningen Stockholm love. 

Han har stått på scenen åtskilliga gånger under sina 21 år som 
skådespelare i Iran, och även arbetat med tv och teater och som te-
aterpedagog. I Sverige har han haft en kortare anställning på Öst-
götateatern och nu som praktikant på Kulturhuset/Stadsteatern.  
Under repetitionerna ville regissören testa olika sätt att framföra 
texten: på farsi ”men då skulle bara någon enstaka i publiken för-
stå”. På engelska ”men jag har aldrig jobbat på engelska”. Så det 
blev svenska, till slut.  

– Eftersom jag bor här vill jag prata svenska. 
Kvinnan bredvid mig i den närmast fullsatta salongen pratar 

också svenska med brytning. I samhället i övrigt – i skolor, af-
färer, i medier, inom vården – är detta så vanligt att man knappt 
skänker det en tanke. Men på scen förekommer det mindre ofta. 

– Alla i ensemblen är proffs, jag känner igen deras sätt att job-
ba. Vi lyssnar på varandra och hjälper varandra, säger Ali. 

Han vill utvecklas när han arbetar, ge något till publiken och 
väcka nya tankar. Nu har han flera idéer som har mött uppskatt-

ning, men hur och var kan han utveckla dem? Praktiken är snart 
slut. Nu börjar arbetet.  

”Projektet skapar viktiga möten”

Hannes Meidal, skådespelare och mentor:
– Kompetensintegration är ett bra initiativ, som skapar vik-

tiga möten. Jag förstår tanken med att mentorer och deltagare 
finns på olika teatrar. Men när deltagaren pendlar från en annan 
stad, som Ali från Norrköping, försvåras vardagliga kontakter 
och spontana möten eftersom vi inte är på samma teater. Detta är 
kanske något att se över inför framtida program, säger mentorn 
Hannes Meidal vid Dramaten. 

”Nu efter praktiken börjar arbetet”

Kompetensintegration är ett samarbete mellan Riksteatern, Teater-
förbundet, Svensk Scenkonst samt Arbetsförmedlingen Etablering, 
och vänder sig till professionella kulturarbetare, med medborgarskap 
i ett land utanför EU. Tio deltagare har i höst fått arbetsplatsintro-
duktion på Dramaten, Stockholms stadsteater, Riksteatern, Operan, 
Scenkonst Sörmland, Unga Klara, Riksteatern och Cirkus Cirkör. 
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Rojda Sekersöz har alltid känt att hon har saker att berätta 
– genom skrivande, Spoken Word, och sedan tonåren även i film. 

– Det är en sådan tillfredsställelse i att bygga en värld från bild-
en med karaktär, musik och när man låser klippet känna ”det här 
var det bästa vi kunde göra av materialet”, säger Rojda när vi träf-
fas på en förortsbiograf söder om Stockholm. 

Rojda ingår i STHLM Debuts femte omgång, tillsammans 
med fyra andra deltagare.  

– Förutom det ekonomiska stödet har det betytt mycket att 
finnas i ett sammanhang med en grupp blivande debutanter. Vi 
befinner oss i olika steg i processen med att göra film och har 
mycket utbyte av varandra i workshops och träffar.  

Rojda är 26 år, ungefär i samma ålder som de fyra kvinnorna 
i Dröm vidare. Filmen handlar om deras vänskap, om lojalitet och 
identitet. Hur mycket makt har vi över våra liv, och hur fria är vi 
egentligen när vi alla är bundna till varandra? 

Interiörerna har filmats i Luleå, och filmen utspelas i Botkyr-
ka. För Rojda betyder det att hon var tillbaka i sin uppväxtmiljö, 
där vägen till den första långfilmen började. 

Genom Fanzingo (en förening i Alby för unga som vill göra 
radio, film eller musik) och Filmbasen fick hon stöttning att göra 
sin första dokumentär som 16-åring. Då gick hon på gymnasiet 

med film- och fotoinriktning, men hade utöver det ingen ingång 
till filmvärlden. 

– Jag visste inte hur man skulle gå till väga för att göra en film. 
Jag har sökt upp och haft turen att hitta institutioner och perso-
ner som uppmuntrat mig, som Joakim Blendulf och Anne-Marie 
Söhrman Fermelin på Filmbasen. 

Som 19-åring kom Rojda in på regiutbildningen på Stock-
holms Dramatiska Högskola. ”Men ska du inte först …? ” är en 
fråga hon fått många gånger. Ska du inte gå en förberedande ut-
bildning innan du söker till DI? Ska du inte göra novellfilmer 
innan du gör långfilm? 

– Att jobba som assistent, med casting och novellfilm är kanske 
den vanliga vägen att gå. Men någon gång blir ändå den första när 
man gör långfilm. Jag har utvecklat tre långfilmsidéer och en av 
dem har jag fått göra, säger Rojda. 

 I stället för att gå bredvid och titta på, har hon skaffat sig kun-
skap om branschen och yrket genom att söka upp yrkesfolk, ställa 
frågor och göra flera kortfilmer. 

Arbetet med långfilmen startade för drygt tre år sedan, då pro-
ducenterna Agneta Fagerström-Olsson och Annika Hellström på 
2afilm letade efter en regissör. Då fanns bara ett tema, inget fär-

Långfilmsdebuten 
fick Rojda att 
återvända till 
Botkyrka
Regissören Rojda Sekersöz har alltid 
dagdrömt, men det stannar inte där. 

Hennes första långfilm Dröm vidare 
har premiär nästa år och redan nu 
är 26-åringen i färd med att läsa nya 
manus.  
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digt manus. Det skrevs av Johanna Emanuelsson.
–  Jag vill utforska scener och skapa på plats, utöver manus. 

Så vi har tillfört en del under inspelning och klippning, säger 
Rojda. 

Delaktighet och inkluderande är viktiga ord för henne. Att 
bygga en publik redan innan inspelningarna började, att hitta 
statister i närområdet och vända sig till lokala företag och aktö-
rer var en del i det arbetet. 

Det innefattade också skådespelare och produktions- 
team. Rojda har valt öppna frågor som metod, att fråga skåde-
spelaren ”vad tror du att hon tycker om honom” snarare än att ge 
en anvisning ”hon tycker att han är jobbig”.  

– Jag tror inte att det alltid uppfattades som en metod, ibland 
kan det ha setts som ett tecken på osäkerhet – kanske för att jag 
är debutant, ung och kvinna.

Vad hoppas du på med din film? 
– När jag hade sett filmen Billy Elliot fick jag en känsla av – 

tillhörighet. Om jag med min film kunde få någon att känna sig 
mindre ensam, mera delaktig och normaliserad. Det vore guld 
för mig, säger Rojda.  

                    KAJSA OLSSON

– Jag räknar med att misslyckas många gånger under mitt yrkesliv, det är bara då 
jag kan utvecklas, säger Rojda Sekersöz.

STHLM Debut är en satsning för 
långfilmsdebuterande regissö-
rer och producenter i Stockholm-     
Mälardalen. Det är ett samarbete 
mellan Filmregion Stockholm-Mä-
lardalen, Film Stockholm/Filmbasen 
och Stockholms internationella film-
festival. 
Huvudfinansiär är Stockholms läns 
landsting. STHLM Debut består av 
ett finansiellt utvecklingsstöd, 
och av praktiska insatser som ex-
empelvis workshops och coaching. 
Projektperioden är 1,5 år. 

Bild ur filmen Dröm vidare.
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Det är hektiska dagar på Göteborgs- 
operan. Huset bubblar och sjuder inför 
genrepet av Georges Bizets opera Carmen 
i regi av fransyskan Mari Lambert. Om 
några timmar ska hela 99 personer stå på 
den inte alltför stora scenen. Ett tiotal barn, 
fem statister, dansare, hela operakören och 
så förstås alla solister. Alla sjunger på fran-
ska. Sångaren Anders Lorentzson är med 
och gör en mindre roll. 

– Det är i det närmaste en talroll och jag 
har bara läst ett enda år franska på gymna-
siet, säger Anders.

 Pernilla Rehn ler vänligt och säger att 
Anders är bra på att efterapa. Hon tillägger 
att ensemblen gjort ett formidabelt jobb 

med diktion och får det att flyta bra.

– Ledningen har verkligen lyckats engagera en ensemble där 
de flesta inte talar franska.

Hur påverkar det ditt jobb?
– Är du inte fransktalande och kommer av dig är det ingen 

annan som kan hjälpa dig på scen. Det är svårt att sno ihop något, 
vilket är lite riskabelt.

Men Pernilla har koll. Hon kan tillräckligt mycket franska, 
tyska, italienska förutom svenskan och engelska, för att kunna 
hantera flera av de europeiska verken.

– Det som hände igår på vårt förberedande genrep var att vår 
nya Carmen, som är fransktalande och ska göra de fem sista fö-
reställningarna, var inne på scen. Hon kan byta ut meningar till 
något snarlikt. Igår hoppade hon över ett antal repliker och då 
blev Anders bortkollrad. Men vi tog oss förbi det på bästa sätt.

Med mycket talad dialog är det centralt med en sufflös. 
– Man kan göra olika versioner av Carmen, ibland sjungs all-

ting, vi gör en variant där vi talar delar av verket. Det är långa 

Hon är dirigentens förlängda arm. Sufflören 
Pernilla Rehn ser på en tiondels sekund vad 
som behövs. På Göteborgsoperan strider 
sångarna envetet år efter år för att få ha 
sufflörsystemet kvar.

– Med sufflör gör vi ett kvalitativt bättre 
jobb, vi blir tryggare på scen och kan ägna oss 
åt skådespeleriet, säger Tomas Lind, sångare 
och före detta ordförande i Solistklubben på 
Göteborgsoperan.

