
Te
at

er
fö

rb
un

de
ts

 ti
dn

in
g

Grattis Stefan Jarl!
Hedda vill uppdatera vår bild av Sydafrika
Fullt ös bland blommor och blad i skrädderiet
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LED
A

R
E Tack alla ni som spridit kunskap 

på Scenkonstbiennalen!
Stolt, omåttligt stolt känner jag mig efter veckan i Norr-
köping där den 13:e Scenkonstbiennalen gick av stapeln. Alla 
Teaterförbundets yrkesavdelningar (inom scenkonstområdet) 
arrangerade spännande och viktiga seminarier. Många passade 
också på att hålla sina årsmöten på plats i den värmande försom-
marsolen. Scenkonstbiennalen samlar cirka 1 500 personer, och 
denna gång var det verkligen en nytändning vad gäller formerna 
för olika seminarier. Regissörsföreningen arrangerade på temat 
Att verka i periferin.  Vi blev presenterade åtta föreställningar från 
norra Sverige dit inga recensenter hade kommit. Inte nog med att 
man fick bra scenkonst presentad via innehållsbeskrivning, bild-
spel och filmad teaser. Lars Ring (SvD)och Pia Huss (DN) hade 
sedan två minuter på sig att äntligen göra en recension. En spän-
nande och lyckad form!

Dans- och skådespelaravdelningen ställde den viktiga frågan 
Ska praktikanter finansiera scenkonsten? Ett viktigt samtal, inte minst 
inför kommande arbete med att se över vårt praktikantavtal. Vår 
normkreativa arbetsgrupp lyfte tillsammans med scenograf- och 
kostymdesignavdelningen ”bad practices” under rubriken Hon 
ska kännas sexig. Clownens olika roller belystes. Våra tekniker och 
administratörer ägnade sig åt digitalisering, och vad den betyder 
för våra yrkesområden. Vi identifierade Normfällor inom mark-
nadsföring. Listan kan göra lång. Du kan läsa om fler seminarier 
lite mer utförligt, på annan plats i tidningen. Jag vill framföra ett 
stort tack till alla medlemmar som arbetat för att synliggöra vik-
tiga frågor för oss yrkesverksamma. Och därmed också lagt ner 
ett stort jobb för att sprida kunskap om våra villkor till beslutsfat-
tare och politiker som också fanns med på biennalen.

I förra numret skrev jag om vikten av kulturpolitik, att 
det är dags för alla våra politiska partier att presentera tydliga 
kulturpolitiska program. I slutet av maj sändes en radiointervju 
med Alice Bah Kuhnke (MP) där hon bland annat säger: ”Man 
ska kunna leva som konstnär. De som målar, som dansar och spe-
lar teater på våra scener, de behöver bättre förutsättningar för att 
kunna vara konstnärer. Den fria konsten är ett grönt kulturpo-
litiskt område som vi månar och borgar för, så där finns väldigt 

mycket mer att göra.” Vackra ord som det nu gäller att stå upp för 
och förverkliga.

Det som lyfts fram som de stora kulturpolitiska satsningarna, 
menar jag är ofta riktade till publiken. Fritt inträde på museer, 
låga avgifter för kulturskolorna och skapande skola. Jag har na-
turligtvis inget emot dessa satsningar men välkomnar en tydlig 
kulturpolitik som gagnar de yrkesverksamma, och förbättrar 
villkoren för att kunna försörja sig på sitt yrke inom scen och 
film.

När det gäller den nya helstatliga filmpolitiken fortsätter 
kulturministern: ”Nu är det för första gången på väldigt länge 
en filmpolitik som ger långsiktiga, stabila villkor. (…) Jag är 
övertygad om att när vi får se effekterna av den nya filmpoliti-
ken om några år, då kommer vi att se att det är mycket bättre än 
tidigare.” Här är det oerhört viktigt att inte tappa finansiering 
till svensk film, utan öka anslagen rejält så att Sverige har goda 
förutsättningar att fortsätta utvecklas och vara en viktig del av 
kulturutbudet i hela landet. Resurser som garanterar en jämn 
produktionsnivå med goda villkor för dem som arbetar med 
filmskapande.

Vi står inför ett otroligt viktigt valår 2018. Detta uppmärk-
sammades också på Scenkonstbiennalen där Göteborgs stadste-
ater arrangerade seminariet Sverigedemokraterna och kulturpolitiken 
– hur kan vi göra motstånd? Fullsatt och ögonöppnande insikter om 
vårt eget ansvar att föra det demokratiska samtalet i våra offent-
liga rum. 

ANNA CARLSON
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Scen & film – Teaterförbundets tidning

PÅ OMSLAGET:  FRIDA ENGSTRÖM I MALMÖ OPERAS ANIARA

FOTO:  MALIN ARNESSON

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.



Scen & film nr 4 2017  3

 4 MÅNADENS BILD
  Ljudtekniker inom teater: Terese Johansson.

 
 8 OPERASCENER KRYDDAR MED VÅLD MOT KVINNOR
  Våld mot kvinnor en trend på scen vid europeiska operahus.

 10  INTERVJU: HEDDA KRAUSZ SJÖGREN
  Möt Sveriges första kulturråd i Sydafrika.

 
 12  KOMPETENSTAPP HOTAR TV-BRANSCHEN 
  Panelsamtal om arbetsförhållanden i tv-branschen på Bio Rio .

 14  ”SKÅDESPELARNA ÄR MINA HJÄLTAR” 
 Årets guldmedaljör Stefan Jarl prisas för utomordentlig konstnärlig gärning. 

 18  FULL RULLE MED MARY-ANNE I SKRÄDDERIET
  Mary-Anne Buyondo driver mångfald och likabehandling på Malmö Opera. 

  
 24 ”NU GER JAG DANSEN 100 PROCENT!”
  Pontus Sundstedt är en av de 20 nyanställda på Dansalliansen. 

 29 KRÖNIKA: OLOF RUNSTEN
  Jag saknar konstnärlig diskussion på biennalen. 

 30 MODELLBYGGAREN BAKOM SAGOBYN I SELMAS SAGA
  Möt klurige mångsysslaren Mikael Riesebeck. 

Nästa nummer kommer den 4 oktober

Presstopp den 15 september

Innehåll nr 4-2017

10

18 Mary-Anne Byondo, utbildad kostymdesigner och skräddare på 
Malmö opera. Foto: Nille Leander.

30 Mikael Riesebeck framför en av sina favoritillustratörer Drew 
Struzan. Foto: Magdalena Boman.

14 Ur Stefan Jarls kommande film Aftonland.
På bild: Henrik Norlén och Eva Röse. Foto: Joakim Jalin.

10 Hedda Krauz, nytt kulturråd i Sydafrika. Foto: Michael Melanson.

14

18

30

GLAD SOMMAR, ÖNSKAR REDAKTIONEN!
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Lekande, lätta ljudbilder
Namn: Terese Johansson.
Ålder: 33 år.
Yrke: Ljudtekniker.
Det bästa med ditt yrke: Att med ljud 
kunna beröra och förstärka känslor hos 
människor.

Aktuell i: Jag har precis avslutat produktionen Phantom of the Opera 
på Cirkus, innan dess jobbade jag med Jersey Boys och Flashdance på 
Chinateatern. 
Kulturupplevelse som inspirerar: Livemusik är något som alltid 
inspirerar mig. Vare sig det är inom teater, dans eller konserter.

Ett lyckat möte mellan film och teater Så beskrev 
pressen Stockholms stadsteaters uppsättning av Noël Cowards 
Kort möte i regi av Colin Nutley. I den nu bortgångne Charles Ko-
rolys kärleksfullt återgivna 40-talsmiljö vilade dimman eller om 
man så vill kålröken tungt över scenen.

Charles Korolys scenografi var som gjord för lek, med alla 
miljöer på plats: järnvägscaféet, perrongen, rälsen, hemmets jät-
testora dörr och huset som en liten fågelholk högt uppe i taket.

– Colin Nutley var en fantastisk regissör som var bra på att 
plocka fram och ta tillvara allas medarbetares egenskaper och 
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Lekande, lätta ljudbilder
styrkor. Han gav också ljudet ett större utrymme än vad det van-
ligtvis brukar få i en teaterproduktion. Colin gav mig kortfattade 
ramar, inom vilka jag fick stor frihet att sätta min egen prägel på 
ljudbilden.

Korolys scenografi rymde ju flera rum i rummet och Terese 
satte ljudbilden till varje plats – glas som skallrade i caféet utanför 
stationen när skådespelarna befann sig där. Tågvisslor och utrop 
på stationen när handlingen förlades dit, tickande klockor i ett an-
nars tyst vardagsrum, och avlägsa flygplansljud när skådespelarna 
vandrade på stan.

– Ljud kan påverka alla och framkalla alla känslor. Bäst är det 
när man lyckas skapa en ljudbild som publiken inte tänker på, som 
får lyssnaren att uppleva att de är i det rum som föreställningen 
utspelar sig i, när ljudet bara finns där.  Patrik Bogård satte också 
ett väldigt fint ljus till föreställningen. 

– Kort möte var en ovanligt lekfull och drömsk produktion, 
som jag kommer ihåg med glädje, säger Terese Johansson. 
                       

               MAGDALENA BOMAN
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Har du något särskilt 
cirkusminne?

”Ja, plötsligt var det överdådigt med 
vita hästar och marschmusik”

Ola Citron, clown, skådespela-
re, regissör:

– Ja, flera. Jag var på tradi-
tionell cirkus i vuxen ålder och 
förvånades över hur berörd jag 
blev av vita hästar och marsch-
musik. Det var överdådigt på 
något sätt.  Första gången jag 
såg nycirkus på 90-talet var 
starkt, när franska Cirkus O var 
i Århus och jag förstummades över hur de 
band ihop alla delar och skapade en helhet, 
de gjorde en berättelse av alla de konster 
som innefattas av cirkus. I julas såg jag 
Blanche med Nofit State i London det fina 
där var hur artisten lyfte fram hen som 
motviktade honom i alla nummer.

”Ja, föreställningen Super Cirkör, jag 
insåg att en ny rörelse var på gång”

Moa Sahlin, danspedagog, 
koreograf:

– Ja, jag kommer ju från cir-
kusstaden Gävle och där finns 
ju skolor för cirkus. Men mitt 
starkaste minne är när jag 1998 
såg Super Cirkör under en bro i 
Stockholm och de uppträdde 
med musikgruppen Urga, då 
insåg jag att en ny rörelse var på gång. Aha, 
det går alltså att experimentera med cirkus 
på ett nytt sätt! När jag var danslärare på 
yrkesdansskolan i Angered tipsade jag en 
elev om skolan i Gävle.

”Ja, när jag gick med min brorson         
på cirkus och han var tre år”

Johan Lindell, biografmaski-
nist:

– Ja, men det var ett tag se-
dan. Ett särskilt minne är nog 
när jag tog med min brorson på 
cirkus för första gången. Han 
var tre år och vi hade väldigt 
bra platser. Vi satt på första 
bänk, en clown kom fram till 
oss och jag fick interagera. Min brorson 
tyckte det var fantastiskt, han var över-
lycklig. Jag tänker att jag gjorde ett oför-
glömligt intryck på honom när jag visslade 
i visselpipan och fick spännande saker att 
hända.

BAROMETERN

På scenkonstbiennalen i Norrkö-
ping diskuterades uppdraget i ett panel-
samtal. Här efterlystes kraftfulla platt-
formar, starkare nätverk mellan både 
professionella och folkrörelse, samt kun-
skapshöjande insatser för politiker och be-
slutsfattare. 

En av paneldeltagarna var Linda Beijer, 
ordförande för Manegen, en nationell in-
tresseorganisation för cirkus, varieté och 
gatuperformance som med stöd av Kul-
turrådet erbjuder daglig träning i Malmö 
och Stockholm dit alla medlemmar som 
är professionella artister är välkomna.  
   Linda Beijer tycker att den offentliga 
satsningen på cirkusområdet  släpar efter 
rejält och hoppas att kunskapen om konst-
formen hos beslutsfattare ska öka genom 
kartläggningen. 

Vilken fråga är den viktigaste för Kulturrådet 
att undersöka?

– Utredningen ska kartlägga helheten, 
hur situationen ser ut nu för vår konst-
form och utifrån det föreslå vilka system 
och stödstrukturer som behöver utveck-

las, skapas eller stabiliseras för att stötta de 
professionella utövarna och deras arbete.  
Den samtida cirkusen har redan skapat de-
lar av den plattform som behövs för konst-
formens utveckling, så nu är det ett perfekt 
läge att förbättra dessa strukturer. 

Pierre Ström, ordförande för artistav-
delningen på Teaterförbundet, påpekar 
samtidigt att det är svårt att mobilisera cir-
kusartisterna. 

– För många cirkusartister är det en väl-
digt spretig arbetsmarknad. De fysiska ar-
tisterna, exempelvis akrobater, är kanske 
bara aktiva under en kort del av livet. 

Vad gör artistavdelningen för att stödja just 
cirkusartisterna?

– På årets scenkonstbiennal ordnade vi 
seminariet Clown – ett utsatt yrke. Det är 
tänkt som startskottet för en rad semina-
rier i ett försök att reda ut de olika yrkes-
grupperna inom cirkuskonsten och deras 
arbetssituation, säger Pierre Ström.

YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

Kulturrådet kartlägger 
den samtida cirkuskonsten
Ett av Kulturrådets uppdrag för 2017 är att kartlägga 
situationen för den professionella, samtida cirkusen i 
Sverige. Syftet är att undersöka vilka offentliga insatser 
som görs på området. 

A
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Har du något särskilt 
cirkusminne? 

Svara Ja eller Nej på: 
www.teaterforbundet.se

Fråga i förra numret:
Ska du till Scenkonstbiennalen?  

    

Nej 57 %

Ja 43 % 

100 % Circus med Mikkel Hobitz och Julien Auger som examinerades från DOCH 2012.
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Under minglet på Scenkonstbiennalen talade bland andra 
Danscentrums nya ordförande Maria Rydén.

– Dansen är ett konstområde med ytterst få institutioner. Utan 
det fria danslivet skulle betydligt färre barn, unga och vuxna få 
möjlighet att möta levande danskonst. Bakom varje föreställning 
gömmer sig många obetalda arbetstimmar. De ekonomiska för-
utsättningarna gör att medarbetarna måste leverera på mycket 
kort tid och det blir tuffare för varje år. Det är dags för en positiv 
förändring, sa Maria Rydén.

Jenny Forslund, ordförande i Teatercentrum, påpekade att den 
fria scenkonsten har en geografisk spridning som saknar mot-
stycke. 

– Bara teatern står för 12 700 föreställningar per år och når  
800 000 personer. Lägg sedan till dansen, det är ett enormt mark- 
arbete som görs av den fria scenkonsten, sa Jenny Forslund.

Nästa talare var Pontus Plaenge, skådespelare på Östgötate-
atern, även ledamot i Teaterförbundets styrelse och konstnärlig 
ledare för sommarteatern Shakespeare på gräsgården i Vadstena.

– Det fria scenkonstlivet utmanar konstnärligt och får kultu-
ren i regionerna att sjuda. Den fria scenkonsten måste få växa ock-

så här, scenkonstnärer måste kunna välja att bosätta sig här, annars 
blir regionen enfaldig. Vi finns, vi vill, vi kan! Nu måste politi-
kerna våga fatta besluten som möjliggör en långsiktig utveckling, 
så att det skapas ett mer mångfaldigt och spetsigt kulturklimat i 
hela vårt land, sa Pontus Plaenge.

Skådespelaren och producenten Carina Perenkranz, som drivit 
en fri teatergrupp i Norrköping under 20 år och en privatteater i 
sju år, påpekade att pengarna inte ska tas från de redan fattiga in-
stitutionerna utan från den redan befintliga statliga budgeten och 
utropade sen: ”Länge leve den fria scenkonsten!”

Teaterförbundets ordförande Anna Carlson riktade därefter en 
uppmaning till politiker på plats i Louis De Geers kongresslokaler 
att grabba tag i någon av de många deltagarna för att få reda på 
vad de behöver veta om villkoren för den fria scenkonsten.

               MAGDALENA BOMAN

Under Scenkonstbiennalen hölls Upprop för den fria 
scenkonsten med hopp om en positiv förändring. 

Uppropet för den fria 
scenkonsten fortsätter

Attackerna mot scenkonstnärer och 
filmare har fördubblats under senaste året. 
Enligt organisationen Freemuse är det en 
följd av att nationalism och populism drar 
över världen. Mord, arresteringar, trakas-
serier är vardag för regimkritiska scen-
konstnärer världen över, inte minst i Pa-
lestina där Freedom Theatre varit verksam 
sedan 1980-talet.

– I decennier har det rådit status quo 
på Västbanken. Ibland är det svårt att hit-
ta inspiration, men bara det faktum att vi 
fortsätter, att vi existerar, innebär ett mot-
stånd, sa Jonatan Stanczak, en av grundar-
na av The Freedom Theatre i Jenin.

Små fläktar av motstånd betyder myck-
et i ett land som Belarus. Trots att fem 
personer ur Belarus Free Theatres led-
ning tvingats till exil i London, har den 
underjordiska gruppen fortsatt att arbeta 
i Minsk. Ett tiotal föreställningar har repe-
terats in via Skypemöten. 

– Jämfört med Sverige är Belarus som 
en annan planet. Vi är nog den enda euro-
peiska gruppen som har fängslats med vår 
publik, sa Svetlana Sugako från Belarus 
Free Theatre.

Gruppen marknadsför sig via Face-
bookgrupper. Publiken vet att den kan ar-
resteras, förlora jobben och bli utestängda 
från universitet när de tar sig till hemliga 
platser där Belarus Free Theatre spelar. 

Komikern Abduljaebbar Alsuhili, från 
Jemen är sedan november förra året fri-
stadskonstnär i Helsingborg – den första 
på scenkonstområdet. Efter tiden som ak-
tivist under den arabiska våren, har han 
låtit producera föreställningar via smart-      
phones. Han arrangerade även Jemens 
första standup comedy, i ett land som för-
vandlat alla sina teatrar till moskéer. 

– Motstånd för oss är att ställa oss på ta-
ken och spela. Till War comedy 2015 kom 
2000 personer, men regimstyrkorna at-

tackerade vår organisation. De fängslade 
kollegor, tog utrustningen, arrangerade 
bilder där de placerade den bland vapen 
och stämplade oss som terrorister i media, 
berättar Abduljaebbar Alsuhili som flydde 
till Jordanien.

Kulturellt motstånd är en del av ett 
större och komplicerat pussel, påpekade 
Jonatan Stanczak. 

– Bara när vi slutar kämpa mot varand- 
ra, kan vi bli starka, fortsatte han.  

Freedom Theatre har växt till Palesti-
nas största kulturcenter. De har examine-
rat över 2 000 professionella skådespelar-
studenter efter tre års träning.

FN ska forma en säkerhetsplan för jour-
nalister. Internationella teaterunionen har 
tillsammans med Freemuse åberopat att en 
liknande plan ska utarbetas för artister. Se-
naste året har 1 028 attacker skett på konst-
närer i 78 länder. Det är 119 procent mer 
än året innan.                       MAGDALENA BOMAN

Hur kan teatern användas som motstånd när den konstnärliga friheten 
blir allt mer kringskuren? Frågan belystes med vittnesmål från Belarus, 
Palestina och Jemen under Scenkonstbiennalen. 

Teater som motstånd, trots fängelse och mord
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Upprop för den fria scenkonsten i Almedalen
Måndag 3 juli, 14-14.45: TCO-landet, lilla scen Strandgatan 19. 
Fler evenemang i Almedalen på förbundssidorna, sid 39.

Två av talarna: Clara Bankefors och Sofia ”Sosso” Har-
ryson från de fria dansgrupperna Arkeolog 8 och Blauba.
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Panelen, bestående av Viktoria 
Sjöholm, Gunilla Brodrej, Anna Lund, 
Gunilla Edemo, Karin Fjellander och El-
len Nyman inledde seminariet med att 
läsa upp dramatiserade beskrivningar i 
jag-form baserade på iscensättningar av 
operorna Wilhelm Tell, Enleveringen ur Se-
raljen, Lady Macbeth från Mtsensk, Trubadu-
ren och Parsifal.

Beskrivningar fyllda av sexuella över-
grepp, grova våldtäktsscener och tortyr. 

 – Jag har skrivit exemplen utifrån 
handlingen i operorna, samt de konstnär-
liga val som regissörerna har gjort i de spe-
cifika uppsättningarna. Genom att inleda 
seminariet på detta sätt ville jag tydliggöra 
hur kvinnor förvandlas till våldsoffer och 
objekt, och att scenerna lagts in som en 
extra ”krydda”, sa Viktoria Sjöholm från 
Svenska Regissörsföreningen och mode-
rator samt initiativtagare till seminariet 
efter samtalet.

Diskussionen om objektifiering på 
operascenen tog fart 2012 när Expressens 
recensent Gunilla Brodrej ifrågasatte en 
sexscen mot ett kylskåp, samt tolkningen 
och gestaltningen av en våldtäkt, i Göte-
borgsoperans uppsättning av Lady Macbeth 
från Mzsensk. Brodrej ansåg att regin för-
medlade en romantisk bild av övergreppet. 
Följden blev att hon blev ifrågasatt av ope-
rahusets dramaturg. I ett Facebookflöde 
fick hon dessutom läsa att hon nog själv 
skulle behöva ett riktigt kylskåpsknull. 

Trenden på operascenerna är tydlig, 
grova övergrepp på scen blir allt mer po-
pulärt, sa Gunilla Brodrej.

Två av exemplen var tagna från upp-
sättningar av den både hyllade och kon-
troversielle regissören Calixto Bieito, även 
kallad för operans Quentin Tarantino. 

I Enleveringen ur Seraljen, på Komische 
Oper i Berlin, förläggs handlingen till en 
europeisk bordell där en statistkvinna blir 
mördad och får bröstvårtorna avskurna. 

I samme regissörs uppsättning av Tru-
baduren, på Hannover Staatsoper, före-
kommer mängder av våld, bland annat en 
gruppvåldtäkt som avslutas med att en sol-
dat bajsar bredvid den våldtagna kvinnan 
Azucena, medan de andra soldaterna skri-
ver ”zigenar-hora” på väggen.  I Romeo 
Castelluccis uppsättning av Parsifal, på La 
Monnaie i Bryssel, binds statistkvinnors 
kroppar med rep i en japansk bondagestil 
och hängs upp i taket, en av dem får lägga 
sig naken på ett podium med särade ben 
och könet mot publiken.

    
Regikoncept, utan någon egentlig 
personregi, hälls in i operauppsättningar, 
sa Brodrej. Viktoria Sjöholm menade att 
det är den tyska så kallade ”regiteatern” 
som ligger till grund för många kontro-
versiella och provocerande operauppsätt-
ningar.

– Framför allt verkar det finnas en 
normkultur som missbrukar genrer. Det 

blir shopping i sexualiteter och minorite-
ter. Men inte utifrån deras egna perspek-
tiv, och på deras egna premisser. Det är ren 
konsumism, sa skådespelerskan och regis-
sören Ellen Nyman. 

Inom operahusen frodas också en man-
lig genikult, vilket exemplifierades med 
hur en regissör valde att regissera sångarna 
inifrån en papplåda under repetitionsti-
den. Så skapas en arbetsmiljö där de anställa 
tvingas ta till olika skyddsmekanismer.

En del sångerskor vittnar om övergrepp 
och sexuella trakasserier bakom scen. De 
blir tillsagda, av manliga dirigenter och 
regissörer, att de bör ”ställa upp”, annars 
kan de glömma en karriär. Men få träder 
fram och berättar om detta, då hård kon-
kurrens bland frilansare föder en tystnads-
kultur.

– I de 20 mest spelade operorna är dess-
utom två tredjedelar manliga solister. Det 
finns förhållandevis få små och medelstora 
roller för kvinnor. Vi har massvis med fan-
tastiska kvinnliga solister, men vem kan 
bygga upp en karriär när de inte får verka 
på scen, sa sopranen Karin Fjellander.

Panelen efterlyste fler nyskrivna operor 
och fler kvinnliga regissörer som får ta 
plats på de stora scenerna. 

– Konsten borde användas mer till att 
dekonstruera den här maskuliniteten. Jag 
vill se en opera som vrider på de här mans-
figurerna, sa Gunilla Edemo. 

   MAGDALENA BOMAN

Patriarkala strukturer 
bakom operascenen leder 
till att nytolkningar av 
gamla verk hamnar kittlande 
nära konsumismen med 
objektifiering av och sexuellt 
våld mot kvinnor som följd. Det 
framkom under seminariet De 
våldtagna primadonnorna på 
Scenkonstbiennalen.  

Sexuella övergrepp allt 
vanligare på operascenen
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Bild ur Romeo Casteluccis uppsättning av Parsifal, på La Monnaie i Bryssel.
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Generellt saknas en mångfald på 
musikalscenerna, menar Sparq, men det är 
först när jämställdhet nåtts på scen som det 
går att släppa fokus på kön. 

Samtidigt presenterade arbetsgruppen 
sin nya granskning. Sparq har kartlagt 
24 musikaler som spelats under två år för 
att ta reda på hur mycket solotid män och 
kvinnor får på scenen. 

– Det här är en demokratifråga. Efter-
som män väljer män får inte kvinnor spela 
huvudroller på musikalscenerna. Det syns 
i lönekuvert och i förlängningen också i 
lägre pensioner, sa Emmie Asplund.

Män fick 68 procent av tiden för att 
framföra sina solopartier på scen, medan 
kvinnor gavs 32 procent av tiden på scen. 
Även om titelrollen uppbärs av en kvinna 
är det oftast birollerna runt, det vill säga, 
männen, som får ta plats i det sceniska ut-
rymmet. Den sammanlagda talade tiden 
är alltså längre för männen.

– Kvinnor talar ofta också snabbare på 
scen, vi undrar förstås varför. Är det något 
som finns i manus, eller blir vi uppmuntra-
de till detta i regin? undrade Frida Modén 
Treichl.

När Sparq ställer siffrorna mot 
antalet musikalmedlemmarna inom Tea-
terförbundet blir bilden ännu mer skev. I 
avdelningen finns 63 procent kvinnor och 
37 procent män. Det innebär att det finns 
en majoritet av kvinnor, men färre jobb 
att få för dem på musikalscenerna. Regis-
sörerna är dessutom till huvuddelen män 
– av 24 uppsättningar hade endast en mu-
sikal en kvinnlig regissör. 

  Vem bär då ansvaret? Jo, makthavarna: 
teatercheferna, producenterna, regissörer-
na, produktionsbolagen och repertoarväl-
jarna. Och faktum är att det finns lösning-
ar, poängterade Sparq!

– Det är bara att göra Bechdeltestet på 

musikaler. Det gjorde vi, a-märkta mu-
sikaler finns på vår webbsida, sa Frida 
Modén Treichl.

Det går att välja musikaler där det finns 
fler kvinnoroller, det går också att byta 
kön på befintliga roller, men det går även 
bra att stödja workshops som försöker ta 
fram nya musikaler som skildrar vår sam-
tid, och anställa jämställt.

– För varje gång en manlig musikalar-
tist anlitas, plocka också fram en kvinnlig, 
sa Sofia Södergård!

   MAGDALENA BOMAN

I kampanjen Våra Historier efterlyser den feministiska gruppen Sparq ett nytänk 
på musikalscenerna. Det är en demokratifråga.

– Musikalscenerna fokuserar på förlegade könsroller. Att scenerna domineras 
av män är ett strukturellt problem. En lösning är att göra Bechdeltestet på 
musikaler, sa Frida Modén Treichl på Scenkonstbiennalen.

Vi vill ha en jämställd musikalscen – NU!

Emmie Asplund, Frida Modén Treichl och Sofia Södergård.
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Sparq är en feministisk arbetsgrupp inom 
Teaterförbundets musikalavdelning.
Information om kampanjen Våra historier, 
vittnesmål från scen, statistik och tips finns 
på Sparqs hemsida. Där finns ett manifest 
riktat både till arbetsgivare och arbetsta-
gare. www.varahistorier.se
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Som Sveriges första kulturråd i Sydafrika står Hedda 
Krausz Sjögren inför många utmaningar. Kulturen är en 
relationsstärkare i en osäker värld, menar hon.

Hedda Krausz Sjögrens första dag på jobbet blev minst sagt 
svettig. Tillsammans med Cecilia Julin, Sveriges ambassadör i 
Pretoria, inledde hon arbetsveckan med att bokstavligen springa 
genom stans gator för att fira Sydafrikas Human Rights Day.