Sufflören 
är en sångarens 
dirigent
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Anders Lorentzson.
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franska dialoger, ungefär en halvtimme sammanlagt i operan.
Hur ger du tecken till sångarna?
– När vi repeterar ger jag sångarna faktiskt allt som de ska 

säga, första ordet i varje fras för att de hela tiden ska påminnas. 
Det innebär att jag måste vara extremt förberedd inför första re-
petitionen, säger Pernilla.

Det brukar ta två månader för ett normalstort verk att 
sätta sig i huvudet, så pass väl att Pernilla kan fylla i när någon 
tappar bort sig. Under tre veckor jobbar hon på detta vis, sedan 
backar hon successivt.

– Efter att jag tagit bort min talade sufflering hör sångarna 
ändå min röst, den påminner dem om vad de ska sjunga.  

Väl inne i sitt bås på scen kan Pernilla peka med fingret när de 
ska börja eller ge tecken med munnen. Ibland sätter hon upp kar-
dan, om de kommer in för tidigt. Då vet de att de inte ska sjunga, 
och kan slappna av. Sjunger de för fort dirigerar hon sångarna så 

att de kan lugna ner sig, el-
ler om någon tappar i tem-
po.

– Jag är som en dirigent, 
fast jag ägnar mig bara åt 
sångarna. Just i Carmen 
har jag en dirigent som är 
oändligt tacksam för att jag 
finns på plats, hon tycker 
hon har tillräckligt med att 
ta hand om i orkestern.

Pernilla är själv sångare i 
botten och anställd i kören. 
Under tio år hon har arbe-
tat från och till som sufflör, men Pernilla har även arbetat som 
biträdande regissör.

– Det är ett otroligt avancerat jobb att vara sufflör. Vi har prö-
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Anders brukar massera den maskör han job-
bar med, idag får Pernilla hans omsorg.

- I talteatern kan du invänta din replik och göra en konstpaus. Inom opera kan tre fraser försvinna vilket är tillräckligt för att publiken ska förlora en stor del av handlingen, 
säger Pernilla Rehn.
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vat många i huset i den rollen. Få har fallenhet för jobbet och det 
är ytterst svårt att rekrytera sufflörer. Dessutom är yrket lågsta-
tus, fast det utgör en så viktig funktion för oss sångare. Vi ser det 
som kvalitetsstärkande för publiken att det finns en sufflör, påpe-
kar Anders.

Göteborgsoperans sångare för en enveten kamp för att 
få behålla sina sufflörer. Tidigare hade teatern tre sufflörtjäns-
ter idag finns bara en fast tjänst kvar – Margareta Gulbransson, 
som kan slaviska språk, och så har Pernilla vikarierat som sufflör. 
Tjänsten är egentligen vakant.

– Vi har föreslagit en löneökning för att visa sufflörerna att 
de är omtyckta och behövda, och för att det är ett så svårt jobb! 
Deras roll ifrågasätts ständigt av scenografer och regissörer. Vår 
nya konstnärlige chef Stephen Langridge, som är från England 
där sufflering inte alltid förekommer, har inte alltid förstått oss. 
Inför varje ny uppsättning måste vi påpeka vikten av en sufflör, 
säger sångaren Tomas Lind.

Efter enträgna påtryckningar från sångarna har de nu fått ett 
muntligt besked att om en enda sångare vill ha sufflering så ska 
sångarna få det.

– Vi vill ha ett skriftligt dokument för att försäkra oss om 
att sufflerings-systemet finns kvar i huset, för vem vet vad som 
händer i framtiden? Något sådant har vi inte fått. Senast i Carmen 
ifrågasattes sufflören på scen, många tycker att det stör scenbilden 
att båset sticker upp 30 centimeter, men en sångare hotade med att 
hoppa av produktionen om sufflören inte fick vara med på scen, 
berättar Tomas Lind.

Tomas förstår inte problemet med det visuella på scen, 
puckeln på scenkanten är inte särskilt hög – den går dessutom 
att kamouflera med hjälp av scenografi av en påhittig scenograf. 
En del regissörer tycker att sufflörsrollen stör i arbetsprocessen, 
att sufflören får för mycket fokus av sångarna. Men det är precis 
tvärtom, påpekar både Anders och Tomas.

–Vi tittar långt ifrån alltid på sufflören, det räcker med att vi 
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vet att det finns en person där så slappnar vi av, säger Anders.
Hur många gånger per föreställning utnyttjas sufflören?
– En sångare kanske tittar på mig en eller två gånger under 

en kväll. Det kan räcka med en inandning från mitt håll så vet 
sångaren när det är dags. Ibland dirigerar jag, på andra specifika 
ställen säger jag kanske en fras, eller så ljudar jag första stavelsen. 
Publiken hör inte detta, men det ger säkerhet åt sångarna. Tappar 
man en fras eller två förlorar publiken en del av det dramatiska 
skeendet på scen. Särskilt svårt blir det om sångarna sjunger på 
ett språk de själva inte behärskar, eller ens studerat, säger Pernilla.

I våras satte Göteborgsoperan upp Leoš Janáčeks verk 
Fallet Makropulos på tjeckiska vilket var en stor utmaning för alla 
inblandade.

– Det var svårt både musikaliskt och textmässigt. Hela repeti-
tionsarbetet skulle ha varit omöjligt utan sufflör. Därtill de musi-
kaliska svårigheterna, att vara på taktslaget. Jag var ofta off-beat 
och låg en halv ton fel. Vi vet ju inte ordens exakta betydelse. För-

lorar man sig i en ände, då kan det ju bli jättefel, påpekar Tomas.
På scen kan en tiondels sekund av ovisshet bli avgörande, det 

gör sufflören så psykologiskt viktig.
– Någon är kanske förkyld, en förälder kan ha det svårt, en 

sångare är ny, så blir alla oroliga över vad som händer på scen. Det 
har hänt att jag läst av sångare innan de ens själva visste att de var 
på väg att tappa bort sig. Då är det helt fantastiskt att kunna vara 
där!

Hon kan inte komma på ett enda tillfälle där en sufflör inver-
kat menligt på det konstnärliga resultatet. 

– Tvärtom höjer det kvaliteten, sångsolisterna är oändligt 
tacksamma för all hjälp de kan få för att kunna vara fantastiska på 
scen varje kväll, säger Pernilla.

Alla tre påpekar vikten av att värna de fasta anställning-
arna på teatern. Husets fast anställda solister har minskat från 23 
till nio och enligt det sista lokala avtalet skulle antalet solister vara 
17 på teatern. Så är inte läget idag.
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– Vi kommer behöva hjälp från Teaterförbundet på den här 
punkten. Det är inte så att vi ifrågasätter ett flöde av korttidsan-
ställda. Men vi måste ha ett staket så att vi har drägliga förhål-
landen för dem som jobbar på teatern, även för korttidsanställda, 
säger Anders. 

Det ligger en stor fara i om personalen behandlas godtyckligt, 
som exempelvis om sufflörsystemet monteras ner, skyddsombu-
den förlorar sin status och pensionsvillkoren urholkas. 

– Hur många kan tänka sig en framtid i branschen om teatern 
inte anställer folk, låter dem växa och utvecklas i yrket, undrar 
Tomas Lind retoriskt.

Det nära samarbetet med sångarna på scen är just det som 
triggar Pernilla.

– Jag älskar verkligen sufflerandet. Det tar hela min koncen-
tration. Jag måste hålla reda på allas sjungna delar, och det gör ar-
betet så spännande. Jag slukas helt av verket. Men du måste tycka 
om adrenalinkicken när det väl börjar hända saker på scen.

Det krävs att sufflören har en hög ambitionsnivå redan innan 
första repetition, de behöver ha dirigentkunskaper och definitivt 
en känsla för timing. Liksom stor lyhördhet.

– Du måste veta när du ska lägga din replik till sångarna, läsa 
av situationen noga, inte provocera, men finnas till hands. En del 
vill bli sufflerade, andra inte men kan behöva det ändå. För det 
krävs finkänslighet.

Den största svårigheten på Göteborgsoperan tycker Pernilla är 
att vara tillräckligt hårdhudad för att inte ta åt sig personligt av 
att scenografer och regissörer vill bli av med sufflörsfunktionen.

–Det är lite klurigt ibland, men jag hoppas det är en övergå-
ende trend. Att vi kan etablera den här funktionen som är så pass 
viktig för att upprätthålla kvaliteten i konstformen.

MAGDALENA BOMAN

Teaterförbundet står bakom solistklubbens krav
Teaterförbundet för scen och film och sångaravdelningen har i ett 
brev till Göteborgsoperan ställt sig bakom solistklubbens krav på 
teatern.  Bland annat skriver de att utan sufflör, som ju inte bara 
är en trygghet för den enskilda sångaren, riskeras arbetsmiljön 
för samtliga i produktionen.
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Joachim Bäckström, Katarina Giotas och Mia Karlsson i Carmen.
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– Jag älskar verkligen suff-
lerandet. Det tar hela min 
koncentration. Jag håller 
reda på allas sjungna delar, 
och det gör arbetet så spän-
nande. Jag slukas helt av 
verket. Men du måste tycka 
om adrenalinkicken när det 
väl börjar hända saker på 
scen, säger Pernilla Rehn.
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”Från mjölkbutiken, klockan fem, ett litet mumintroll 
gick hem.” Med mjuk röst sätter skådespelare Michael Blomqvist 
stämningen för dagens första föreställning av totalt fem denna 
snögnistrande måndag på Junibacken där det numera spelas teater 
i flera hörn. Därtill finns en ny utomhusscen sedan i somras.

 Klockan är bara tio på förmiddagen. Ändå är det fullsatt runt 
den lilla nybyggda scenen där Hur gick det sen?, baserad på Tove 
Janssons kända bok, spelas.

Nu vill ägare och styrelse satsa än mer på teaterverksamheten 
och planer finns på en helt ny utbyggnad. Därför har också ett 
nytt avtal mellan Junibacken och Teaterförbundet just underteck-
nats, något som båda parterna välkomnar. Så även Mikael Kallin 
som är konstnärlig ledare för husets teaterverksamhet sedan 2011.

Med en årsbudget på sex till åtta miljoner kronor ansvarar han 
för att det produceras uppåt sju olika uppsättningar per år som 
tillsammans spelas runt 1 500 gånger. Några statliga eller kom-
munala stöd får inte verksamheten och den eventuella vinst som 
görs återinvesteras i mer barnkultur då Junibacken är ett så kallat 
non-profit-företag. Utgångspunkten är den svenskspråkiga barn-

litteraturen och just nu är intentionen att skildra hur det är att leva 
med en föräldrer, som i Lisen Adbåges Koko och Bosse. 

Det nya kollektivavtalet gör att Mikael Kallin kan börja 
anställda skådespelare för längre perioder och erbjuda en månads-
lön. Det innebär också en samlad kompetens på plats som kan ska-
pa mer teater kollektivt.

–Vi är helt enkelt på väg att skapa en stark ensembleteater här, 
berättar han förtjust när vi ses strax bakom Filifjonkans hus. 

Det gagesystem som gav skådespelarna betalt per arbetsdag 
och som utgick från att arbetet på Junibacken kombinerades med 
andra arbeten vid sidan av, har skrotats. Det innebar att löneku-
vertet kunde se väldigt olika ut från månad till månad. 

Ambitionen är också att lämna understudy-systemet där minst 
tre skådespelare alltid delar på en roll. Målet är istället att ge ut-
rymme för mer personliga rolltolkningar. En annan välkommen 
förändring är schemaläggningen. Med det nya avtalet ska sche-
mat upprättas minst 14 dagar i förväg inför kommande kalender-
månad.

Junibacken
storsatsar 
på teater
Fler teaterscener och mer teater. Junibackens 
satsning har resulterat i ett nytt avtal som ger 
möjlighet till längre anställningstider och en 
bättre schemaläggning för ensemblen. 
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   – Vi vill söka oss ifrån osäkerheten och hoppas nu kunna pro-
ducera ännu bättre och ännu mer teater för våra besökare, säger 
Mikael Kallin.

Tekniskt faller Junibackens teateranställda under Tea-
terförbundets privatteateravtal, men det har länge funnits behov 
av att anpassa ett avtal efter Junibackens specifika verksamhet.

Julia Reinhard, jurist på Teaterförbundet, är därför också nöjd 
med att ett nytt avtal nu har kommit till stånd.

Som en konsekvens av att Junibacken nu på allvar vill satsa mer 
på professionell och kvalitativ scenkonst för barn öppnar avtalet 
för längre anställningar på två till fem år. 

   – Det finns behov av att knyta skådespelarna till sig under en 
längre tid och där Junibacken kan vara deras huvudarbetsgivare, 
kommenterar Julia Reinhard.

Michael Blomqvist har jobbat på Junibacken sedan 2012 och är 
den enda i ensemblen som går på faktura. Det är en lösning han 
själv har valt eftersom han har flera andra uppdragsgivare, just nu 
exempelvis Molièreensemblen där han spelar i Den inbillade sjuke. 

Men nu väljer han av olika skäl att sluta på 
Junibacken. Ett av skälen är att arbetstiderna på 
helger och lov är svår att kombinera med föräld-
rarskap. 

Michael Blomqvist har fungerat som en länk 
mellan ensemblen och Teaterförbundet medan 
avtalet upprättades. Detta för att skådespelarna 
ville få en diskussion kring frågor som rörde just 
arbetstider, ob-tillägg och schemaläggning.

– Det har funnits en oro i ensemblen att arbetstiden skulle bli 
mer omfattande vid månadslön. Och ob-tillägg har hittills bara 
utgått för röda helgdagar, däremot inte söndagar. 

Hur har dessa frågor lösts med det nya avtalet?
–  Vad det gäller arbetstider och schemaläggning får vi hjälp 

av avtalet. I slutändan handlar det om att ha en bra dialog med 
arbetsgivaren om hur det fungerar i praktiken.

YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

Ma
gd

al
en

a 
Bo

m
an



26 Scen & film nr 7 2016

M
Å

N
G

A
 JÄ

R
N

 I ELD
EN

Karl Dyall sitter på ett café i Stockholm, aningen om-
tumlad efter att turnén ihop med kollegan Rennie Mirro tagit 
slut. Nyss uppträdde de på anrika Apollo Theatre i New York, 
en kulturhistoriskt viktig scen där den första blandade ensemblen 
av svarta och vita uppstod och där Sammy Davis uppträdde själv 
under sin storhetstid under 1950–60-talen.

– Det är nästan overkligt att vi varit där, överväldigande på 
flera sätt. Bara att få uppträda med vår berättelse om Sammy Da-
vis Junior på denna plats, och endast dagar efter valet av Trump! 
Dessutom följde min far, som ju inte är frisk, med till New York 
och träffade sin stora släkt där för första gången på 30 år. 

Det ligger mycket jobb bakom att göra om föreställningen till 
engelska för att spela den en enda gång, fortsätter Karl som var 
ängslig inför hur det skulle gå.

– Efter 230 föreställningar i Sverige har vi jobbat upp ett his-
keligt tempo, så plötsligt är det en annan rytmik i språket. Det var 
en arbetsseger och det gick bra. Vi fick stående ovationer. Det var 
häftigt att få möta amerikansk publik, för det pratas och kom-
menteras. Vi har aldrig fått så mycket gensvar efter att en före-
ställning är slut.

Efter den långa turnén och stort fokus på New York-föreställ-
ningen hoppas Karl kunna återgå till crossfit-träningen och kan-
ske lägga lite mer tid på sitt hälsogym som han driver ihop med 
Rennie Mirro och Joachim Bergström sedan starten. En milstolpe 
har passerats, och det känns i kroppen. Den behöver byggas upp.

  Två gånger under sitt yrkesliv har han skadat sig – först 1998 
under arbetet med Little shop of Horrors, sedan 2008 under arbetet 
med Singin’ in the rain.

– Jag skulle offra min medspelare till den köttätande växten 
i Little shops of Horrors när det sa pang i ryggen. Dagen efter hade 
Bounce, som jag var med och startade, sin första föreställning på 
Dansens hus. Jag genomförde den, men sen gick det inte mer. Det 
var en mentalt svår resa, jag blev deprimerad. Jag var mitt uppe 
i karriären och började äntligen få göra de där sakerna som jag 
ville göra. Jag blev sjukskriven och hamnade dessutom utanför 
försäkringssystemet.

Karl gjorde annat som att koreografera och skriva musik. Dan-
sade gjorde han först igen 2004 i West side story.

– Jag var inte helt i form när vi började med Singin’ in the rain 
2006, jag hade ingen riktig träningsstrategi. 2008 skadade jag 
mig igen under säsongens sista föreställning. Jag checkade ut lite 
för tidigt, landade på raka ben efter en volt och dämpade inte upp 

fallet. Ryggen och höften tog hela smällen. Det var en stress-
fraktur så förmodligen hade jag landat felaktigt ett antal gånger.             
I ryggen fanns en kotförskjutning sedan tidigare och trycket 
gjorde att det blev ytterligare ett diskbråck. Nerven kom i kläm, 
jag hade ingen känsel i benet och fick sitta i rullstol i två månader.

Läkarna menade att artisteriets dagar var över för Karl. Men 
denna gång var han bättre förberedd, han visste vad som skulle få 
honom att må bättre. 

– Jag har ju fått ompröva mitt liv tidigare och var inte lika skör. 
Jag hade nästan blivit vän med tanken att jag inte skulle kunna stå 
på scen igen, eftersom jag nu också hade åldern emot mig. Men 
efter en kort tids träning blev jag otippat bättre.

Det var crossfit-träningen, och dess funktionella öv-
ningar, som förde Karl tillbaka till yrket.  Den konfronterade ho-
nom med styrketräning så han kunde bygga upp styrka kring bål, 
knän och axlar. En säsong gick bort, sedan spelade Karl en sista 
säsong med Singin’ in the rain år 2010.

– Jag fick tillbaka mitt yrke genom crossfit och jag var starkare 
än någonsin. Vi startade gymmet och jag skrattade mig igenom 
den avslutande säsongen. 

Under senare år har han tävlat i crossfit och 2014 knep han en 
bronsmedalj i VM-tävlingarna.

  – Att jag varit framgångsrik i tävlingarna beror på att jag har 
dansen bakom mig.

Gymmet går bra, Karl håller i kurser och workshops och han 
njuter av att se stora muskulösa atleter jobba med mobilitetsöv-
ningar. Se dem dansa balett och förstå att det är viktigt om de 
ska kunna fungera optimalt. De fnyser inte längre åt yoga, pilates 
eller dans.

En del gamla skador gör sig påminda idag, reflexerna funge-
rar inte optimalt. Karl längtar efter att få bygga upp mer styrka 
i kroppen, att njuta av teater och av andra som står på scen. Han 
vill vidga sin jazzrepertoar och har idéer om att ta sig an rat-pack-
epokens musik ihop med Rennie Mirro och Joachim Bergström. 
Hans gamla far, som varit så dålig att han knappt kunnat resa, har 
fått ny energi och börjat tala om framtiden igen.

– Att uppträda på Apollo var så mycket mer än att bara spela. 
Bara att få pappa till USA igen. Maten, miljön och kärleken kan 
göra mycket. Så visst borde jag kunna ge mig själv en liten paus 
nu. Och faktiskt bara le!