– Det var ett långlopp, men vi sprang ”bara” fem kilometer, 
berättar hon när vi ses på ett café i närheten av kulturdepartemen-
tet under hennes besök i Sverige. Att inledningstala på en freds- 
och konfliktkonferens i Uppsala är en av många punkter på det 
fullmatade schemat.

Det var i februari som hon utnämndes till kulturråd i Pretoria, 
Sydafrikas administrativa huvudstad. ”Hedda Krausz Sjögren är 
en smått fantastisk rekrytering som uppfyller alla de höga kraven 
för tjänsten”, kommenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke 
utnämningen av producenten, regissören och tillika grundaren 
av Voices. Produktionsbolaget står bakom ett antal världsomspän-
nande och hyllade dokumentärteaterprojekt.  Själv säger sig Hed-
da Krausz Sjögren arbeta i gränslandet mellan socialt entrepre-
nörskap, konst och kulturell diplomati. 

Redan den 15 mars tillträdde hon och flyttade tillsammans 
med familjen in i ett hus i utkanten av Pretoria, mitt under pågå-
ende oroligheter som grundar sig i ett växande missnöje med den 
sittande president Jacob Zuma. 

Hon berättar att den första månaden främst har handlat om att 
bygga upp en administration och att lägga grunden för en fort-
satt verksamhet. Tillsammans med Historiska museet i Stock-
holm och Svenska Institutet ska hon undersöka möjligheterna för 
svenska och sydafrikanska museer och konstinstitutioner att sam-
arbeta med utgångspunkt i Historiskas utställning History Unfolds, 
ett projekt som handlar om hur historia skapas.

När hon kom ner var det också mitt i en vecka fullspäckad av 
svenska ambassadens evenemang om den historiska relationen 
mellan Sydafrika och Sverige. På plats fanns svenskar som genom 
åren har varit engagerade i apartheidfrågan och på museet Lil-
liesleaf utanför Pretoria öppnades det en permanent utställning 
om förhållandet mellan Sverige och Sydafrika, en relation som 
tidigare har handlat mycket om att ge bistånd, men som i dag mer 
går ut på att jobba med demokratifrågor.

  – När den veckan var slut började på sätt och vis min första 
dag. Nu handlar det om att se hur relationen mellan Sverige och 
Sydafrika ska se ut i framtiden.

I en osäker värld tycker hon att kulturen får en allt viktigare 
roll som relationsstärkare.

– Det är därför som kulturdepartementet har tillsatt ett kul-
turråd i Pretoria, för att utöka kontakter och utbyten även med 
denna del av världen.  Min roll är att möjliggöra detta.

Hennes övertygelse är att alla framgångsrika utbyten bygger 
på goda och förtroendefulla relationer.

– Att bidra till att skapa det ser jag som min stora uppgift. Jag 
tycker också att det är viktigt att uppdatera bilden av Sydafrika i 
Sverige. Det kommer att förändra hur vårt samarbete kommer att 
se ut framöver. Där ingår exempelvis att förnya bilden av Johan-
nesburg som jag tycker har ett oförtjänt dåligt rykte. 

Vad är den största utmaningen med att jobba i Sydafrika?
– Hur man ska skapa hållbara partnerskap och var resurserna 

ska komma ifrån, nu när kulturbiståndet är helt utfasat från Syd-
afrika. Många fria grupper och institutioner har inte långsikti-
ga, ekonomiska lösningar eller strukturer, vilket gör samarbeten 
över tid svåra. Här skulle det kunna vara intressant att titta på 
utbyten kring kulturell infrastruktur.

YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

 

Hedda vill uppdatera 
vår bild av Sydafrika

Hedda Krausz Sjögren
Född: 1970.
Utbildning: Master of Fine Arts, skådespeleri vid University of 
Washington, Bachelor of Arts, drama och litteratur, Bennington 
College, båda i USA.
Yrkesbakgrund: Dramatiker, producent, konsult, har verkat vid 
exempelvis Dramaten, Riksteatern och på uppdrag av bland annat 
Svenska Institutet i ett 30-tal länder de senaste tio åren.
På agendan i år (i urval): Svenska Assitej, Dockteatern Tittut, ko- 
reografen Dalija Acin Thelander med flera svenska aktörer gästar 
Johannesburg och Kapstaden med workshops och föreställningar, 
två dialogforum kring Visual storytelling och barnperspektiv, en 
workshop för designers med deltagare från fem afrikanska länder 
och Sverige, liksom läsfrämjande insatser och medverkan på litte-
raturfestivaler. 
Här bloggar alla svenska kulturråd: www.blogg.kulturdep.se
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Över 500 svar på tre dagar. Det enkätresultatet fick Teaterför-
bundet från personer som arbetar inom tv-branschen. Svaren ger 
en tydlig bild av arbetsförhållandena i en starkt växande bransch.

– I undersökningen säger en av tre att de tänker byta bransch 
inom fem år om dagens arbetsvillkor fortsätter. Det är ett enormt 
kompetenstapp som hotar och väcker oro, sa Anna Carlson in-
ledningsvis när hon tillsammans med Peter Mild, ordförande för 
tv-fotografernas förening bjöd in till diskussion med en inbjuden 
panel vid ett seminarium på Bio Rio i Stockholm.

Den mest prioriterade frågan för dem som svarat på enkäten 
handlar om arbetstiderna – övertid är en svår fråga som bekymrar 
många.

– Dagarna blir allt längre. Arbetspass på över 13 timmar per 
dygn hör till vanligheten. Faktum är att hela 51 procent säger sig 
jobba över 13 timmar ganska ofta eller ofta, sa Peter Mild.

Får man då ersättning för detta? Nej, påpekade Anna Carlson. 
Hela 80 procent anser att de jobbar övertid och nästan lika många 
säger att de sällan eller aldrig får ersättning för sin övertid.

– Den generella upplevelsen hos dem som svarat är att det inte 
finns tillräckligt med tid, planering och resurser för att slutresul-
tatet ska bli bra, sa Anna Carlson.

Många av de tillfrågade känner av psykisk och fysisk ohälsa, 
samtidigt sjukskriver de sig inte. I sina fritextsvar framkommer 
att de tillfrågade menar att övertidsersättning skulle lösa mycket. 
Det skulle tvinga produktionsbolagen att planera inspelningen 
och få dem att tänka mer på timmar. Någon påpekar att heldags-
arvode tycks vara lika med dygnsarvode, och att det vore önsk-
värt att få till stånd något som liknar de avtal som kusinerna på 
filmsidan har.

– Alla tjänar på att man har respekt för arbetstiderna, sa produ-
centen China Åhlander, som står bakom filmerna Äta, sova dö och 
Min faster i Sarajevo.

Olle Sjöström, som länge varit frilansande ljudtekniker kände 
igen sig i beskrivningen och att det blir långa dagar på grund av 
dålig planering. 

– Det är klart att inspelningar ska vara välplanerade och det är 

tråkigt om det finns en rädsla för att säga ifrån. Faktum är att det 
här är en bransch i kris. Vi förväntas producera innehåll som kos-
tar mer än vad vi får betalt för. Alltför ofta accepterar vi projekt 
där marginalerna är för små, sa Anders Knave, vd för Titan tv.

Han var inte orolig för att arbetstillfällena kommer att minska i 
branschen, däremot kommer förutsättningarna för produktioner-
na att förändras. Liksom Jesper Pauli från Medieinstitutet menade 
Anders Knave att utvecklingen i branschen går mot mindre team, 
färre medarbetare och fler med multikompetens. Titan tv har inte 
kollektivavtal och Knave påpekade att dagens avtal inte är anpas-
sade till den verksamhet som de bedriver, något Anna Carlson 
ville kommentera.

– Vi får inte glömma att våra avtal är skapade av arbetsgiva-
re och fack gemensamt och det är bra för oss bägge. Om det nu 
finns saker som vi kan göra tillsammans för att få gladare, nöjdare 
människor så får vi också kvalitativt bättre produktioner, sa Anna 
Carlson. 

Kvalitet och kompetens är dock begrepp som förändras 
med nya generationer, inflikade Anders Knave. 

– Oavsett kompetens och kvalitet så måste vi faktiskt följa ar-
betstidslagen. Jag tror det finns en stor okunskap i tv-branschen 
om arbetstidslagen och kring reglerna för nattarbete. Det är ett 
faktum att produktionsbolagen måste söka dispens från arbets-
miljöverket för att få lov att arbeta på natten om det inte finns ett 
kollektivavtal, påpekade China Åhlander som uppmanade tv-fol-
ket att organisera sig inom Teaterförbundet och ställa krav på att 
få betalt för övertiden.             MAGDALENA BOMAN

Obetald övertid och arbetsdagar på mer 
än 13 timmar gör att många överväger att 
lämna tv-branschen. 

I maj diskuterades en undersökning, 
gjord av Teaterförbundet för scen och film, i 
samarbete med tv-fotografernas förening.

Tv-branschen 
riskerar tappa 
kompetens

• Panelen bestod av China Åhlander, filmproducent, Andreas Be-
dinger, allmän-tv-chef på SVT, Anders Knave, vd Titan tv, Jesper 
Pauli från Medieinstitutet och Olle Sjöström, ljudtekniker. Mode-
rator var Lennart Persson. 
• Hela seminariet på Bio Rio filmades och ligger både på Teater-
förbundets och tv-fotografernas förenings Facebooksida. 
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Filmproducenten China Åhlander som står bakom den prisade filmen Min faster i 
Sarajevo var en av deltagarna i panelen.
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Det nya institutionsteateravtalet mel-
lan Teaterförbundet för scen och film och 
Svensk Scenkonst är treårigt. Avtalet föl-
jer det så kallade märket, det vill säga vad 
industriavtalets parter kommit överens 
om, och ger en lönepott på två procent om 
året, med en individgaranti på 200 kronor 
i månaden. Det görs också en ökad avsätt-
ning till tjänstepensionen med 0,5 procent.

– Utöver några småändringar är det 
nya avtalet i princip ett löneavtal, säger Ju-
lia Reinhard, jurist på Teaterförbundet för 
scen och film. 

Exempel på en sådan ändring är att den 
som gått Stockholms Musikalartistutbild-
ning är berättigad till den högre minimi-

lönen med det nya avtalet. Parterna har 
också kommit överens om att flera frågor 
som togs upp i förhandlingarna nu disku-
teras vidare i förhandlingsgrupper.

– Det gäller frågor där vi och Svensk 
Scenkonst konstaterar att det krävs mer 
utredningsarbete för att komma vidare.

Totalt blir det fem förhandlingsgrup-
per. Tre börjar arbeta till hösten. En grupp 
tar upp frågor om upphovsrätt och inbe-
griper de grupper som inte är uppräknade 
i dagens avtal: ljud-, video- och maskde-
sign. Den andra ska se över anställnings-
former för konstnärlig personal, och den 
tredje ska bearbeta kollektivavtalsreg-
lering för konstnärlig personal i orkes-

terföretag. De resterande två grupperna 
som börjar arbeta 2018 tar upp frågor om 
praktikavtal och arbetstidsbestämmelser. 
Förhandlingsgrupperna ska efterhand 
rapportera till sina styrelser och eventuellt 
lägga förslag på hur man ska gå vidare i 
frågorna. 

– Grupperna bemannas av en tjänste-
man från respektive kansli, och med fyra 
förtroendevalda från respektive organisa-
tion.

Julia Reinhard är nöjd med avtalet.
– Man vill förstås alltid ha litet mer, 

men vi har gjort ett bra avtal. 
Avtalet gäller från den 1 april 2017.

GERT LUNDSTEDT

Ett nytt treårigt avtal ger institutionerna två procents 
löneökning de kommande åren. Förhandlingsgrupper jobbar 
vidare och utvecklar det parterna inte är överens om.

Lönerna ökar två procent på institutionerna

Teaterförbundet för scen och film, liksom Sveriges Film-
regissörer, har representanter i tre av råden som var för sig fung-
erar rätt olika. Men den generella bilden från representanterna 
är att det, trots en del oklarheter runt några av rådens funktion, 
finns en positiv grundstämning i de nya nätverken.

– Rådet för spridning och visning har nog störst bredd av oli-
ka aktörer och organisationer i branschen. Så vi har organiserat 
oss i undergrupper för att fokusera på minsta gemensamma näm-
nare som moms, piracy och biografstöd, säger filmregissören Eli-
sabet Gustafsson.

Både hela rådet och arbetsgrupperna har haft kontinuerliga 
möten sedan det konstituerande mötet i december. Elisabet Gus-
tafsson tycker det är positivt med nätverken, att råden kan disku-
tera frågor där. Men många i hennes råd upplever sin uppgift som 
oklar och ställer sig lite undrande över vilket reellt inflytande de 
får. I maj fick de del av en sammanställning som Filminstitutet 
gjort från en enkätundersökning samt möten de haft under våren 
med olika branschorganisationer kring produktionsstöden, den 
var delar av rådet kritisk till.

  Rådet för utveckling och produktion hade ett bra möte 

den 11 maj, menar filmregissören Christina Olofson. Också där 
framfördes kritik mot det underlag Filminstitutet presenterade, 
Sveriges filmregissörer tyckte innehållet saknade substans och 
visioner. Filminstitutet fick bakläxa och det blir ett nytt möte i 
september då rådet utlovats att få ett mer utförligt underlag. De-
ras nästa ordinarie möte är den 9 november.

– Det brinner i knutarna, eftersom det nya stödsystemet ska 
sjösättas den första januari 2018, säger Christina Olofson.

Filmarvsrådet har erbjudits utbildning och fått inblick i hur 
Filminstitutet jobbar med frågan.

– Vårt råd är rörande överens med Filminstitutet kring fil-
marvsfrågor. De centrala frågorna rör pengar, teknik och rät-
tigheter så att vårt filmarv kan tillgängliggöras för exempelvis 
forskning. Men rättighetsfrågan är snårig och inget vi kan lösa i 
vårt råd, säger Maria Bolme.