MAGDALENA BOMAN

Han har varit skadad och uträknad två gånger. 
Mot alla odds har dansaren, skådespelaren och 
sångaren kommit igen. Nu pustar Karl Dyall 
ut efter en lång och framgångsrik turné med 
föreställningen From Sammy with love. 

Karl laddar om efter 
USA-succén
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Karl Dyall
Yrke: Dansare, sångare, skådespelare.
Ledande roller i musikaler som: A Chorus line, West side 
story, Cabaret, Othello, Little shop of Horrors, Singin’ in 
the rain.
Prisad som: Svensk mästare i breakdans 1984, i free- 
styledans 1986. Guldmask för manlig huvudroll i Fame 
1993, europa-etta i crossfit 2012 i +45 kategorin, sjunde 
plats i VM i crossfit. Bronsmedalj 2014 i Reebok Crossfit 
Games. Tilldelats Guldhjärtat 2014 för årets förebild 
inom fitness-industrin. 2015 fick Karl Dyall och Rennie 
Mirro pris 2015 ur Karl Gerards hedersfond.

Det var crossfit-träningen och dess 
funktionella övningar, som förde 
Karl tillbaka till sitt yrke efter att 
han skadat sig en andra gång på 
scen. Han blev starkare än någon-
sin, tävlade och kammade hem pri-
ser i crossfit-tävlingar.
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Tarik Salehs nya film utvald 
till Sundancefestivalen

Tarik Salehs film The Nile Hilton incident är 
utvald till huvudtävlingen och kategorin 
världsfilm på den prestigefyllda filmfesti-
valen Sundance i USA, som börjar i januari 
2017. Det är första gången på tio år som en 
svensk film deltar i denna kategori.

The Nile Hilton incident utspelas i Egyp-
ten 2011, i upptakten till januarirevolutio-
nen. Den är inspirerad av den libanesiska 
sångerskan Suzanne Tamims död på ett 
hotellrum i Dubai 2008. Tarek Saleh har 
skrivit såväl manus som regisserat filmen 
och i huvudrollen ses Fares Fares som kor-
rupt polis. Svensk premiär blir det först 
hösten 2017.

Nytt filmprogram i SVT

Med det nya året startar också ett nytt 
filmprogram i SVT. Dolly heter det och 
programledare blir filmkritikern Fredrik 
Sahlin och skådespelaren och program-
värden Petra Mede. Till formen blir det en 
folkbildande talkshow med både svenska 
och internationella gäster, ett program där 
det är tänkt att tittaren ska bli både under-
hållen och upplyst. Därtill kommer även 
den explosionsartat växande marknaden 
tv-serier att analyseras. Den 11 januari näs-
ta år har programmet premiär. 

Kulturens andel av            
statsbudeten minskar

26 miljarder kronor. Det var den samman-
lagda summan för kultur som stat, regio-
ner, landsting och kommuner bidrog med 
via anslag 2015.  Det redovisar Myndighe-
ten för kulturanalys i rapporten Samhäl-
lets utgifter för kultur 2014–2015. Staten och 
kommunerna stod för den största delen 
anslag med 43 respektive 42 procent. Mot-
svarande siffra för regioner och landsting 
var 15 procent. 

Rapporten konstaterar att det offent-
liga anslaget för kultur per invånare har 
ökat, men sett till andelen av de totala bud-
getarna för stat, regioner, landsting och 
kommuner har däremot ingen ökning alls 
skett för kulturområdet. 

Tvärtom, minskade kulturens andel av 
statsbudgeten 2015 efter att ha varit rela-
tivt stabil under flera år. Även hos regio-
nerna blev kulturens andel lägre både 2014 
och 2015. Hela rapporten går att läsa på 
www.kulturanalys.se

Cirkus Cirkör anmäler sig 
själva till Arbetsmiljöverket

Ett tungt metallgaller föll över fyra ar-
tister när Cirkus Cirkör gästspelade med 
Limits på Théâtre de Caen, Frankrike, i no-
vember. De skadades alla lindrigt, två fick 
uppsöka sjukhus.  Nu har Cirkör själva an-
mält olyckan till arbetsmiljöverket.

Till Scen och film säger Susanne 
Reuszner, kommunikationschef på Cir-
kör, att alla idag mår bra. Resterande före-
ställningar i Frankrike kunde genomföras, 
men med vissa förändringar i det aktuella 
numret. 

– Vi gör nu en teknisk utredning för att 
se över säkerhetsrutinerna överlag, så vi 
tar detta på fullt allvar. Tills vidare gör vi 
numret på ett annat sätt även under före-
ställningarna på Dansens hus i Stockholm.

Wasserman och Libossart 
nya filmkonsulenter       

Erika Wasserman och Juan Pablo Libossart 
är Svenska Filminstitutets nya kortfilms- 
respektive dokumentärfilmskonsulent.

– Erika har en unik blandning av er-
farenheter från att producera lång- och 
kortfilm, såväl nationellt som interna-
tionellt. Med Erika kommer vi fortsatt 
kunna stärka och utveckla kortfilmen och 
alla de möjligheter som formatet erbjuder. 
Juan har stor erfarenhet av dokumentär 
produktion och för med sig erfarenheter 
och perspektiv som verksam filmare både 
i Argentina och i Sverige, säger Kristina 
Colliander, chef för produktionsstöd på 
Filminstitutet. Båda börjar sitt arbete på 
Filminstitutet i januari 2017.

Dansdokumentär om Juck 
får produktionsstöd

Vilken plats har den kvinnliga kroppen i 
det offentliga rummet? Hur mycket plats 
får den ta? Det utforskar streetdancekol-
lektivet Juck i sin föreställning med sam-
ma namn och som bland annat kunde ses 
på barn- och teaterfestivalen BIBU i våras. 
Olivia Kastebring och Julia Gumpert gör 
en dokumentärfilm om gruppen och har 
för det tilldelats produktionsstöd av Svens-
ka Filminstitutet. 

Teaterunionen blir             
Scensverige

Vid ett extra årsmöte i november fattades 
beslutet att Svensk Teaterunion Svens-
ka ITI byter namn till Scensverige. Det-
ta för att understryka att den jobbar med 
alla former av scenkonst.  I internationella 
kontakter kommer dock fortsättningsvis 
namnet Swedish ITI kvarstå för att under-
stryka att den är en del av det internatio-
nella ITI-nätverket. Vid samma möte be-
slutades det också att Benny Fredriksson, 
VD för Kulturhuset Stadsteatern, tillträ-
der som ordförande efter Ulrika Holm-
gaard. 

Pernilla August läser        
Tennysons Nyårsklockan

Enligt traditionen är det nästan alltid en 
skådespelare som läser Lord Alfred Ten-
nysons dikt Nyårsklockan på nyårsafton i 
SVT. Till de mest välkända hör kanske 
Anders de Wahl och Georg Rydberg. I år 
är det Pernilla August som tar över stafett-
pinnen efter Malena Ernman. Hon efter-
trädde i sin tur andra storheter som Loa 
Falkman, Jan Malmsjö och Margaretha 
Krook. Till TT säger sig Pernilla August 
vara både glad och hedrad över det presti-
gefyllda uppdraget. 

Två miljarder till Operans 
renovering

Regeringen har satt ett kostnadstak på 
två miljarder kronor för renoveringen av 
Kungliga operan. Initialt skjuts nu 188 
miljoner kronor till bara för den fyra år 
långa projekteringen, varav Statens fast-
ighetsverk får 150 miljoner kronor och 
Kungliga Operan 38 miljoner kronor. 

År 2025 är det tänkt att dörrarna ska 
öppnas till ett nytt och moderniserat ope-
rahus. Under de cirka tre och ett halvt år 
som byggandet ska pågå måste huset vara 
stängt och verksamheten kommer att ske 
på annat håll.

– Det är en stor renovering i ordets rät-
ta bemärkelse, enormt mycket pengar och 
dessutom är det ju ett kulturarv som ska 
renoveras och kräver expertis inom många 
områden, säger Alice Bah Kuhnke till TT.
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Äntligen höga stilettklackar igen! Slippa teaterns alla 
erbarmliga lågskor, fula scensneakers och foträta jävla herrtoff-
lor. Upp igen på mina två springare, mina serveringsfat! De 
stjärngnistrande piedestalerna och medhavda plattformarna. De-
korerade i gnistrande spegelglas för att synas på långt håll, men i 
första hand anpassade för hårt jobb. 

Lika mycket arbetsskor som undersköterskans välanvända Bir-
kenstocks men möjligen lite högre, tjugo centimeters klack är ett 
lagom riktmärke. 

Skorna blir mina två utsiktstorn att se ut över världen ifrån. 
Oumbärliga verktyg som får mig att sväva högt ovan marken, 
nära gudarna, eller åtminstone närmare nattklubbstaket. I det 
blixtrande stroboskopljuset och följespotens brännande sken bär 
skorna vikten av mig och mina outfits. Jag svävar! 

Men kravspecifikationen är lång. De måste ovillkorligen 
kunna dansas i på höga podier eller vingliga danspelare utan att 
svika. De måste dessutom klara av att springas i på kullerstens-
gator, trampa genom krossat glas på dansgolv eller försvara mig 
i en hotfull situation. De måste hålla i den ständiga kampen när 
jag viker mig själv tredubbel likt ett mänskligt origami för att få 
plats i alla taxibilar. Att andas är en ren lyx. Små korta andetag 
räcker utmärkt, jag flämtar enstaka molekyler av syre. Min kropp 
vet precis hur den ska röra sig för att rikta energin, spara kraft och 
förvandlas. Den fördelar vikten och förflyttar tyngdpunkten så 
att jag kan röra mig fritt och obehindrat. Jag flyger! 