Vem bestämmer vad som är film, och vad som ingår i ett fil-
marv är frågor rådet ska ta ställning till. Teaterförbundet samlade 
alla rådsrepresentanter inför mötet i maj, och kommer att samla 
representanterna igen i augusti för att stämma av hur diskussio-
nerna fortlöper i de olika råden.                MAGDALENA BOMAN

Positiv grundstämning i filmbransch-
råden, trots oklar funktion
Den 11 maj möttes de filmbranschråd som ska bistå 
Svenska Filminstitutets nya styrelse och samtidigt ge 
branschen större inflytande på den statliga filmpolitiken.
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Stefan Jarl känner sig särskilt hedrad över 
guldmedaljen från Teaterförbundet. Av två skäl, 
säger Stefan Jarl som just nu sitter instängd med 
slutklippningen av en spelfilm med arbetsnam-
net Aftonland. 

Första skälet: Under uppväxten i den lilla sta-
den blev Skara teater hans fritidsgård, dit kom 
Riksteatern … 

– Jag hade inga pengar, vågade inte fråga mina 
föräldrar, utan smet in i pausen. På det sättet har 

jag sett en massa teater, världsdramatiken, efter paus.
– Det ledde också till att jag alltid lyssnade på Radioteatern. 

Och en dag kom Bengt Ekerots uppsättning av O’Neills Lång dags 
färd mot natt, det förändrade mitt liv, året var 1958 och jag var 17 
år. Efter det var inget sig likt, jag har ofta återvänt till porträttet 
av den narkomaniserade mamman.

– Bengt Ekerot som var min idol, Inga Tidblad, Lars Hanson, 
de har alla tre fått guldmedaljen, så jag förstod hur stor denna ära 
var.

Stefan Jarls andra skäl är fackligt och med medaljen sluts en 

cirkel.  När han och hans generation började som filmarbetare på 
60-talet fanns inget fack, de bildade yrkesföreningar: regissörer, 
produktionsledare, ljudtekniker; ganska snart slog man ihop sig 
och valde att gå in i Teaterförbundet, det blev förbundets filmav-
delning. 

Stefan Jarl är känd som en av våra främsta dokumentärfilmare, 
37 långa och korta filmer har det blivit – nu gör han sin tredje 
spelfilm.

– När jag började skriva manus till Aftonland  sa jag till Eva 
Röse: Jag kan inte göra filmen om inte du gör rollen som mam-
man. 

Eva Röse svarade: Jag gör den, lita på mig!
 – Det innebar ett enormt förtroende för min del och det stärk-

te mig när jag skrev färdigt manus. 
När den två år långa och mödosamma finansieringen var av-

slutad ringde Stefan till Eva: Vi börjar i sommar! Är du fortfaran-
de med? Javisst! Sedan ringer Eva en dag och säger: Det har blivit 
lite komplikationer … Jag är med barn.

–  Jag höll på att ramla av stolen, nu blir det ingen film, tänkte 
jag. 

Teaterförbundet delar varje år ut en guldmedalj till 
medlemmar för utomordentlig konstnärlig gärning. 
Guldmedaljör 2017 är Stefan Jarl. 

Att en filmare får guldmedaljen hör till 
ovanligheterna, Stefan Jarl är den andre efter Sven 
Nykvist under medaljens 73-åriga historia.

”Alla mina filmer handlar om barnet i vuxenvärlden”
Jo
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 En av Eva Röses söner kom att bli en osynlig huvudperson 
i Underkastelsen från 2010. Han ligger i hennes mage och i filmens 
sista bild står hon med honom som en madonna, pojken föds un-
der inspelningen. 

I Underkastelsen, Stefan Jarls mästerliga dokumentärfilm om 
kemikaliesamhället, spelar Eva Röse en mycket viktig roll. 

Stefan Jarl undersöker hur vi påverkas av de 100 000 kemi-
kalier vi dagligen utsätts för. En del av dem överförs till barnen 
redan innan de är födda, mamman och barnet delar ju samma 
blodomlopp. 

Stefan Jarl vände sig till Eva och frågade om hon ville låta un-
dersöka sitt blod. Det gjorde hon och dessvärre hittade de många 
kemikalier …

– Jag blev så imponerad av hennes mod, att ställa upp medan 
hon var gravid. Tack var det vågade jag fortsätta med Aftonland.  

Till slut lyckades de få ihop ett spelschema som passade med 
den dag Eva Röse skulle nedkomma med sitt fjärde barn. Men  
Eva Röse gick tio dagar över tiden och det var bara fem dagar 
kvar innan de skulle börja filma ...  Eva Röse säger: Jag gör filmen 
om jag så ska göra den med droppställning.

Aftonland vill skildra en brutalisering av vår tid. Demokratin 
har satts ur spel, en statskupp pågår. En familj, mamma, pappa 
och en tioårig son bor på landet. Inte långt därifrån har ocku-
panterna upprättat en vägspärr. En situation som påminner om 
Ukraina. Familjen försöker leva som vanligt, pojken rider på sin 
häst. En dag får familjen besök av några soldater. 

– Alla mina filmer handlar i grunden om barnet inför vux-
envärlden, det håller faktiskt ihop dokumentärerna och spelfil-
merna.

Så är det exempelvis i Mods-trilogin, Kenta och Stoffe är 16 
år, 17 år i första filmen och står inför ”Svenssonsamhället” – som 
de inte vill tillhöra. 

I Ett anständigt liv är Stoffes och Kentas små söner med och i den 
sista Det sociala arvet har de barnen blivit vuxna. 

– Alla spelfilmer har en liten grabb i huvudrollen, också i Af-
tonland, den sista i en trilogi där Goda människor och Jag är din kriga-
re ingår. Barnet inför världen.

Han valde att regissera tillsammans med filmregissören Kjell-
Åke Andersson. Stefan Jarl är både producent, manusförfattare 

”Alla mina filmer handlar om barnet i vuxenvärlden”
Henrik Norlén, Eva Röse är i mitten, fotografen i bakgrunden, Stefan Jarl och Valter Skarsgård till höger.
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och regissör, han insåg att han behövde hjälp med regin och valde 
vännen Kjell-Åke Andersson som också har erfarenhet av att re-
gissera barn. De fann snabbt ett sätt att samarbeta. 

– Kan bröderna Dardenne och bröderna Taviani kan väl vi.

Apropå bröder så är Stefans filmer delvis en familjeaffär, 
hustrun Anette Lykke Lundberg är klippare på filmen. Deras dot-
ter Ditte Lundberg är regiassistent, sonen Viggo Lundberg och 
Stefans äldste son, Johan Hald, spelar soldater. 

I de större rollerna syns en rad intressanta skådespelare: Peter 
Andersson, Henrik Norlén, Joel Spira och Eva Röse.

– Jag beundrar skådepelarnas enorma mod och deras arbete 
framför kameran. Det är ju där det händer. De är mina hjältar. 

BET TY SKAWONIUS

Stefan Jarl
Född: 1941 i Skara. 
Filmer i urval: Trilogin om Kenta och Stoffe och deras barn Dom kallar 
oss mods 1968, med Jan Lindqvist. ”Små knegarna, små knegarna är 
lustiga att se”,  sjunger Kenta och Stoffe och skrattar åt Svenssons på 
väg till sina jobb. Ett anständigt liv 1979. Heroinet har fått ett grepp 
om Stockholm. Under inspelningen dör Stoffe av en överdos heroin. 
Det sociala arvet 1993. Kentas och Stoffes barn väljer en annan väg. 
• Naturens hämnd 1983. Om människans manipulationer av naturen. 
• Själen är större än världen 1985. En film med diskuskastaren Ricky 
Bruch. 
• Hotet/Uhkkádus 1987. Tjernobyls kärnkraftverk exploderar, vindarna 
blåser mot Skandinavien. Den första av tre filmer om sameland.  
• Två första delarna i en spelfilmstrilogi: Goda människor 1990. En 
pojke hittar en skadad falk. Jag är din krigare 1997. Kim får i uppdrag 
att bli naturens beskyddare.
• Liv till varje pris 1998. Stefan Jarls hyllning till Bo Widerberg. 
• Terrorister – en film om dom dömda  2003. Lukas Moodysson och 
Stefan Jarl reser runt till fängelser för att tala med de dömda efter 
Göteborgskravallerna.
• Flickan från Auschwitz 2005. Ett porträtt av journalisten och förfat-
taren Cordelia Edvardson.
• Underkastelsen 2010. Då användes 500 miljoner ton kemikalier per 
år, nu är det mer. Hur påverkar det oss? 
• Godheten 2013 – om bonusar, riskkapitalister och privatiseringen 
av det allmänna.  
Mer om Stefan Jarl på hans hemsida: www.stefanjarl.se 
Se Godheten som SVT inte ville sända före valet 2014.

Bild ovan Robin Milldoff i Jag är din 
krigare 1997. Bild höger: Gustav 
Stoffe Svensson i Ett anständigt 
liv, 1979. Vänster bild: Lillemor 
Baer i Hotet/Uhkkádus 1987. 
Nedan: Ur Naturens Hämnd 1983.
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”Guldmedaljör 2017 
är Stefan Jarl – en av 
våra största filmare, 
dokumentärfilmare, 
regissör, författare 
och debattör”

Ma
gd

al
en

a 
Bo

m
an



Fo
to

n:
 M

ag
da

le
na

 B
om

an

Glimtar från stipendieutdelningen 2017

Helen Sjöholm fick Karl Gerhards stipendium och berättar hur hennes farmors 
vänninna nöp henne i kinden efter att ha sett Helena i Kristina från Duvemåla.

Charlotte Engelkes fick Zachefondens stipendium.

Daniel Engdahls stipendium gick till 
två personer – Evin Ahmad ...

 ... och Magnus Krepper.

Fred Gunnarssons stipen-
dium kammades hem av 
Shebly Niavarani.

Aleksa Lundberg tilldelades Bengt och Lenah 
Brunskogs stipendium.

Nils Närman Svensson fick Carl Billquists 
stipendium, och Lena Endre fick 
Anders de Wahls stipendium.

GRATTIS
till ALLA

STiPENDIATER!

Scen & film nr 4 2017  17
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Mary-Anne Buyondos ögon strålar, hon tjuter till av glädje. 
Vi står i köket nedanför syateljén. Hon har precis kommit på att 
det på dagen är nio år sedan hon först satte sin fot i huset – ti-
den har gått flygande fort fram. Just i dag ska 58 kollegor från 
tolv europeiska operaländer besöka Malmö Opera, det råder en 
uppsluppen stämning på herr- och damskrädderiet. Vackra refe-
rensexemplar från Belle Epoque-tiden – några tidiga år från förra 
sekelskiftet – har plockats fram, och en våldsam korsett tronar i 
en hörna i ateljén.

– På vinden finns mycket mer, en skattkista för den som gillar 
vintage. Som jag!

Mary-Anne går på högvarv. I henne har huset hittat en person 
med många strängar på sin lyra. Hon är utbildad i kostymdesign 

vid London College of Fashion och brinner samtidigt för frågor 
om mångfald och likabehandling. Nyligen blev hon invald som 
ledamot för facket i Malmö Operas styrelse. Teatern plockade 
upp henne för knappt ett år efter att hon blev klar med sin utbild-
ning i London.

– Jag var extra anställd och hoppade in i samband med Jesus 
Christ Superstar med Ola Salo i huvudrollen. Det var mycket ko- 
stym, typ 500 stycken. 100 kåpor åt det judiska folket. Jepp, det 
var bara att sy! 

Hon är van att arbeta intensivt och gillar att arbeta mot 
deadlines, som när alla sitter vid sina olika bänkar och jobbar mot 
ett gemensamt mål för att bli färdiga med en produktion. Mal-

Mary-Anne 
kör så att 
det ryker

När skrädderiet på Malmö Opera står 
inför en deadline och alla i ateljén jobbar 
mot ett gemensamt mål – då stortrivs 
skräddaren och kostymdesignern Mary-
Anne Buyondo.

– Det är fantastiskt att förverkliga 
någon annans vision. Men jag är ivrig 
och försöker behärska mig för att inte 
lägga mig i för mycket, säger hon.
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mö Opera har totalt åtta anställda skräddare, varav Mary-Anne 
är en. I huset finns också fyra tillskärare och för tillfället även två 
lärlingar som går en distansutbildning på en högskola i hantverk 
som finns i Leksand.

– Roligast är det när arbetsuppgifterna varierar. Det passar 
min personlighet bättre. Det viktigaste i min roll som skräddare 
är att se till att det sitter bra och fundera över om plagget kommer 
att hålla, och om materialvalet är bra.

Mary-Anne kommer från en teaterfamilj som flydde undan 
Idi Amins Uganda. Hon är uppvuxen i Stockholm och läste textil 
och konfektion på gymnasiet i Göteborg. Då ville hon bli mode-
designer, som alla andra. Inspirationen att sy kommer från hennes 
mormor, mamma och moster. 

– Särskilt från min moster Sylvia Sandahl, som gick bort för 
några år sedan. Hon hade en fullt utrustad ateljé i sin villa i Enske-
de och sydde kläder för privatkunder. En stolt kvinna med stark 
känsla för design. Hon hade kort hår och var ”krutig”. Hon var 
så cool. Jag såg upp till henne när jag var liten. Hon hade långa 
färgglada naglar, och hon svepte in sig i färgglada tyger.

Efter gymnasiet åkte Mary-Anne till England för att jobba 
med fri konst. Hon hamnade så småningom på kostymdesignut-
bildningen. Teatern är en ypperlig plats för henne att vara på ef-
tersom hon njuter av att ständigt möta nya människor.

Mary-Anne lotsar runt tidningen Scen&film i operahusets 
ateljéer. En och annan tygblomma från vårens sista uppsättning Mi
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av Aniara ligger utplacerad i fönstren efter att skrädderiet gjort 
blomsterhattar till hela ensemblen. Ett gäng militärrockar, be-
ställda från England, hänger i mötesrummet för att korrigeras i 
kragarna. Rockarna är gjorda till föreställningen Spelman på taket 
som öppnar höstsäsongen den 2 september. Till den uppsättning-
en är det mesta färdigsytt. 

I ateljéerna ligger nu stora tygsjok inför höstens andra 
uppsättning, en stor indisk opera, Lakmé, med musik av Léo De-
libes. Kostymören Gesine Völlm är influgen från Tyskland och 
honom har Mary-Anne inte arbetat tidigare med.

– Inför kollationeringen av Lakmé var jag en aningen orolig. 
Men det tyska teamet hade tänkt på eventuella faror och redigerat 
sina tankar innan de kom hit. De var tydliga med att de inte ville 
pracka på en kostym på någon, säger hon.

Lakmé handlar om Indien några år efter självständigheten. 
Britterna kommer att vara kolonialt klädda, indierna får kläder 
i indigoblått och orange. Kostymerna ses som appropiering utan 
kulturell markering. 

– Det är viktigt att närma sig dessa frågor med värdighet, vi 
vill inte ha några black faces här, säger Mary-Anne.

Startskottet till att hon engagerade sig fackligt skedde när tea-
tern satte upp Trollflöjten 2013. Då ville det kreativa teamet ha fem 
slavar på scen som var mörkhyade, och de använde n-ordet.

– Vi visade i princip en degraderande bild av mörka personer, 
men det såg kritikerna tackolov. Först då blev det uppenbart för 
mig att jag var den enda mörkhyade här på teatern som inte jobba-
de med fastighetsvård. Trots att Malmö en multikultistad!!

Mary-Anne beslutade sig för att driva normkreativa frågor på 
teatern, och sitter som facklig representant i teaterns likabehand-
lingsgrupp, vilket gjorde hennes kollegor glada.
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Inför besöket från tolv andra operahus så pyntar skräddaren Eva Sjövall trapphuset med kosty-
mer från Hoffmans äventyr.

Feeling of going var en föreställning där Mary-Anne fick testa nya material.
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– Jag har lätt för att ta på mig saker. Det vore onekligen skönt 
om fler satte på sig dessa glasögon och vågade kritisera vithets-
normen. Just nu arbetar jag med en text som teatern ska ha till en 
jobbannons på teatern. Jag går igång på det här, det är viktigt att 
vår teater välkomnar alla människor hit.

Mary-Anne kliver in i herrskrädderiet och visar skisser från 
Lakmé. 

– Jag blir så glad och trygg när jag ser sådana här handgjorda 
skisser. Datoriserade skisser däremot kan göra mig nervös, de är 
svårare att tolka. I dessa får jag en känsla för textur, färg, tyngd 
och en bild av plaggets vidd. Handgjorda är lättare för mig att läsa 
av. Den här konsten håller på att försvinna, som de där skisserna 
på väggen av Mathias Clason, med karaktärsdrag i ansikten, de är 
som målningar!

Ett av de roligaste jobben hon gjort för Malmö Opera får ny-

premiär till hösten – Feeling of going som är ett samarbete med Skå-
nes dansteater.

– Den gjordes ursprungligen 2013. Jag hade ansvar för allt 
herrarna hade på sig. Det var blod, svett och tårar, men det var 
helt klart värt det. Jag konstruerade ett monster och använde mig 
av nya material och tekniker, vilket var en stor och rolig utma-
ning. Det är fantastiskt att få förverkliga någon annans vision. 
Jag trivs jättebra med Theo Clinkard, som gjort kostymerna till 
uppsättningen.

Det kan vara både för- och nackdelar med att hon förutom att 
jobba som skräddare också är utbildad kostymör.

– Ibland kan nog min vilja att dissekera saker bli lite för stor. 
Jag kan inte låta bli att tänka på om plagget kommer att föra 
handlingen vidare. 

– Jag måste ständigt och jämt försöka behärska mig. Jag försö-
ker vara noga med att inte lägga mig i och får ofta dåligt samvete 

En lycklig Mary-Anne framför skisser till den indiska operan Lakmé, som går i blått och orange. – Skisserna ger mig en känsla både av textur och tyngd!
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för att jag tror att jag kör över någon här, en kostymör, ateljéchef 
eller tillskärare. 

Eftersom Mary-Anne är anställd skräddare så frilansar hon 
som kostymör vid sidan om.

– Snart tar teatern semester, vilket jag kallar för det årliga 
kosläppet haha. Jag har ju varken bil, trädgård, barn eller som-
marhus så ofta blir jag lite husvill då. Men i sommar deltar jag i 
workshop för den produktionen jag är inblandad i till hösten.

Då ska hon andra gången ta tjänstledigt från Malmö Opera för 
att göra kostymer åt Unga Klara.

– Unga Klara sätter upp en nyskriven pjäs Som man sår av Kris-
tian Hallberg. Den handlar om vad maskulinitet är. Det ska bli 
kul att få fördjupa mig i den från sensommaren och framåt. Jag är 
så ivrig, finns det manus, finns det manus? Det är fantastiskt kul 
att lista ut vad det är för story.

Mary-Anne sätter genast igång med att tala om grus, sand, 

smuts och svett när hon ska utforska maskuliniteten i den pjäsen.
– Jag älskar känslan och ljudet av kängor mot grus. Jag tänker 

på material och känslan av doft och ljud. Tyngre material med 
patinering på. Att det ser lite slitet ut. Skinn och ull, och skir tunn 
bomull. Det är så fint att slita i, och så skönt att sedan se naturlig 
skådespelarsvett på det. Men jag vill också skapa kontraster rent 
snittmässigt. Skarpa axlar över ett hårt skal med något mjukt un-
der. En kavaj med fästen för hockeyrustning ovanpå. Så tar man 
av det lagret och vad finns innanför, fragilt, skört, en sårbar man. 
Dessutom ska min farbror Richard Sseruwagi vara med i pjäsen!

Är det problem med att få ledigt för frilansuppdrag?
– Nej inte alls. Det här betraktas som kompetensutveckling. 

Jag känner stor support från huset, och så representerar jag ju 
Malmö Opera. I går hittade jag något i förrådet som jag kanske 
kan ha med i föreställningen. Det blir bra för mig att stiga in i rol-
len och bli beslutsfattare. Att få stå emot. Det är lärorikt!

MAGDALENA BOMAN
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Mary-Anne tillsammans med tillskäraren Lotta Selander som gjort en spökklänning till en kvinnlig solist i höstens första uppsättning Spelman på taket.
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- Ett jobb jag hade roligt 
med var Snödrottningen. Jag 
gjorde huvudbonader till 
ett antal rövare i skogen. 
Jag la till kvistar och gre-
nar, gjorde kreationer som 
frisyrer. Men grenarna fick 
inte sticka ut för mycket 
eftersom rövarna skulle 
kunna slåss på scen. De fick 
inte heller vara för tunga 
för att solisterna skulle 
kunna sjunga, berättar Ma-
ry-Anne. 
Rövarflickan på bild är Line 
Juul Andersen.
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Hallå där, Anna Pettersson, 
sedan första april teaterchef vid 
Strindbergs Intima Teater i 
Stockholm. Vad har du hunnit 
göra under dina första månader? 

- Jag fick börja med att 
avsluta, kan man säga. Kon-
toret som hörde till teatern, 
är uppsagt, jag har avslutat 

el- och telefonabonnemang och teaterpro-
ducenten slutar. På flera plan blir det ett 
skifte och en nystart. 

– Nu repeterar vi Fadren, ett samarbete 
med Dramaten och vi har premiär den 24 
augusti. Den spelas av Johan Rabaeus och 
mig, ett högriskprojekt för oss båda. Sam-
tidigt som det är ett möte mellan Laura 
och Ryttmästaren, är det ett möte mellan 
två skådespelare. Det kommer att finnas 
med fragment från våra samtal om teater. 
Vi hade så diametralt olika åsikter om det 
vi ser och tänker kring teater. Därför var 
vi tvungna att göra det här.

  Vilka respons har du fått? 
– Mycket fina reaktioner! I år har jag 

inte så hög budget, därför blir jag själv in-
volverad i väl många produktioner under 
hösten. Men målsättningen är att använda 
teatern som en möjlighet att skapa utrym-
me för andra, särskilt unga människor. 

Det har varit en stark drivkraft för mig 
under flera år. Många hör av sig och är in-
tresserade av att arbeta här. Jag hoppas att 
de har tålamod eftersom det kommer att ta 
tid att besvara alla mejl och telefonsamtal.  

Ursprungsidén med Strindbergs Intima Tea-
ter var en ”internationell försöksteater med sce-
niska experiment”, vilket var ganska exakt det 
du gjorde med din uppsättning Fröken Julie, för 
fem år sedan.  Hur kommer du att anknyta till 
den?

– Strindberg var nyskapande och ra-
dikal, det är ledorden när man arbetar i 
hans anda. Mycket i hans texter och ma-
terial går att ta avstamp ifrån för att göra 
undersökande, experimentella arbeten 
och skapa samtal där man inte alltid tycker 
lika. Han slängde ur sig brandfacklor, var 
fräck, snabb och sade ofta emot sig själv.  
Utöver Fadren har vi fyra premiärer till 
under hösten: Inferno med Siri Hamari, för 
barn mellan 6 och 10 år med video av Max 
Marklund. Charlotte Engelkes ska göra en 
Spöksupé, av Dödsdansen och Spöksonaten, 
med musikern Göran Martling.  Sedan blir 
det ett samarbete med Uppsala stadsteater: 
Elisabeth Wernesjö gör Strindberg – en 
stand-up som hon och jag skriver tillsam-
mans utifrån Strindbergtexter och citat. Så 
ska Andreas Ferrada-Noli från Högskolan 

för Scen och musik i Göteborg iscensätta 
Antibarbarus. Han presenterar Strindbergs 
vetenskapliga texter iförd en glitterbody. 
Jag hoppas på stor publiktillströmning. 
Min ambition är att Strindbergs Intima 
Teater ska bli en plats som används mycket 
- helst varje kväll.

Hur driver man en liten teater med tajt eko-
nomi?

– Som på alla mindre teatrar får de som 
arbetar ha flera olika yrkesuppgifter. Jag 
vill kunna förmera utrymmet, genom 
samarbeten med till exempel Örebro läns-
teater, Folkteatern i Gävle, Östgötatea-
tern och Göteborg Stadsteater. Initiativen 
kommer i flera fall från skådespelarna. Det 
är bra om föreställningar kan ges på flera 
orter. Jag tycker mycket om samarbeten, 
det är generöst och det är i tiden. Jag har 
också internationella samarbeten på gång.  
Att teatern är liten gör arbetet väldigt va-
rierat och kul. Jag har just satt mig in i allt 
som rör teatern, till exempel bärigheten i 
taket, hur många lampor vi kan hänga. Så 
skriver jag på en ansökan med samlings-
namnet Inferno, ett treårigt projekt om 
barns och unga vuxnas psykiska ohälsa. 
Höstens uppsättning av Inferno blir start-
skottet. 

           KAJSA OLSSON

Nystart på Strindbergs Intima Teater

HALLÅ DÄR...

Danscentrum Norr har för första gången fått anslag från 
Kulturrådet för daglig träning och workshops för fria dansare.

– Men daglig träning som i storstäderna kan vi tyvärr inte er-
bjuda än så länge. Det är snarare kontinuerlig träning, med start 
i Umeå, säger Birgitta Jacobson, verksamhetsledare på Danscent- 
rum Norr i Umeå. 

Inledningsvis blir det träning en eller två gånger i månad-
en. Att det inte blir oftare beror på att Danscentrum Norrs 30 
medlemmar bor i ett gigantiskt upptagningsområde – 100 mil 
nord-sydlig riktning och 40 mil öst-västlig. Kulturrådets anslag 
är bara på 100 000 kronor för 2017 och dessa pengar ska även an-
vändas till workshops. 

– Bor du i Boden och har 30 mil till Umeå är två timmars dag-
lig träning knappt mödan värt. Men en workshop är värd tiden 
för att få ta del av kompetensutvecklingen. 

– Vi hade en tvådagars workshop med Toby Gunn nyligen, 
den var med våra mått mätt välbesökt och mycket uppskattad. 

För att pengarna från Kulturrådet ska räcka längre samarbetar 

Danscentrum Norr med bland annat Dans i Västerbotten, Balett- 
akademin och Norrlandsoperan.

– Vi kan inte flyga in koreografer från New York, men när 
exempelvis Norrlandsoperan tar hit spännande dansare frågar vi 
om de kan tänka sig ha daglig träning eller workshops för våra 
medlemmar när de ändå är här.

Verksamheten som dragit igång är en absolut förutsättning för 
att få dansare i norr att stanna, menar Birgitta Jacobson.

–Som dansare behöver du hålla igång, få influenser och kom-
petensutveckling. Det här är otroligt viktigt för den fria profess- 
ionella dansen i Norrland. 

Eftersom hon bara är anställd på 20 procent och styrelsen arbe-
tar ideellt är alla i Danscentrum Norr otroligt glada för pengarna 
och för möjligheterna de ger. 

– Nu ska vi få till många bra aktiviteter och visa att detta be-
hövs. Förhoppningsvis får vi bidrag även nästa år och kan göra 
ännu mer för dansen runt om i norr. 

                       GERT LUNDSTEDT

Daglig träning även i Umeå

Ett litet bidrag till dansen i norr väcker drömmar om ett 
levande dansliv. 
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Kungliga operans historia             
digitaliserad

250 år av Kungliga operans historia har 
digitaliserats. Det meddelar TT Nyhets-
byrån. Arbetet har under flera år utförts av 
Kungliga operan själv. 

Än så länge är arkivet bara internt, men 
snart öppnas det även för forskare och 
allmänheten. Bland annat kan besökaren 
botanisera bland skisser, kostymer och 
affischer från Gustav III:s tid. I ett sena-
re skede kommer även material som Bir-
git Nilssons Valkyriadräkt från Wagners 
Ringen-svit och Jussi Björlings kostymer 
att förevigas. 

Jenny Gilbertssson ny     
barnfilmskonsulent

Svenska Filminstitutet har utsett Jenny 
Gilbertsson till ny barnfilmskonsulent.  
Hon har tidigare arbetat som bland annat 
manusredaktör och producent inom film 
och tv. Senast producerade hon Guldbag-
genominerade Tjuvarnas jul – Trollkarlens 
dotter.  Sedan 2016 har hon utvecklat flera 
barnfilmsprojekt på produktionsbolaget 
Jarowskij. 

 – Jag tänker göra mitt yttersta för att 
se till att barn och unga vuxna får upple-
va massor av engagerande, intressanta och 
underhållande filmer, i alla former och 
genrer, säger hon i ett pressmeddelande. 
Jenny Gilbertsson tillträder 21 augusti. 

 

Mattias Andersson fick       
Assitej-pris i Kapstaden

Dramatikern och regissören Mattias An-
dersson har erhållit internationella Assi-
tejs prestigefyllda pris ”Artistic excellence 
award 2017”.  Detta skedde under Assitejs 
konferens som i år ägde rum på Baxter 
Theatre i Kapstaden, Sydafrika. 