Jag är en mänsklig transformer utrustad med smink, syntet-
material, höga klackar och en oändlig lust att skapa stora revor i 
universum. En stolt representant för Overklighetens folk, en dan-

sande skrattspegel till en isande och trångsynt värld, en blåmålad 
glittrande lösnagel rakt upp i mansnormen. På liv och död, natt 
efter natt. 

Min kropp besitter en kunskap, nedärvd genom alla tu-
sentals nattliga drottningar och plastsystrar och förfinad genom 
åratal på små dunkla scener och källarklubbar. Och resan pågår 
ständigt. Idag är jag fast anställd på Kulturhuset/Stadsteatern 
men mina rötter slingrar sig för alltid långt ner i underjorden och 
ger mig näring och kraft. Drottningskapet ger mig styrka och 
en känsla av att stå i bredd med många andras erfarenheter, utan-
förskap och tillhörigheter värda att tas på allvar och lyssnas på. 
Rummet måste rymma fler och göras tillgängligare! Vi är många 
med andra berättelser, fler perspektiv. Se våra skor. Lyssna på våra 
steg. 

Den avskavda och sönderflisade utsidan visar hur mycket mina 
skor använts, vandrats och kämpats i, men grunden står lika sta-
digt nu som då. Dekorationen må ha flagnat men klacken är inte 
bruten. Min kropp är både stundens smärta och livets stora frihet, 
inpackad och gränslöst befriad på samma gång. Scenen är ständigt 
ny, dramat har bara börjat. Och allt är en slags drag: livet, rollerna 
och samtiden. Kattguldet bländar, stilettklacken bryter upp och 
den stora svarta lösögonfransen lovar viftande att ”Ännu är inte 
hoppet ute, darling. Inte än. Fortsätt kämpa, fortsätt dansa!”.

ROBERT FUX, SKÅDESPELARE OCH DRAGARTIST

Jag är en stolt representant                  
för overklighetens folk!

Trött på krångel med intyg?
Arbetsgivarintyg snabbt och enkelt med arbetsgivarintyg.nu

Så här går det till:

Din arbetsgivare loggar in med sin e-legitimation på 
arbetsgivarintyg.nu och fyller i alla uppgifter.

Om ni kommer överens om att arbetsgivarintyget ska 
skickas elektroniskt måste du ge din arbetsgivare din 
e-postadress och ditt mobilnummer. När arbetsgivaren 
har fyllt i alla uppgifter och signerat intyget får du ett  
mejl och ett sms. Nu loggar du in med din e‐legitimation 
för att kontrollera intyget och sedan skicka det till oss.

Mer information kring kulturarbete hittar du på vår hemsida 
www.unionenakassa.se/arbetslöshetsförsäkringen/kulturarbete
Telefon 0770-77 77 88 (knappval 4). Du kan också nå oss via Mina Sidor 
eller om du väljer att skicka ett mail till kultursektionen@unionen.se

När Scenkonstmuseet öppnar i februari 2017 ingår Roberts spegelglas-
klackskor i museets permanenta samling för den som vill se dem IRL!
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Dansare brukar inte gilla morgnar, kroppen måste få tid 
att vakna, försiktigt. Men, Ami Skånberg Dahlstedt hänger på lå-
set när Stadsbiblioteket öppnar. Hon tog båten hemifrån Brännö,  
i Göteborgs södra skärgård,  klockan 6.30 och har dessutom hun-
nit ett pass i gymmet.

Ami Skånberg Dahlstedt är dansare, koreograf, filmare och 
författare. Dansen är grunden i hennes praktik, även om hon inte 
står vid stången eller deltar i daglig träning – det är gym och yoga 
istället just nu. Förvissningen om var hon hör hemma har vuxit 
sig extra stark under de senaste åren i den akademiska världen. 
Sedan 2014 är Ami doktorand och stipendiat vid The Royal Hol-
loway University of London, avdelningen för drama, teater och 
dans. 

– Jag har arbetat med kroppen i hela mitt liv. Nu blev jag en 
som skriver om det. Men redan första veckan som stipendiat in-
såg jag att här gäller det att inte förlora sin själ, utan vara kvar i 
praktiken. En del av mig tänker att doktorandutbildningen för en 
dansande person är enda sättet att verkligen gå på djupet. Jag kan 
ta till mig teorin för att förändra min praktik. säger Ami.

 Hon upptäckte att universitetet inte alltid är så öppet som hon 
trodde. På Royal Holloway University möttes hon av oförståelse 
när hon använde sig av den egna kroppen i sina presentationer. 
Ändå byggde hennes ansökan till utbildningen på att hon vill för-
ena teori och praktik.

–  På universitetet säger de till mig att jag måste sluta stå på 
scenen, för det kan jag ju redan. Samtidigt menar de att akademin 

Att förena teori och praktik 
är målet för danskonstnären 
Ami Skånberg Dahlstedts 
akademiska arbete. Men det 
är lättare sagt än gjort i de 
strukturer hon möter som 
doktorand vid The Royal 
Holloway University i London. 

Ami vill 
förena idé 
och struktur i 
dansen
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kan bredda min publik. Jag tycker snarare att akademin behöver 
bredda sin.

För Ami är det självklart att praktik och teori går hand 
i hand. Motståndet har snarast triggat hennes övertygelse om att 
kroppen måste vara med i arbetet. De senaste föreställningarna är 
led i doktorandutbildningen. Den egna danshistorien, från Isado-
ra Duncan och Carina Ari till Rubicon och den japanska dansen 
– vad Ami kallar sin kroppsliga ”literature review” – undersöktes 
i stycket A particular act of survival, som hade premiär på Atalante i 
Göteborg våren 2015.

– Jag är en dansperson. Och en dansare kan också ställa sig upp 
i akademin och kritisera rådande världsbild. Det handlar om hur 

man värderar kunskap. Jag har gett mig uppgiften att inte vara 
den tysta dansaren. I en forskarkontext letar man alltid efter pro-
blem. Vad har jag problem med? Jo, den kvinnliga dansarens po-
sition i scenkonsten. Hur kan jag förändra den och vad måste jag 
göra? Jag undersöker bland annat hur jag kan använda könskodi-
fierade tekniker i traditionell japansk dans och teater i en samtida 
scenkonstkontext. Jag gör detta för att utmana mig själv, min po-
sition och de kulturella och politiska gränserna i samtida svensk 
scenkonst. 

Ami försöker nu också förstå det performativa inom akade-
min, det vill säga att framträda på konferenser. Men för att bli 
lyssnad på måste kroppen förankras teoretiskt. Hon menar att den 
konstnärliga forskningen lever i snabb förändring, även om kvin-
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Med klassisk japansk dans undersöker Ami Skånberg Dahlstedt bland annat könskoder. Här i A particular act of survival på Atalante.
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nor ännu kämpar för att få plats, i kurslitteraturen och i akade-
min. Ami verkar även i sammanhang där teori och praktik lever 
tillsammans, som Nordiska sommaruniversitetet, där hon är en 
av två koordinatorer för studiecirkeln om konstnärlig forskning i 
ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Ami har länge varvat arbete och studier. Innan hon sökte 
doktorandutbildningen i London gick hon en tvåårig mastersut-
bildning på Högskolan för scen och musik, HSM, vid Göteborgs 
universitet. Hon har studerat Fri konst och nya media under ett år 
vid Konsthögskolan Valand. Till hennes cv hör även dansfilmkur-
ser i USA och England. Den röda tråden är lusten att berätta.

– Från början ville jag bli författare. Sedan skådespelare, säger 
Ami. 

Som 14-åring upptäckte hon dansen och började träna inten-
sivt på kvällarna. Hon fortsatte på dansarlinjen vid Balettakade-
mien i Göteborg. Yrkeslivet fortsatte som dansare och koreograf. 
Under en tid var Ami anställd som dansare vid Borås stadsteater.

– En av de två gånger under hela mitt liv som jag har haft be-
tald semester, konstaterar hon.

Frilanslivet har dominerat. Även i rollen som filmare, där hon 
hittade ännu ett sätt att berätta.

– Det kan jag tacka Göteborg Film Festival för, och Drama-
tiska institutet, som gav en kurs, Video dance. Ett injicerande av 
dansfilm under tre dagar.

Det satte spår under 1990-talet i filmer som den prisbelönta 
Fröken Tuvstarr, hennes älskade och den skallige Quasimodi, Sagan om 
dansaren och senast dokumentären Solens dans som skildrar mötet 
med japansk dans och läraren Nishikawa Senrei.

Lusten att lära genomsyrar samtalet med Ami Skånberg 
Dahlstedt. Det handlar om att förena idé och struktur. Och att 
hitta danskonstens plats och roll i samhället.

Filmen Sagan om dansaren är en yster utopi om kvinnliga dansa-
res absurda kamp för dansen. I år är det 20 år sedan den var färdi-
ginspelad (premiär 1999) och Ami har fått pengar för att visa den 
på Bio Roy i Göteborg i januari. Då blir det samtal också.

– Jag vill att fokus inte bara ska vara filmen utan: Var är vi 
idag? När jag gjorde den ville jag berätta vår historia. Det var 
nästan ett communityprojekt! 

Ami skriver ofta artiklar, debattinlägg och krönikor i olika 
medier. Under flera år har hon också drivit en bildande dans-
blogg på uppdrag av Kultur i väst, som är en kulturförvaltning 
inom Västra Götalandsregionen. Hon vill fortsätta att berätta om 
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Suriashi är en teknik för att gå långsamt, som Ami Skånberg Dahlstedt använder aktivistiskt. På Saiin Kasuga Shrine festival i Kyoto gick hon ihop med Bruno the Bad Boy.
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den kvinnliga dansaren. Den feministiska hållningen är ett starkt 
drag i hennes akademiska arbete.