  Priset delas ut vart tredje år och går till 
en person i världen som arbetar med teater 
för unga människor.  Motiveringen lyder 
(i urval): ”Mattias Andersson får priset för 
sin innovation, för att han talar om vår 
samtid och för det faktum att han förtjänar 
internationell synlighet och uppmuntran i 
sitt arbete.” Mattias Andersson är dubbelt 
aktuell på Dramaten i höst med The Mental 
States of Sweden in Dance och Uppenbarelsen. 
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Årets Dramatenstipendiater

Dramatens stipendier delas i år ut till skå-
despelarna Hannes Meidal (flitstipendiet, 
6 000 kr), Irene Lindh (Göthe-           sti-
pendiet, 10 000 kr) och Jonas Bergström 
(Bennystipendiet, 10 000 kr). Årets me- 
daljörer var producenten Kaj Forsgårdh, 
dekormålaren Dick Sandin och hattma-
karen Barbro Scott som alla fick Kungli-
ga Dramatiska Teaterns jubileumsmedalj. 
Skräddaren Anna-Karin Henriksson och 
Mimmi Fristorp, pressansvarig, fick 6 000 
kronor vardera ur jubileumsfonden. 

Ruben Östlund tog hem 
Guldpalmen i Cannes

Ruben Östlund har tilldelats Guldpalmen 
för sin film The Square. Det är första gång-
en på 66 år som en svensk regissör erhållit 
Cannesfestivalens mest prestigefyllda pris. 
Då var det Alf Sjöberg som tog hem ut-
märkelsen för Fröken Julie.

 The Square är en samtidssatir som utspe-
lar sig i konstvärlden och ställer frågor om 
etik och moral.

 – Det är en film som talar om vilket 
helvete som de som måste vara politiskt 
korrekta lever i, sade juryordföranden Pe-
dro Almodóvar vid en presskonferens. Ett 
uttalande som sedan väckte kritik hos flera 
filmskribenter som ansåg att Almodóvar 
missuppfattat filmens budskap.

The Square får svensk biopremiär i au-
gusti. Ruben Östlund har tidigare haft 
framgång med filmer som Turist för vilken 
han tilldelades så mycket som sex guldbag-
gar 2015, samt Play som kammade hem två 
Guldbaggar.

Tre miljoner till fria dansare 
och grupper

När Kulturrådet delade ut 3,2 miljoner 
kronor till 15 fria dansaktörer i mars, 
så gick flera av bidragen till projekt och 
grupper som arbetar med internationella 
turnéer och samarbeten. Bland dem finns 
ZebraDans som ska gästspela för barn och 
unga i Ryssland, Polen och Kina.

 Andra dansare och grupper som be-
viljats stöd är Flytande Galleriet (350 000 
kronor) för samlingsverket Room X där 
flertalet danskonstnärer i Skåne medver-
kar. Vidare får c.off  och Once Upon A 
Time båda 250 000 kronor vardera. C.off 
utmanar och forskar i normer om koreo-
grafi, språk och funktionalitet och får stöd 
för föreställningen (im)perfekta koreografier. 
Once Upon A Time planerar projektet 
City Horses, med kvinnor, hästar och sta-
tyer som undersöker makt, representation 
och kvinnokroppar i det offentliga rum-
met. Listan med alla beviljade stöd finns på 
Kulturrådets webb: www.kulturradet.se

Ny danschef i Norge

Samme Raeymaekers har utsetts till ny 
chef för Dansens hus i Oslo, Norges natio-
nalscen för dans. 

Han kommer senast från Concertge-
bouw i Brügge där han har varit konstnär-
lig samordnare och inkluderat festivalen 
December Dance.  

Dansk Danseteater i Köpenhamn söker 
ny konstnärlig ledare. Deadline är första 
september 2017. Läs mer om tjänsten på 
danskdanseteater.dk. 

Förtydligande 

Om du har en tillsvidareanställning på hel-
tid kan du inte ingå i Musikalliansen, den 
vänder sig till yrkesverksamma frilansare.

The Mental States of Sweden in Dance.

Fem filmformat får nytt     
utvecklingsstöd

Svenska filminstitutet satsar på nya film-
format. NEON – Next Original Narrati-
ves heter det och initialt får nu fem projekt 
ett nytt utvecklingsstöd om 100 000 kro-
nor vardera. Initiativet kommer från Eri-
ka Wasserman, nytillträdd konsulent för 
kortfilm och nya format. Stödet kan sökas 
gemensamt av en regissör och en produ-
cent från den första juni. Deadline är första 
september. I oktober meddelas vilka fem 
projekt som väljs ut.

– Med NEON vill vi uppmärksamma 
mångfalden av format, uttryck och de sätt 
som film kan möta en publik i dag. Jag 
hoppas på visionära, innovativa och visu-
ellt utforskande narrativ - det skulle kunna 
vara i virtual reality, augmented reality, 
instagram-stories, kortserier, dataspel, li-
ve-film eller något helt annat som vi inte 
sett tidigare, säger Wasserman i ett press-
meddelande. 

City Horses.
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Scen & film når honom i Dansbutiken på Gamla Brogatan i 
Stockholm. Här har han jobbat extra sedan han blev frilans 2012. 
Men nu är det slut med bisysslor. Från den första augusti är Pontus 
Sundset anställd av Dansalliansen.

– Jag känner mig så otroligt lyckligt lottad. Det är en trygghet 
att kunna planera livet på ett helt annat sätt. Nu kan jag sluta med 
ströjobb och bara fokusera på dans, säger han upprymt när vi träf-
fas några dagar senare.

Pontus är samtidigt mån om att understryka att han har haft 
tur, att urvalet inte bara baseras på skicklighet utan att Dansalli-
ansens kriterier också är administrativa. 

   – Det handlar snarare om anställningstid och vilken form av 
anställning du har haft, inte hur bra du är som dansare. Det gör 
systemet rättvist.

Ännu har han inte varit på det första informationsmötet med 
Dansalliansen, men en sak vet han – anställningen kommer att 
förändra hans yrkesliv.

Redan 2015 sökte han, men då fick han ett nej. När be-

skedet för 2017 damp ner på hallgolvet för en tid sedan val-
de Pontus därför att vänta i timmar med plocka upp kuvertet. 
   – Jag vågade öppna det först klockan nio på kvällen. När jag väl 
gjorde det så var jag var mållös. Det var som om livet plötsligt 
strykte mig medhårs!

Ändå har frilansandet inte varit dåligt för Pontus Sundset. 
Efter sammanlagt sju år som anställd på Ballet Mainz och sedan 
Ballet am Rhein i Tyskland ville han bara trappa ner och frilansa 
för att inte slita på kroppen. Men istället blev det mer jobb. Och 
nu alltså Dansalliansen. 

Kommer anställningen att förändra ditt sätt att jobba?
– Allt kommer att bli lättare men jag kan inte lägga mig på sof-

fan. Tvärtom, jag måste fortfarande vara på jakt efter jobb, vilket 
ställer krav på mig att söka nya kontakter. Men förhoppningsvis 
kommer den ge mig större möjligheter att utforska dansen. Jag 
kan delta i workshops och jobba med nya koreografer istället för 
att jobba extra. 

Du är 39 år nu. Hur länge till planerar du att dansa?

A
KTU

ELLT

Pontus Sundset:

I flera år jobbade dansaren Pontus 
Sundset i Tyskland. I Sverige har han 
medverkat i flera av Virpi Pahkinens och 
andra stora koreografers verk. Nu är det 
slut på ströjobben. Med en anställning 
hos Dansalliansen ger han dansen 
hundra procent igen. 

”Plötsligt 
stryker livet mig 
medhårs”
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– Så länge jag älskar att dansa och kroppen håller tänker jag 
fortsätta i någon form. Jag har precis avslutat ett samarbete med 
Virpi Pahkinen på Finska Nationalbaletten. Jag har varit koreo-
grafiassistent och det har varit otroligt intressant. 

Vad driver dig att fortsätta med dansen?
    – Dansen har alltid känts som att gå till en psykolog för mig. 

Jag lägger ner så otroligt mycket i dansen, även när jag tränar. 
Den blir ett sätt att ventilera känslor på. Jag dansar bort glädje, 
ilska och sorg.  Jag går till jobbet varje dag, men det är min hobby 
att dansa. Enda skillnaden är att jag får betalt för att göra det jag 
älskar.

Har du några drömprojekt i åtanke? 
– Jag har dansat i operor två gånger det senaste året. Det har 

varit jätteroligt och berikande för att jag får interagera med sång-
are och andra scenkonstnärer utanför dansen. Jag skulle också vil-
ja undersöka Finlands frilansscen lite mer. 

YLVA LAGERKRANTZ SPINDLER

Fakta om Dansalliansen
Dansalliansen startade 2006, den minsta av scenkonstallianser-
na. Uppdraget är att ge frilansande dansare en social och eko-
nomisk trygghet genom en grundanställning. Alliansen erbjuder 
också kompetensutveckling, förmedling och samarbeten med 
andra aktörer inom området. Därtill verkar Dansalliansen för att 
främja utveckling, rörlighet och arbetstillfällen för dansarna. 
Krav för anställning: är att dansaren måste vara yrkesaktiv helt eller 
delvis hos arbetsgivare som omfattas av offentligt kulturstöd. Verk-
samheten är statligt finansierad och ägs av Danscentrum, Svensk 
Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film och Trygghetsrådet 
TRS. I maj 2017 beslutades om anställning av 22 nya dansare. Där-
med kommer 80 dansare att vara anställda från och med den första 
augusti 2017. Av dessa är tolv anställda enligt särskilda kriterier 
för dansare födda 1987 eller senare (Läs mer på dansalliansen.se)
 

Pontus Sundset
Född: 1977.
Utbildning: Svenska balettskolan.
Verk i urval: Har bland annat jobbat med koreografer som Virpi 
Pahkinen, Mats Ek, Jiri Kylian, Joseph Sturdy, William Forsythe och 
Örjan Andersson på scener som Skånes dansteater, Norrdans, Ballet 
Mainz, Ballet am Rhein och Kungliga baletten. 
Sommaraktuell i: Säsongsöppningen på Drottningholmsteatern, 
”Alkemistens hemlighet”, samt ett blandverk av Virpi Pahkinen på 
Pildammsteatern i Malmö. I höst: ett projekt med Unga på Operan 
samt Virpi Pahkinens nya verk ”Deep time” på Dansens hus.
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De nya digitala tjänsterna har mötts 
av positiva reaktioner från användarna, 
enligt Johan Ibohm, sektionschef för Ar-
betsförmedlingen Kultur Media i Malmö. 
Han har deltagit i förberedelserna, som 
bland annat bestått i att utvärdera två pi-
lotprojekt för digitalisering i Luleå och 
Östersund. 

– De kunder som har valt digital kon-
takt, tycker att det har gått snabbt och smi-
digt. Det har bara varit lovord, äger Johan 
Ibohm.  

 Att skriva in sig, exempelvis efter av-
slutad utbildning, gör du via hemsidan, 

där fyller du i uppgifter om utbildning och 
erfarenhet. Via kalendersidan går det att 
boka en tid för samtal, som sker på telefon. 

– Den som är inskriven på förmedling-
en och ska ansöka om intervjuresa, behö-
ver inte längre gå till arbetsförmedlingen, 
ta nummerlapp, och vänta på att träffa en 
handläggare för att fylla i en blankett. Den 
servicen går nu att få digitalt, säger Johan 
Ibohm. 

Det är frivilligt att använda sig av de 
digitala tjänsterna. Möjligheten att besöka 
ett kontor kommer att finnas kvar. Johan 
Ibohm beskriver digitaliseringen som en 

extra kanal som passar för personer som är 
självgående och nära arbetsmarknaden. 

– Har en person varit arbetslös i över 12 
månader, kanske vi måste erbjuda fördju-
pat stöd. Det lämpar sig bättre på ett lokalt 
kontor, då vi måste se över om det behövs 
vägledning, yrkesväxling eller annan ut-
bildningsinsats. Den som behöver anpass-
ningar för att kunna ta ett arbete tillhör 
heller inte målgruppen för distansservice.
Vi gör alltid en individuell bedömning 
från person till person, säger Johan Ibohm.  

KAJSA OLSSON

Sköt dina kontakter med Af Kultur Media via dator och telefon. 
Inskrivning, återaktivering och ansökan om intervjuresa 
är exempel på tjänster som ingår i den digitalisering som 
lanserades den första maj. 

Af Kultur Media blir allt mer digital
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Vid årsmötet för Dramatens fackli-
ga styrelse i april avgick inspicienten Eva 
Strengbohm som tillfällig klubbordföran-
de. Ny tillfällig ordförande blev istället 
scentekniker Jens Thiman. Men bara till 
dess att han tar tjänstledigt från teatern.  
   – Den nya styrelsen är i färd att konsti-
tuera sig. Det har gått anmärkningsvärt 
bra och uppslutningen har varit fin. Jag 
var först rädd att folk skulle dra sig för att 
engagera sig fackligt på grund av den höga 
arbetsbelastning som råder, säger Eva St-
rengbohm som valde att sluta på grund av 
tidsbrist. Ett annat skäl är att hon inte är be-

redd att inleda en dialog med nya represen-
tanter från arbetsgivarsidan sedan Mikael 
Brännvall blev ny vd för Svensk Scenkonst. 
   – Många av dem som jag tidigare förde 
samtal med har försvunnit. Det kommer 
nya människor och vi måste börja om från 
början igen.  Jag kände att jag stampade på 
samma ruta och det var bättre att kliva av.

Vilka frågor ligger på skrivbordet just nu?
– Främst olika former av arbetsmiljö-

frågor. Vi diskuterar också en rad avtals-
frågor, som 11-timmarsregeln, (en regel 
enligt arbetstidslagen om att en anställd 
ska ha minst 11 timmars sammanhäng-

ande viloperiod per 24-timmarsperiod, 
reds amn). Tolkningarna av vad det är som 
gäller skiljer sig åt mellan olika avdelning-
ar, så regeln är en av de överträdelser som 
den nya styrelsen vill syna. Vidare har nya 
tjänster utlysts och där ska representanter 
från arbetstagarna vara med och förhand-
la. Det här kan ofta ske med för kort var-
sel, men jag hyser hopp om att den nya sty-
relsen ska få skutan på rätt köl! 

YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

På gång: Ny facklig styrelse på Dramaten.

Arbetsmiljöfrågor i fokus på Dramaten

Allt fler går på bio men färre ser svenskt

De högsta besökssiffrorna på 17 år. Men färre personer såg 
svensk film. Istället valde fler att se det på tv. Det visar Filmin-
stitutets rapport Filmåret i siffror 2016 som släpptes i maj. 

Annat som nämns i rapporten är att den svenska filmbran-
schen ligger i framkant när det gäller jämställdhet, att biobe-
söken 2016 uppgick till nära 17,8 miljoner (vilket är drygt fyra 
procent fler än 2015), att den mest sedda svenska filmen på bio 
under året var En man som heter Ove och att svenska långfilmer 
såldes till över hundra länder. Hela rapporten går att läsa på 
filminstitutet.se. 

De fick stipendier från Rättighetsbolaget

Grattis alla ni som i år fick stipendier från Rättighetsbolaget: 
Skådespelarna: Gunilla Abrahamsson, Björn Andersson, Ingvar 
Andersson, Paula Brandt, Catherine Hansson, Thomas Hanzon, 
Anna-Lena Hemström, Per Holmberg, Donald Högberg, Lars 
Göran Persson, Marga Pettersson, Jessica Zandén, Marie Öhrn. 
Filmregissörerna: Catti Edfeldt, Lena Hanno Clyne, Staffan 
Julén, Mikael Wiström. Scenografer: Lena Selander, Jan Olof 
Ågren.  Animatör: Peter Jando. 

Stipendienämnden består av Gunnar Furumo, Jan Tiselius, 
Harriet Andersson, Marika Lindström, Lena Koppel, Peter Mo-
krosinski, Olle Remaeus.
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Precis hemkommen från Norrköping, från promenader i ett 
välarrangerat väder, tydliga och otydliga hierarkier, goda samtal, 
stel stämning, föreställningar, för korta seminarier, för långa se-
minarier och mycket mer. Det går att säga mycket om biennalen 
och mycket kommer garanterat att sägas de kommande två åren, 
så det är lika bra att sätta igång! 

En första tanke som slår mig är bristen på form och konsekvens 
i programmet och jag saknar faktiskt en övergripande idé om vad 
syftet med biennalen är. Det är kanske inte så intressant att kalla 
urvalet det bästa från de senaste två åren då alla vet hur de ekono-
miska villkoren ser ut. 

Jag längtar efter ett starkt påstående eller tema där seminarier 
och föreställningar kopplas samman mer. Även om jag skulle 
tycka att urvalet var fel (vi kommer såklart alltid tycka urvalet är 
fel) skulle jag uppskatta försöket. Visst finns det också en tendens 
i årets urval och seminarier som länkar samman dem men jag sak-
nar en tydligare artikulation kring det hela. 

En gemensam nämnare för fler föreställningar är också en på-
fallande nyttoaspekt i form av upplysning och moral, det vill säga 
en teater som är ett medel för att berätta om något annat. Här 
tänker jag egentligen inte bara på biennalen eller på enskilda fö-
reställningar utan på en tendens över hela fältet både i hur anslag 
söks och hur föreställningar marknadsförs. Den nyttiga teatern 
underminerar sig själv genom att legitimera sin existens genom 

något annat och vittnar tyvärr om en konstform med lågt själv-
förtroende. Jag saknar plats för form, nyskapande och en teater 
för teaterns skull. 

Jag saknar också ett samtal mellan teatern och annan scen-
konst, trots att vi ryms under samma biennal är det slående hur 
vi inte går på samma seminarier eller föreställningar, delandet av 
erfarenheter från andra fält blir få och idén om en gemensam dis-
kurs för scenkonst känns långt borta. Den svenska teaterscenen 
saknar i hög grad internationella gästspel, andra större festiva-
ler och medverkan och förståelse av sig själv i en internationell 
kontext. Om en bara tittar på den samtida dansen är det en helt 
annan situation och vitalitet. 

Vad som dock finns är en plats för organisering, möten och 
internkritik vilket ur en facklig synpunkt är guld värt, speciellt 
nu i en tid där organisering är viktig och där kulturen och kons- 
ten hotas av både hyperkapitalism och fascism. Detta är en del 
av vad biennalen bör vara, men igen, jag saknar både samtal och 
självmedvetenhet kring vår kontext, vad som händer i konstfor-
men och överhuvudtaget en konstnärlig diskussion.  

OLOF RUNSTEN 

Jag saknar nyskapande teater 
på Scenkonstbiennalen

Nyexaminerad registudent från StDH och sekreterare i Svenska 
regissörsföreningen.

Har du pluggat klart?
Grattis! Nu väntar nya äventyr.
Vet du att du kan ha rätt till ersättning från a-kassan om du 
har avslutat en utbildning eller avbrutit dina studier och söker 
arbete? Du måste dock uppfylla villkoren för ersättning.

Om du har sommarlov och ska fortsätta studera i höst kan  
du normalt inte få ersättning från a-kassan, men det finns 
undantag.

Kontakta oss gärna om du har frågor om studier och a-kassa. 
Du kan också läsa mer på www.unionensakassa.se/studier.

Du hittar mer information om a-kassa och kulturarbete på vår hemsida 
unionensakassa.se/kulturarbete. Har du frågor kan du skicka ett  
meddelande på Mina Sidor eller mejla till kultursektionen@unionen.se.  
Du kan också ringa oss på 0770-77 77 88. 
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Mikael Riesebeck är utbildad illustratör och trivs bäst när 
han får växla mellan scenen och skrivbordet hemma i Skärhol-
men. Scen & film träffar honom i hans ateljé i ett radhusområde 
från 60-talet på Stockholms högsta utkikspunkt – 700 meter över 
havet. 

– Här hämtar jag inspiration. Jag har vuxit upp med Ray Har-
ryhousen-filmerna. Starwars var en favorit under 70-80-talen 
med sina många visuella effekter, säger Mikael och pekar på ett 
skåp med modeller av bland annat Robocop och Terminator.

Den amerikanska filmregissören Ray Harryhausen utveck-
lade stopmotionanimationen. Phil Tippett tog tekniken vida-
re och skapade Gomotion-tekniken. Mikael visar en replika av 
stop-motion-dockan Robocop som är signerad. 

– Phil Tippett har godkänt den. Det är till och med gjuten i 
samma formar. Det finns bara 300 exemplar i hela världen. Det 
är så nära originalet man kan komma. Den är ovärderlig för mig, 
säger han stolt.

Mikael Riesebeck är uppvuxen i en by i sista huset närmast 
skogen och som ensambarn fann han tidigt glädje i bildvärlden. I 
sena tonår tecknade och sålde han serier ihop med barndomsvän-
nen Per Simonsson.

– Då var Per Simonsson och jag Sveriges yngsta serietecknare 
och vi blev inbjuda till SVT:s barnprogram Junior för att berätta 
om vårt jobb. Det var så jag halkade in på skådespeleriet. Det bör-
jade med en serieteckning och slutade med en kastrull på huvudet 
i rollen som Doktor Kosmos.

Han blev huvudkaraktären i barnprogrammet Kosmos och Kat-
tis. Mikael trodde först det skulle vara ett deltidsjobb vid sidan av 
serierna, men programmet blev populärt och fick en halv miljon 

tittare. Det sändes sex dagar i veckan. Kosmos och Kattis spelade in 
fem säsonger och programmen repriserades också under flera år.

– Jag fick ett kontrakt i handen, 20 år gammal, och skrev bara 
på. Jag hade inga rättigheter, inga reprisersättningar, ingenting. 
Jag förstod inte vad det var innebar att vara offentlig. Till slut 
mådde jag inte bra av det och ville sluta.

Han återgick till illustratörsjobbet och designade 
bland annat datorspel. Det var visserligen ensamt fast kreativt. 
Lite försiktigt närmade han sig skådespeleriet genom några barn-
pjäser och lockades senare in i SVT:s julkalender Kaspar i Nudå-
dalen.

– Jag hade idén att vi ska väl bara spela för att det är kul, men 
sen kan vi väl bränna kassetterna …

Denna gång gick det bättre för Mikael. Förutsättningarna var 
helt andra med SVT i ryggen, så skådespeleriet tog fart igen. Se-
dan dess har han jobbat åtta säsonger med 2 Entertains satsning på 
sommarteater i Falkenberg. Parallellt har han arbetat vidare med 
att göra animationer för film och tv.

– Jag är rätt så analog. I Tjuvarnas jul arbetade jag helt med 3D, 
och gjorde en del misstag. Jag utgick från Tyska kyrkan i Gamla 
stan eftersom historien skulle utspela sig i en sådan miljö. Jag fo-
tograferade kyrkan med teleobjektiv, tog fram texturer och de-
taljer och designade en hel modell med hus som påminde om den 
stadsbilden. När sedan allt skulle renderas, som det heter, när alla 
bilder ska sammanföras till ett flöde, blev det en mardröm. Jag 
skulle lämna allt inom en vecka och det visade sig att 20 sekun-
ders material skulle ta 28 dagar att rendera, men jag fick hjälp av 
några jag känner i Göteborg som gjorde det på 12 timmar.

Skådespelare, serietecknare och 
animatör. Mikael Riesebeck har gjort 
specialeffekterna till SVT-serien 
Agenterna, och byggt modellen bakom 
sagobyn i Selmas saga. 

– Det var som att realisera en 
pojkdröm, säger Mikael Riesebeck.

Snart står han på scen i 
föreställningen Soldat Fabian Bom.

Bland robotar och modeller 
hos mångsysslaren Mikael 
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Bland robotar och modeller 
hos mångsysslaren Mikael 
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I Mikaels ateljé står modellen han gjort till förra årets julka-
lender – Selmas saga, skriven av Per Simonsson och Stefan Roos. 

– Idén var att bygga en sagoby med fornnordisk inspiration. 
Stefan hade sett något magasin på Skansen som drog igång hans 
fantasi. Jag gjorde först snabb ritning som gick hem och bygg-
de därefter en modell i dockskåpsstorlek, för att få tillgång till 
urnor, krukor och stolar och annat. Jag hittade en jättefin butik 
i Göteborg som hade samlarsaker från Tyskland och England, de 
är tokiga i modeller.

Mikael byggde modellen så att det blev möjligt att få ut tre hus 
ur ett, om det fotograferades från olika håll. Sedan mångfaldiga-
de han husen genom att filma husen ett och ett med hjälp av en 
motion control-rigg. På så sätt växte med tiden en by fram.

– Med en datoriserad rigg går att göra exakt samma rörelse 
om och om igen. Du flyttar bara huset längre och längre bort och 
synkar sedan ihop bilderna.

Modellhuset tog lång tid att göra, men för Mikael var det som 
att realisera en pojkdröm. När resten av familjen sov gick han upp 
och byggde modellen i balsaträ. Han testade med att svarva fi-
guriner i balsamträ att pynta huset med. Han satte in glas i gatu-
lamporna, gjorde istappar och skapade snö och frost av bakpulver 
och spraylim för att få till rätt kristaller. På toppen av huset gjor-
de Mikael en vindflöjelkatt – det var som att bygga i lego.

– Lite riskfyllt var det för jag visste ju inte hur det skulle funka 
och hur lång tid det skulle ta. Så jag höll på att experimentera, 
när min sambo Nettan kom hem luktade det vidrigt här hemma.

Mikael gick tre veckor över deadline, men resultat blev en tri-
umf för alla när det var färdigt.

– Jag hittade silikonformar för att gjuta i modellgips så att du 
kan forma stenar. Perfekta för att bygga en skorsten i, jag limma-
de på dem på pappkartong och fogade samman dessa med bad-
rumsspackel. Det är tydligen fett i spacklet, så då fick jag fogarna 
på köpet, nästan helt gratis.

Mikael anlitades som produktionsdesigner för Selmas saga ihop 
med scenografen Sara Wiklund. Hon var spindeln i nätet, Mikael 
blev hennes högra hand. Han satte sig ner och skissade på en luft-
ballong som skulle vara med i julkalendern.

– Regissören ville ha den bullig, snickarna som byggde den 
fysiska modellen av däcket i verklig storlek ville ha den kantig 
och Sara ville ha fantasi. Det blev en utmaning för alla!

Flera scener skulle spelas in på den verkliga konstruktio-
nen av luftballongens däck, medan underredet skulle göras i 3D.  

– Däcket byggdes i skala 1 till 1, jag var helt lyrisk. Men sedan 
skulle tagningarna länkas ihop med 3D-animationer. Det var rätt 
klurigt. Även i 3D måste det vara korrekta vinklar annars faller 
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Mikael Riesebeck fixar det sista på modellen, i förgrunden syns stopmotion-riggen.
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bilden samman. Ritningen var en form som egentligen inte går 
att bygga. Den hade en blandning av runda och raka sidor. Det är 
synd att allt jobb knappt syns i efterhand. Det var så roligt, vi var 
tio personer och skapade en kollektiv version av skeppet till slut.

Nu i vår har Mikael gjort specialeffekter för serien Räddad 
av änglar. I bild rekonstruerade han hur flygkraschen i Gottröra 
gick till när planet störtade på en åker och där alla passagerarna 
överlevde.

– Redaktionen intervjuade folk som varit med för att få en 
tydlig bild av hur det kan ha sett ut. Det var helt galet. Efter att 
planet gått i tre delar och slagit ner på åkern och alla tagit sig ut ur 
flygvraket, så delade flygvärdinnorna ut cigaretter och små sou-
venirflaskor med sprit till alla passagerarna som stod i huttrande 
vinterkyla på fältet. Piloterna som var i chock under landningen 
fick hjälp av en gammal flygkapten som dirigerade ner planet. De 
kunde då bromsa farten mot grantopparna, innan det gick i tre 
delar framför passagerarnas stolsitsar.

Just nu gör Mikael illustrationer till en barnbok – Gnagis, vid 
sidan av håller han bland annat på att bygga en trollskog i modell. 
När stormen Gudrun drog över hans barndomstrakter fanns det 
fullt av rotvältor på hans mammas tomt. Han byggde träd av upp-
slitna rotvältor, borrade hål i stammarna och satte i grenar. Tog 

bilder på sig själv och började bygga en trollskog i sin dator.
– Alla träd finns kvar hemma hos mamma i ladugården, de har 

blivit allt vackrare med tiden. De har fått en så fin patina, något 
jag aldrig hade kunnat göra på egen hand. Spindlar som gjort sitt 
med sina nät, det påminner om en fantastisk sydstatskog. Så snart 
jag får tid ska jag använda bilderna.