– Jag framförde en soloföreställning på Arab Women Solida-
rity Associations konferens Women and Dissidence i Kairo 2005, 
för författaren Nawal El Saadawi och andra forskare. Där förstod 
jag att många feministiska forskare ännu inte hade tänkt tanken 
att dans kunde vara politisk och samhällskritisk. Det var fantas-
tiskt att mötas och diskutera detta.  

De egna erfarenheterna ger bränsle åt intresset för teori. 
– Jag upplevde mig i början som en annorlunda fågel i den aka-

demiska världen, men på HSM mötte jag stor respekt för prakti-
kerns kunskap och det var den som skulle formuleras. Äntligen 
öppnades ett rum för kritik. Jag lärde mig ta, men också att ge 
kritik. Det är svårt att beskriva dansen. Vad är det du vill, egent-
ligen? Vi hjälpte varandra och blev de skarpaste kritikerna. För 
en scenkonstnär handlar problemorientering delvis om att få syn 
på vem du har varit och är, och vilken position du har nu – är du 
nöjd med den eller vill du argumentera för en annan? Att få syn 
på vilka teorier du baserar ditt arbete på, ta del av fler teorier och 
därmed kunna förändra din praktik. 

Ami vill att dansvärlden tar plats i den stora världen. Hon bi-

drar till det genom att gå in i akademin.
– En konstnärlig forskares praktik lutar kanske mer åt att be-

arbeta teori, även om processen mynnar ut i text kan den nya 
kunskapen också formuleras i ett nytt sceniskt verk som sätts upp 
utanför akademin. Metoden kan vara postkolonial kritik, men 
också helt nya och experimentella metoder för det specifika pro-
jektet. Dansen har en samhällsförändrande kraft och kan bidra 
med mycket till andra fält. Min nästa föreställning bearbetar mas-
kulinitet och har premiär i april på Atalante.  

LIS HELLSTRÖM SVENINGSON

Ami Skånberg Dahlstedt
Yrke: dansare, koreograf, filmare, författare, doktorand.
Bor: på Brännö i Göteborgs skärgård.
Familj: maken Palle, kompositör, och sönerna Toste och Egil.
Särskild kamp: för ökad kunskap om diabetes typ 1, en sjukdom 
som en av sönerna har, skildrat i boken Älskade vampyr.
Gör gärna: går suriashi som samhällsförändrande praktik, en 
stillsam gångteknik som används i traditionell japansk dans.
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Ami Skånberg Dahlstedt utmanar akademins traditioner när hon använder kroppen och dansar för studenter vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg.
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Karl Seldahl, 41 år, är utbildad på Dramatiska institutet 
och har jobbat som regissör under tio år på region- och länsteat-
rar runt om i Sverige och hos fria grupper. Karl driver också en 
egen fri grupp, Teater Oberon, och sitter i styrelsen för Sveriges 
regissörsförening. 

– Det känns som ett ärofyllt uppdrag och jag är mycket för-
väntansfull. I valberedningen finns stor branschkunskap, mitt 
mål är att bidra med att tänka nytt och ha fokus på representation. 
Det ska bli väldigt spännande, säger Karl Seldahl.

Valberedningens uppgift är att föreslå en styrelse som mot-
svarar sammansättningen i medlemskåren beträffande kön, et-
nicitet, ålder, yrke och anställningsform. Den ska försäkra att 
ledamöterna sammantaget har den erfarenhet och kompetens 
som krävs i de frågor som ska bevakas och drivas av förbundet. 
Valberedningen ska också ta hänsyn till att det finns en spridning 
över hela landet och att människor med olika erfarenheter och 
bakgrund finns representerade i styrelsen. Karl Seldahl valdes in 
under yrkesavdelningskonferensen i november och går in som er-
sättare för regissören Anna Sjövall i valberedningen.

MAGDALENA BOMAN

Regissören Karl Seldahl ingår nu i valberedningen som 
ska arbeta fram ett förslag till förbundsstyrelse (FS) åt 
Teaterförbundets Riksstämma 2018.

Valberedningen består också av: 
Ulla Berg Svedin, 62 år, ordförande, idag frilansande skådespelare.
Har genom åren haft flera centrala uppdrag inom Teaterförbundet, 
och med fokus på bland annat jämställdhets- och diskriminerings-
frågor. Initiativtagare till Trappan i Göteborg.
Philippa Wallér, 60 år och regissör sedan 30 år tillbaka. Har arbetat 
inom, tv, teater, radio och undervisat på de konstnärliga högsko-
lorna. Nu nationell branschstrateg inom kultur media på Arbets-
förmedlingen. 
Joel Mauricio Almroth, 28 år, musikalartist och skådespelare. Verk-
sam vid Stockholms privatteatrar. Har drivit en egen fri grupp.         
Vidareutbildar sig nu på Stockholms dramatiska högskola. 
Kjäll Åkerblom, 65 år, snickare på Dramaten. Har jobbat fackligt i 
många år och varit delegat i ett antal förhandlingsdelegationer för 
institutionsavtalet.
Mer information om ledamöterna i valberedningen på hemsidan.

Karl Seldahl ny i valberedningen

Christopher Lehmann Smalbensstipendiat

Skådespelaren Christopher Lehmann har tilldelats årets Smal-
bensstipendium på 10 000 kronor för att utveckla projektet 
Drömmaren. Utdelningen skedde i samband med en föreställning 
på Unga Klara 30 november. 

Christopher Lehmann går tredje året på StDH/Stockholms 
konstnärliga högskola, kandidatutbildningen med inriktning 
skådespeleri. Drömmaren var hans bidrag till årets elevproduk-
tionsfestival Departure. Nu vill han jobba för att nå ut till en större 
och bredare publik med vad han benämner som ”en käftsmäll på 
det heteronormativt vita etablissemanget.”

Smalbensstipendiefonden instiftades 2012 av Stefan Böhm för 
att utdela ett återkommande stipendium till ”den eller dem som 
med teatrala medel utdelar en välriktad spark mot smalbenen på 
all slags diskriminering”. 

Wollter får Svenska Akademiens teaterpris

Skådespelaren Sven Wollter har tilldelats Svenska Akade-
miens teaterpris för år 2016. På senare år har han stått på te-
aterscenen i bland annat Driving Miles på Göteborgs stads-
teater och Kung Lear på Kulturhuset stadsteatern, samt i 
en egen version av Romeo och Julia på samma teater. Han 
har även gett ut ett par böcker, senast Hon, han och döden.  
   På 60- och 70-talet blev han känd för den breda publiken ge-
nom tv-serier som Hemsöborna och Raskens och har därutöver haft 
en mängd roller för film och tv. Svenska Akademiens teaterpris 
ges till scenartister, regissörer och dramatiker. Prissumman är 
på 75 000 kronor. Tidigare pristagare är bland andra Thommy 
Berggren, Iwar Wiklander och Suzanne Reuter.

Konstnärsnämndens stöd till kulturutby-
ten har fördelats

Konstnärsnämnden delade i slutet av november ut totalt 670 000 
kronor för kulturutbyten med 21 olika länder. Åtta personer på 
teaterområdet har fått bidrag för att åka till Georgetown Univer-
sity i USA för att medverka i en workshop om representation från 
den afrikanska diasporan inom scenområdet. Föreställningen En 
druva i solen med bland andra skådespelarna Kayo Shekoni, Måns 
Clausen och David Lenneman har uppmärksammats av Svenska 
Ambassaden som står för inbjudan och även ett arrangemang på 
Swedish House i Washington.

Till verksamma inom teater fördelades totalt 376 000 kronor  
– elva resebidrag och 27 internationella utbyten beviljades.

På filmområdet fördelades totalt 293 000 kronor, i form av 
14 resebidrag och fem internationella utbyten. Bland annat får 
filmaren Tora Mkandawire Mårtens ett resebidrag för att åka 
till Moçambique, där hon vill undersöka den afrikanska dansen 
och de personer som reser dit för att dansa, researchen ska ligga 
till grund för hennes kommande film. Tora Mårtens har tidigare 
gjort den uppmärksammade dansfilmen Martha och Niki.
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MASTER - BACHELOR
I FILMSKAPANDE

 ansökning master 5e januari
ALLA YRKESOMRÅDEN INNOM FILM OCH TV

STUDIESTART HÖSTEN 2017

THE NORWEGIAN FILM SCHOOL

 ansökning bachelor 9e januari  

Kulturrådet fördelar 32 miljoner till            
27 olika projekt

Totalt 27 projekt får dela på 32 miljoner kronor när Kulturrådet 
nu för första gången delar ut stöd ur potten för nya satsningen 
Kreativa platser, en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum 
där även Statens konstråd ingår. Målet är att fler ska kunna välja, 
skapa och ta del av kultur där de bor.

Bland dem som har beviljats anslag finns tre Riksteaterfören-
ingar: Scen Sundsvall, Riksteatern Värmland och Bollnäs Riks-
teaterförening, men även exempelvis Södertäljebaserade ensem-
blen Livet bitch!

Med Kreativa platser ska Kulturrådet fördela 100 miljoner 
kronor under perioden 2016–2018. Målgruppen är kulturpro-
jekt i bostadsområden runt om i landet med socioekonomiska ut-
maningar eller lågt valdeltagande. Projekten ska också utformas 
utifrån de boendes behov och i samverkan med lokala aktörer. 
    – Det handlar om att skapa plattformar för att stärka lokala nät-
verk av kulturutövare som bor och verkar i området, säger Simon 
Strömberg, handläggare på Kulturrådet i ett pressmeddelande. 

Livet bitch! - Deras rum spelades på 4e teatern i Västerås under oktober.
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När Anita Ekberg 
2006 fyllde 75 år visa-
de Filminstitutet hen-
nes filmer och invigde 
utställningen Anita of 
Sweden med filmaffi-
scher, fotografier, kläder 
och minnessaker. Anita 
Ekberg kom också själv 
till Filminstitutet och in-
tervjuades av Stina Lund-
berg Dabrowski. Fullsatt, 

så klart. För trots att hon då fortfarande 
framför allt förknippades med den 46 år 
gamla Fellinifilmen La Dolce Vita (Det lju-
va livet) – där hon badade med Marcello 
Mastroianni i Fontana di Trevi i Rom – 
och vid det här laget hade dragit sig un-
dan i villan i Genzano di Roma, så intog 
hon scenen på Filmhuset med magnetisk 
dragningskraft och i den förväntade rollen 
av diva. På så sätt är valet av titel till den 
omfångsrika och sidlånga biografin över 
Anita Ekberg rätt vald (fast ett frågetecken 
borde läggas till). Den sista divan är skri-
ven och sammanställd av Lars Hector och 
Christel Persson. 

Storyn om Anita Ekberg är som gjord 
för att berättas. Som dotter till en lagerar-
betare och en hemmafru växer hon upp i 
en åttabarnsfamilj i ett egnahem på Östra 
Fäladsgatan i Malmö. Hon är arbetarklass, 
tar sig till Hollywood, och filmar så små-
ningom med Federico Fellini i Italien. 
Åren mellan Malmö och karriären som 
filmskådespelerska är hon nummerflicka 
– hon ser nya stjärnan Git Gay på affi-
scherna på Victoriateatern och vill bli som 
hon – mannekäng och fotomodell.  

Bakom biografin ligger vännen sedan 
1980-talet, Lars Hector. De hade ofta ta-
lat om att just göra en bok om hennes liv. 
Efter hennes bortgång förra året, skriver 
Hector, ”kändes hennes uppdrag till mig 
mycket angeläget”. Fast samtidigt inser 
han att ”projektet skulle bli alltför omfat-
tande för mig ensam”. Sagt och gjort, han 
tar in en erfaren journalist. 

Vad boken också hade behövt är en 
erfaren redaktör som hade hållit igen på 

textmängden, och som istället hade valt 
att dra på det spännande bildmaterialet. 
Kanske rent av kunnat utöka det? För det 
är i bilderna styrkan ligger, och som känt 
är: en bild säger ofta mer än tusen ord.

Lars Norén vann inte årets Augustpris 
för sin tredje arbetsloggbok: En dramatikers 
dagbok 20132015. Ett skäl till det kan vara 
praktiskt: för tung att ge bort vad gäller 
både innehåll och faktisk tyngd. Liksom 
de tidigare utgåvorna är sidorna onumre-
rade, men mellan tummen och pekfingret 
är de uppemot tvåtusen. En julklapp som 
räcker länge alltså. Tredje delen börjar ny-
årsdagen 2013 på väg till affären: Gatorna 
är fyllda av skräp som lämnats i ebben ef-
ter nattens fester. Man känner stanken av 
skuld och vånda, och bråk som inte leder 
till någon förändring. Det var nästan bara 
jag inne på Coop när jag handlade och jag 
mötte bara några andra ensamma stackare. 
Två och halvt år senare slutar boken i anti-
dikten Winterreise i juli 2015. Lars Norén 
ser vi här återigen i rollen som statist och 
betraktare, OCH på samma gång huvud-
rollsinnehavare och spelfördelare.

För åtta år sedan 
kom dussinet dramer av 
Henrik Ibsen ut i två vo-
lymer översatta av Klas 
Östergren, Samtidsdra-
matik 1 & 2. Nu har de 
kommit i en nyutgåva för 
den som missade dem sist. 
Leif Zern sammanfat-
tar i sitt förord att det är 
skandaler av det ena eller andra slaget som 
”driver handlingen framåt i de flesta av 
Ibsens pjäser och leder till katastrofer och 
smärtsamma uppgörelser”. Eftersom vi le-
ver i en verklighet där den ena skandalen 
avlöser den andra så är det ett understate-
ment att säga att Ibsen är en dramatiker i 
tiden.

Mer i tiden än Ibsen är  den världskände 
dramatikern och nu levande landsmannen 
Jon Fosse. Han är en av de globalt mest 
spelade samtidsdramatikerna, och ofta 

nämnd i Nobelprissammanhang. Nu går 
det att närma sig Fosse i två böcker. Dels 
i Fyra pjäser – Flicka i gul regnjacka, Döds-
variationer, Jag är vinden, och Vinter –  dels 
genom När en ängel går genom scenen – 20 
essäer av honom där han ”personligt och 
generöst reflekterar över sitt skrivande, 
det norska fjordlandskapets betydelse för 
texten, mystiken i litteraturen och drama-
tikens sublima ögonblick”. Därtill ett för-
ord av Karl Ove Knausgård till essäerna, 
och ett dito av Stina Ekblad till pjäserna. 
Stina Ekblad, som spelat Fosse, skriver att 
han både är rolig och att det är roligt att 
läsa hans pjäser. Men att pjäserna på sam-
ma gång är ”skrivna för skådespelarnas 
kroppar och röster. De är poesi för levande 
kroppar. De ska spelas”. 

Alla k änner till 
Thorsten Flinck i rollen 
som enfant terrible, och 
från schlagern Jag reser mig 
igen. Men vad vet vi egentli-
gen om Flinck? Med seger-
cigarr i munnen och såriga 
ögon blickar han mot läsa-
ren på omslaget till själv-
biografin Kom och skratta åt 
Lilleputt. Hans egna ord om 
sin bakgrund, uppväxt och 
om drivkrafterna att till varje pris stå på 
scen blandas med att nära vänner och yr-
kesbekanta frikostigt får komma till tals. 

Årligen delas Tucholskypriset ut av 
Svenska PEN till en förföljd, hotad och 
landsflyktig författare. Kurt Tucholsky 
var en av Weimarrepublikens främsta ra-
dikaler och satiriker på 1910- och 1920-ta-
len. Han skrev även om och för teatern 
liksom kabarétexter. Tidigare än de flesta 
såg han vilka katastrofer som skulle kom-
ma om inte de demokratiska krafterna 
kunde ena sig skriver Jan Stolpe i förordet 
till Tyskland, vårt Tyskland. Kurt Tucholsky 
oroades av tecken i tiden. Vad han oroades 
av? Det berättar han i sin bitande satir, vi-
sor och dikter.

GERT LUNDSTEDT

BOKANMÄLAN

Böcker att läsa under julledigheten
Divor, dramatiker och bitande satir. Scen och film 
har dykt ner bland några aktuella böcker.
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Teaterunionen byter namn till

Scensverige       Kaplansbacken 2   112 24 Stockholm       08- 462 25 30       info@scensverige.se       www.scensverige.se

Internationellt  kommer vi fortfarande kallas Swedish ITI 
eftersom vi är en del av det globala nätverket International  Theater Institute.

FORTBILDNINGSKURSER FÖR SKÅDESPELARE

läs mer och ansök på www.teateralliansen.se/kurser

RADIOTEATER – GRUNDKURS 
med Ludvig Josephson 16-27 januari, Stockholm

TANKEN OCH ORDET – MASTERCLASS  
med Henric Holmberg februari/mars, Stockholm

RADIOTEATER – FÖRDJUPNINGSKURS 
med Ludvig Josephson 13-24 februari, Stockholm

GAGA OCH FLOWORK – RÖRELSE OCH IMPROVISATION  
med Emma Rozgoni & Noam Carmeli 27 februari - 3 mars, Malmö 

BARA BÖRJA! IMPROVISERAD, INSPIRERANDE SKRIVKURS 
med Paula McManus 13-17 och 23-24 mars, Stockholm 

GAGA OCH FLOWORK – RÖRELSE OCH IMPROVISATION 
med Emma Rozgoni & Noam Carmeli 20-24 mars, Stockholm 

SÅNG, SPRÅK OCH SCENISK GESTALTNING  
med Pia Olby & Catherine Hansson 4-13 april, Stockholm

RONLIN FORMAN

Master teacher 
RONLIN FOREMAN (DellÀrte/USA)

WORKSHOP 11-12/2
LECTURE SHOW 12/2
THE PIGEON SHOW 18-19/2
www.teaterslava.org info@teaterslava.org

INTERNATIONELLT GÄSTSPEL PÅ

Folkteatern Göteborg söker  

Inspicient 
Intresserad? Läs mer på 
www.folkteatern.se 

Ansök senast 2017-01-01
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Förbundsnytt

Förbundsstyrelsen
Verkställande utskott: Anna Carlson (skådespelare) ordförande, Minna Krook (koreograf), vice 
ordförande, Thomas Nording (scentekniker), Peter Schildt  (filmregissör), Theresé Hörnqvist 
(producent).

Övriga ledamöter: Måns Clausen (skådespelare), Ulrika Dalenstam (producent), Robert 
Forsman (tekniker), Andrzej Glosniak (dansare), Zofi Nilsson (scenograf), Simon Norrthon 
(skådespelare), Martyna Lisowska (musikalartist), Inga Onn (skådespelare), Pontus Plaenge 
(skådespelare/regissör), Annika Stödberg (maskdesign film).

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

I slutet av november genomfördes en 
workshop om arbetsmiljö och säkerhet i 
filmindustrin i Mumbai. Där kämpar man 
bland annat för att få hygieniska toalet-
ter för kvinnor, elsäkerhet, fungerande 
brandsläckare och en första hjälpen-låda 
på inspelningsplatser. I dagsläget finns 
det mycket begränsade kunskaper om för-
sta hjälpen i hela Film City-området i 
Mumbai, där det dagligen arbetar flera 
tusen människor. Det tar också mer än 45 
minuter för brandkåren att komma dit om 
det börjar brinna.

Från Teaterförbundet för scen och film 
deltog Eleonor Fahlén. Hon är regionalt 
skyddsombud på filmområdet i Sverige 
och besöker varje år en mängd filminspel-
ningsplatser i Sverige.

Under workshopen talade Eleonor 
inför de indiska fackförbunden. Hon 
redogjorde bland annat för hur man arbe-
tar med arbetsmiljö och säkerhet på svens-
ka arbetsplatser.

– Jag har till exempel berättat om vil-
ken roll ett skyddsombud har på en inspel-
ningsplats, och hur vi agerar om vi får veta 

att elva timmars dygnsvila bryts, berättar 
Eleonor Fahlén.

De indiska fackförbunden jobbar på att 
få till en överenskommelse med producen-
terna gällande arbetsmiljö.

Workshopen är en del av ett flerårigt 
projekt som Teaterförbundet för scen och 
film har deltagit i genom den globala fack-
liga organisationen UNI-MEI. Projektet 
har finansierats med stöd av svenska 
Union to Union och Sida.

Teaterförbundet i Bollywood 
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Enkät om dansutbild-
ningarna i Sverige
 
För att möta de stora förändringarna på 
arbetsmarknaden och för att sätta oss in i 
unga dansares villkor har Dansavdelningen 
initierat ett stort projekt som rör de främ-
sta dansutbildningarna i landet. Syftet är 
att stärka befintliga och framtida yrkes-
linjer. 

Därför har vi skickat ut en enkät som 
ska ge en bild av yrkesdansarutbildning-
arna i Sverige. Vi vänder oss till skolled-
ningar, pedagoger, elever och nyligen utex-
aminerade dansare.  Har du som är berörd 
ännu inte fyllt i enkäten – gör det! Det är 
viktigt för dig, dina framtida kollegor och 
för hela dansbranschen. 

Har du inte fått enkäten – hör av dig 
till dansavd@teaterforbundet.se så skickar 
vi den till dig.

Helkväll med Svenska 
Regissörsföreningen
Svenska Regissörsföreningen bjöd i novem-
ber in till en helkväll på temat Att gestalta 
kön, makt och våld – reflektioner ur ett 
feministiskt perspektiv på Ögonblicks-
teatern i Umeå.

Ett samtal och möte mellan olika scen-
konstformer; opera, dans och teater, uti-
från rollen som regissör/koreograf och de 
val en gör i gestaltningen kopplat till frågor 
kring kön. I panelen satt Helena Röhr, ope-
raregissör, Johanna Salander, scenkonst- 
regissör och Tove Sahlin, koreograf.

Samtalet följdes upp av Ögonblicks-
teaterns Killarna, en föreställning som 
problematiserar maskulinitetskonstruk-
tionen. Arrangemanget var ett samarbete 
mellan Svenska Regissörsföreningen och 
Teatercentrum, Danscentrum Norr samt 
Ögonblicksteatern.

Pengar till rättighetshavare utbetalade
Teaterförbundets Rättighetsbolag betalade i början av december ut upphovsrättsersätt-
ningar som grundas på de kollektivavtal som Teaterförbundet för scen och film tecknar.

Ersättningarna betalas ut till 1700 rättighetshavare, varav de flesta är medlemmar 
i Teaterförbundet. Pengarna kommer från nyttjande av verk och prestationer på bland 
annat bio, dvd, tv och webb och går till upphovsmannagrupper som regissörer, filmfo-
tografer, scenografer och kostymdesigner samt utövande konstnärer som skådespelare, 
dansare och sångare. Reprisersättningar för TV4 och SVT betalas ut i februari 2017.

Har du frågor kring utbetalda ersättningar?  Kontakta Lotta Lundkvist, 08 441 13 11 
lotta.lundkvist@teaterforbundet.se eller Mia Letfors, 08 441 13 12, mia.letfors@teater-
forbundet.se.

En dag i 
Medlemsrådgivningen

En skådespelare ringde till Teaterförbun-
dets medlemsrådgivningen för att denne 
blivit erbjuden ett tvåårskontrakt på en in-
stitutionsteater, och undrade om det avtal 
denne erbjudits var okej. Juristen som sva-
rade uppmanade skådespelaren att mejla in 
sitt anställningsavtal för granskning innan 
hen skrev på. När juristen gick igenom av-
talet var allt korrekt och stämde överens 
med vad som gäller enligt kollektivavtalet 
så skådespelaren kunde lugnt skriva på och 
påbörja sin anställning. Det spelar ingen 
roll om du är anställd eller egenföretaga-
re, ta för vana att mejla ditt avtal till Med-
lemsrådgivningen innan du skriver på: 
jour@teaterforbundet.se
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Kalendarium
GOD JUL OCH  
GOTT NYTT ÅR!
 
önskas alla medlemmar 

ÄR DITT KONTRAKT OK?
Har du fått ett nytt uppdrag och är osäker på 
om kontraktet är skrivet som det ska? Du som 
är medlem kan höra av dig till Teaterförbundets 
medlemsrådgivning så hjälper våra jurister dig att 
granska kontraktet.

Kontakta jour@teaterforbundet.se
eller ring 08-441 13 00.

13 jan   Ansök till Operahögskolan
      Dags att söka utbildningar i operasång på     

      Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola.

16 jan   Radioteater – grundkurs för skådespelare
     Två veckors kurs med Ludvig Josephson. 

     (Teateralliansen)

23 jan   Audition Øresund
      Audition i Malmö för musikal och showdansare. 

      (Danscentrum Syd, Dansalliansen, AF Kultur och  
     Media)

24 jan   Ansök från Kulturrådet
     Projektbidrag för fri scenkonst. Ansökningsperioden  

      är 15 december–24 januari.

27 jan   Göteborg filmfestival
      40:e upplagan av filmfestivalen invigs och pågår till  

                     den 6 februari.

27 jan   Dansmässa i Stockholm
     Nationell utbudsdag för den professionella dansen.

28 jan   Countertechnique med Nina Wollny
      Workshop i Göteborg för yrkesverksamma dansare  

     och koreografer. (Dansalliansen, Danscentrum,  
                    Cullbergbaletten, Kulturakademin Trappan)

30 jan   Förbundsstyrelsemöte
      (Teaterförbundet för scen och film)

02 feb   Ansök från Konstnärsnämnden
      Internationellt kulturutbyte och resebidrag.

06 feb   Tanken och ordet 
      – master class för skådespelare. 
       Fortsättningskurs i Stockholm med Henric Holmberg. 
      (Teateralliansen)

13 feb   Radioteater 
     – fördjupningskurs för skådespelare

      Två veckors kurs i Stockholm med Ludvig Josephson. 
      (Teateralliansen)

27 feb   Gaga and Flowork 
     – rörelse och improvisation. Workshop  i Malmö 
      med Emma Rozgoni och Noam Carmeli.
     (Teateralliansen och Teatercentrum Södra)

6 mar    Tempo Dokumentärfestival i Stockholm
     Film, radio, foto, seminarier och masterclasses.

13 mar  Förbundsstyrelsemöte
      Teaterförbundet för scen och film)

13 mar  Bara börja! 
      Improviserad inspirationskurs i att börja skriva.
      Kurs i Stockholm med Paula McManus. 

      (Teateralliansen)

20 mar  Gaga and Flowork 
     – rörelse och improvisation 

     Workshop  i Stockholm med Emma Rozgoni och  
      Noam Carmeli. (Teateralliansen)

MEDLEMSAVGIFTER 2017
    Inkomst          Avgift/månad
    Upp till   150 000 kr         210 kr
    150 001- 210 000 kr         260 kr
    210 001-280 000 kr         285 kr
    280 001 kr och över         305 kr
    Passiv medlem            60 kr
    Aktiv medlem/vidareutb.          60 kr
    Studerandemedlem         200 kr/år

FÖLJ TEATERFÖRBUNDETS 
ARBETE!

facebook.com/Teaterforbundet
twitter.com/Teaterforbundet
instagram.com/scenochfilm



Önskningar inför 2017
Dörren står på glänt inför det nya året då en 
statlig filmpolitik ska ta plats. 

Vilka förhoppningar finns i filmbranschen  
när en ny era inleds?  

Scen & film skådar in i stjärnhimlen och  
sänder ut några önskningar.

Teaterförbundets medlemmar vill:

Att vi ganska snart 

märker ett ökat 

inflytande för dem 

som gör film.

Att upphovspersonerna 

bakom verken lyfts fram 

och att fler inser att den 

kreativa processen fram 

till en film, går att likna 

vid behovet av en hög-

klassig bred grund-

forskning för att nå fram-

gång hos publiken.

Att svensk film blir 

en angelägenhet 

som förenar alla i 

branschen, istället 

för att splittra den.

Att film inte behö-

ver delas upp i en 

så strikt ordning 

att antingen vara 

kommersiell eller 

konstnärlig.

Att vision, 

kontinuitet, och 

kvalitet är över-

gripande ledord.

Att filmregissören 

har en ekonomi och 

kan arbeta vidare 

med sina projekt 

mellan filmerna.

Att hälften av alla 

filmer som ses på 

bio är svenska och 

berättar historier om 

vår verklighet och 

historia.

Att ökade anslag 

ska leda till fler 

och bättre filmer, 

så klart!

Att den nya film-

politiken ger oss ett 

långsiktigt hållbart 

filmklimat, med rea-

listiska filmbudgetar 

och goda resurser och 

villkor för alla oss som 

arbetar med film.
Att varje film-

produktion får en 

realistisk finansiering 

där även mångfalds- och 

jämställdhetsarbete 

kan prioriteras. Det ger 

ett bättre konstnärligt 

resultat!

Att svensk film 

blir likställd med 

kvalitet.

Att filmen har 

samma status som 

all annan kultur-

verksamhet.  Och 

mer pengar! Annars 

dör filmen.
God Jul 
och ett 

Gott Nytt 
År!