Nu närmast väntar sommarteater med 2 Entertain och före-
ställningen Soldat Fabian Bom  i regi av Ulf Dohlsten som i princip 
varit mentor för Mikael och lärt upp honom i skådespeleri. 

– När jag klev upp på scen efter att ha gjort tv var jag livrädd. 
Att stå på scen är ju något annat än att göra en inspelning. Jag 
fick blackouts, svettades och körde alla repliker jättesnabbt. Ulf 
frågade till slut varför. Det är ju ditt ögonblick, njut av det! Han 
höll mig så nära, jag var helt trygg med Ulf och han lärde mig allt 
under två år.

Mikael ska spela befälet Ffurir Gottfrid Berglund, Gunnar 
Björnstrands gamla rollfigur.

– Det är fars, men jag är uppväxt med sommarteater. Det blir 
åtta föreställningar i veckan hela sommaren och turné till hösten. 
Det blir perfekt. Jag är borta på helgerna och spelar men får vara 
hemma med min dotter Gry i veckorna. Då jag kan jobba med 
illustrationer och annat.

              MAGDALENA BOMAN
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Nattbild på sagobyn i vinterskrud.
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Jens Persson, baryton och sångsolist vid 
Kungliga operan, är ett nytt ansikte i 
styrelsen för Sångaravdelningen. Han är 
31 år ser fram emot att få fler unga och 
frilansare att engagera sig fackligt. Sedan 
ett drygt år tillbaka är han också ledamot i 
styrelsen för Operans lokalavdelning.

Förutom ett halvår vid Operan i Malmö, har Kungliga 
operan varit Jens Perssons hemvist sedan han gick ut Operahög-
skolan 2014. 

Under utbildningen gjorde han en hel del praktik på Operan 
och skolades in i yrket genom att vara på scen och få bra roller. Nu 
har han ett långtidskontrakt, det vill säga anställning i minst två 
år. Jens betonar under intervjun att han är lyckligt lottad på en 
arbetsmarknad präglad av frilanskontrakt.

Hur får man in frilansare i det fackliga arbetet på lokal nivå? 
– Det kompliceras av att många frilansare har en tillfällig re-

lation till de lokala facket. De som redan har varit engagerade är 
förstås lättare att nå.

Jens är själv ett exempel på hur engagemang föder engage-
mang – han satt i studentkårens styrelse på Musikhögskolan och 
Operahögskolan. 

– Jag hade inte mycket erfarenhet när jag kom dit och kunde 
nog ha gjort ett bättre jobb. Jag är bra på att lyssna och analysera, 
men behöver lära mig att bli bättre på att driva frågor.

 Jens Persson är en ”lyrisk baryton med en varm och berörande 
röst”, enligt agenturens beskrivning. I likhet med många kolle-
gor, har han en agent som hjälper till att hitta jobb. Förhandling-
arna kan han sköta själv, eller överlåta till agenten.

– Det blir lite speciellt med flera aktörer i processen; arbets-
givaren, facket, agenten och sångaren. En del kanske ser det som 
mindre angeläget att engagera sig fackligt när du har en agent 
som tar hand om dina villkor. Men det som knyter dig till arbets-
platsen är mer, säger Jens.

Han sitter också i styrelsen för Solistklubben vid Operan, en 
ideell förening för heltidsanställda sångsolister. Att vara sångso-
list är ett ensamt arbete, ”vi behöver ta hand om varandra, ha nå-
gon att prata med om det blir problem”.

De tre styrelseuppdragen ger en bra korsbefruktning, anser 
Jens och ger exempel. På lokalavdelningen är arbetsförhållandet 
det viktigaste och genomsyrar nästan alla andra frågor. I styrelsen 
i Sångaravdelningen, tycker han att det ska bli intressant att få er-
farenheter utanför kungliga operan, och att se vad han kan bidra 
med av sin erfarenhet från just den arbetsplatsen.  

 
Jens gillar den fackliga traditionen på Operan, hur man 
genom hårt och långsiktigt arbete har lyckats skapa en samlings-
plats för tekniken, baletten och sångarna, de tre klubbar/fören-
ingar som ingår i Operans lokalavdelning. 

Vilka sakfrågor vill du driva i lokalavdelningen? 
Jens drar lite på svaret. Visst, det är viktigt med konkreta frå-

gor som tillgång till övningsrum, och loger.
  – Men man får inte glömma det vardagliga arbetet som är 

den fackliga basen. De fasta anställningarna blir allt färre, det har 
blivit en snabbare arbetsyta och då behöver facket hänga med. För 
potentiella medlemmar är det viktigt med personlig kontakt, att 
göra facket synligt. 

– Operan ska vara i topp när det gäller arbetsmiljö och relatio-
ner till arbetsgivare i Sverige. En levande arbetsplats med gemen-
skap, vare sig man är där fem år eller bara mellanlandar.

 Han ser facket som en viktig del av den svenska modellen, 
”och så ger man något tillbaka till nästa generation sångare”. 

Tanken på kommande generationer ligger särskilt nära när vi 
träffas för intervjun. Jens sambo är också sångare, frilans och det 
är mindre än en vecka till beräknad födsel för deras första gemen-
samma barn.

KAJSA OLSSON
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Solisten Jens 
vill göra 
facket mer 
synligt
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BOKANMÄLAN

Stefan Jarl fick nyligen Te-
aterförbundets Guldmedalj för en 
utomordentlig konstnärlig gär-
ning. 

En tidig, avgörande inspiratör 
för Jarls gärning var Arne Sucks-
dorff ( Jarl var springpojke åt ho-

nom på hans tredje långfilm Pojken i trädet). 
Nu går det att se varför. Hela Sucksdorffs 
filmproduktion har digitalt restaurerats 
och samlats på dvd-boxen Arne Sucksdorff: 
Samlade verk. Totalt fem långfilmer – som 
introduceras av just Stefan Jarl – och 16 
kortfilmer, bland dem Människor i stad som 
Arne Sucksdorff fick en Oscar för 1949. 

Redan i Människor i stad, sju år efter de-
buten med en naturdokumentär söker sig 
kameran till människornas uppåtblickan-
de ögon. Blickar som lyhört och nyfiket 
upptäcker tillvaron, vare sig de är stock-
holmare i Människor i stad eller gatubarn i 
Rio de Janeiro i Sucksdorffs mest kända 
film Mitt hem är Copacabana. Det är över-
raskande hur den drygt 50-åriga Copa-
cabanafilmen fortfarande både håller och 
berör. Öppningsscenen med draken som 
flyger högt över sluttningarna ned mot 
stränderna, de snabba barnstegen runt 
favelorna, den starka sammanhållningen 
mellan Lici, Jorginho, Paulinho och Rico. 
Sucksdorff romantiserar inte utan visar 
fram livets kraft och möjligheter genom 
att rikta kameralinsen. Ofta uppåt alltså, 
från ett underifrånperspektiv. Som i drak-
duellerna på Ipanemastranden där gatu-
barnen med både list, trix och skicklighet 
besegrar de jämnåriga spolingarna som 
fötts med allt.

En filmmakare samtida med Sucks-
dorff fast i en annan genre var Hasse Ek-
man. I en ny box Guldkorn - Vol 2 finns 
sex långfilmer gjorda mellan 1944 och 
1960. Mest känd är Sjunde himlen (1956) 
som var den första av fyra filmer Ekman 
gjorde tillsammans med Sickan Carlsson 
(i boxen finns också Himmel och pannkaka). 
Hasse Ekman stod för regi och manus och 
spelade mot Sickan som den oemotståndli-
ge radiorösten Willy Lorens. Handlingen 
i korthet. Etershejken Willy Lorens förför 

landets alla kvinnor med sin röst. Utom 
underläkaren Lovisa Sundelius (Sickan 
Carlsson). 

När Lovisa och Willy ändå, förstås, 
stöter ihop klickar det. En sällskapsresa till 
Italien ställer allt på sin spets, men slutar 
förstås som det bara kan göra i en film som 
Sjunde himlen, trots att Lovisa sagt ja till 
major Ernst C:son Kruuse (Gunnar Björn-
strand). Det må vara lättviktigt, tillrätta-
lagt och förutsägbart, men kändisklichén 
Willy Loman är trovärdig och sann. Och 
Sickans kantiga underläkare så småning-
om ändå oemotståndligt käck.  

Uppfordrande och tung 
är däremot första intrycket 
av Tommy Berggrens själv-
biografi Tommy (rätt och 
slätt). Medförfattad av Betty 
Skawonius, men hon nämns 
först längst bak i boken. Voly-
men väger minst ett par kilo och är nästan 
600 sidor lång. På omslaget en porträttbild 
av Berggren från Elvira Madigan (1967); 
blicken penetrerande trots att han inte ser 
på dig utan förbi. Recensenter av boken 
har kritiserat den för en unken kvinnosyn. 
Så det är med nyfikenhet och siktet inställt 
på långläsning jag öppnar Tommy. 

Första kapitlet heter ETT JÄVLA 
SKITLIV! Med versaler och utropstecken. 
Tonen är satt: pang på rödbetan och utan 
krusiduller. Här finns gott om skvaller och 
goda historier. Bilderna är många och in-
tressanta. Karriären börjar 1953. Efter att 
ha sett Per Oscarsson som Hamlet på Gö-
teborgs stadsteater utbrister en frälst Tom-
my: Det är det här du ska göra! Det här är 
ditt jobb! Namn, produktioner och platser 
fogas sedan kronologiskt till en story där 
titaner prisas och görs upp med. Som när 
Tommy gör klart för Ingmar Bergman 
(som kallar Tommy för Putte) att han 
missköter repetitionerna av Virginia Woolf. 
Varpå Bergman utbrister: Jag har fått en 
vän! ... nu ska vi fanimej börja repetera här 
serru. Tommy Berggren tar kommandot 
över berättelsen från sidan ett. En trygg, 
dominant berättarröst som ofta saknar 

blygsamhet – kanhända ett osmält klass-
komplex från Masthugget som spökar(?). 
Det är dråpligt och genant självförhävan-
de, rappt men samtidigt gott om stickspår 
och transportsträckor. Det handlar om 
underlägsenhet (skitliv) och uppburenhet. 
Och en stilla bön om mer tid. 

Författaren Per Olov Enquist debu-
terade sent som dramatiker, vid 41, med 
Tribadernas natt 1975; ett triangeldrama 
om August Strindberg, Siri von Essen och 
Marie David. Med den gjorde han också 
världssuccé. 

Nu 42 år senare har 13 av Enquists dra-
mer samlats i två volymer: Per Olov En-
quist Dramatik - Kammarspelen & De politis-
ka. Ett guidande förord till vardera delen 
har skrivits av journalisten och författaren 
Per Svensson. Först i del I är Tribadernas 
natt, och sist i del II Livläkarens besök (2015, 
efter romanen från 1999).

En senare dramatiker än Enquist 
är filmaren Björn Runge. Fem dramer av 
honom har samlats i Stillhetens hav och andra 
dramer, med ett kort förord av Anna Taka-
nen, teater- och scenkonstchef för Kultur-
huset Stadsteatern i Stockholm.

Vems fana bär du? frågar Bengt Järnblad 
i sin roman med samma namn. Den unge 
skådespelaren Elias vacklar i det, i likhet 
med bokomslaget, tvärilsket röda 70-ta-
let. Politik, revolutionsromantik och ter-
rorism, men också förälskelse och riktig 
romantik. Människors kamp för det de 
tror på, svårigheten mellan övertygelse 
och verklighet.

För två år sedan gav Stig Hansén 
ut djupintervjuer med kvinnor som 
vigt sina liv åt teatern. I sin nya bok 
för han många och långa samtal 
med en kvinna som vigt sitt, vid det 
här laget, långa liv åt just teatern: 
Birgitta Ulfsson - med och mot min vilja. Bok-
ens tre delar strukturerar de många och 
långa samtalen under rubrikerna: Jag är 
sunt olycklig, På ön talar man sanningar, 
och Jag ville egentligen bli dansmänniska.

GERT LUNDSTEDT

Flera intressanta dvd-boxar och böcker kan du ta del av i 
sommar - Scen & film ger ett axplock av böcker för stunder 
i hängmattan, eller filmboxar att sluka när regnet faller.

Nyfikna blickar och pang på rödbetan!
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”OM REVOLUTIONEN KOMMER,
SKJUTER DU MIG DÅ?”

”OM DU STÅR I VÄGEN.”

finns på adlibris och bokus.com

Bengt Järnblad
Vems fana bär du? 

En berättelse om 70-talet, 
teatern, drömmarna, 

sveken och den  
förbannade kärleken.
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Lo Kauppi gör pjäs om övergrepp i teatermiljö
Risk för sämre upphovsrättsersättningar
Stort intresse för Arabiska Teatern
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Annonsera om din 
verksamhet till 
rabatterat pris i 
scen & film!
Kontakta SB-Media AB
Tel: 08-545 160 63

Te
at

er
fö

rb
un

de
ts

 ti
dn

in
g

”Rysk teater är ofta queer”

Rojda gör långfilm via STHLM debut

Göteborgsoperans sångare slåss för sin sufflör
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Är du medlem 
i Teaterförbundet för scen & film?

Dags att söka  
Smalbensstipendiet 2017!
Smalbensstipendiefonden instiftades 2012 för 
att utdela ett återkommande stipendium till 
den eller dem som med teatrala medel utdelar 
en välriktad spark mot smalbenen på all slags 
diskriminering.

Fondens stipendium på 10 000 kr utdelas i
november 2017.

Ansökningstid 10 september—15 oktober 2017

Frågor som ska besvaras i ansökan
1. Beskriv så konkret du/ni kan dina/era visioner, vad du/ni vill uppnå?
2. Beskriv så konkret du/ni kan vad du/ni vill göra om du/ni får stipendiet?
3. Redogör för dina/era kompetenser och erfarenheter i relation till det 

du/ni vill genomföra.

Ansökningar skickas till: smalbensstipendiet@teaterforbundet.se

Fondens styrelse utgörs av Sofia Berg Böhm, Farnaz Arbabi, Jimmy
Endeley och Stefan Böhm. Styrelsen kommer att granska och bedöma
inkommande ansökningar samt utse stipendiat.

Tidigare stipendiater
2013 Dimen Abdulla för ”På alla fyra”
2014 Evin Ahmad för ”Betongsafari”
2015 Henrik Wenne för ”CANTSPEAK”
2016 Christopher Lehmann för ”Drömmaren”

Kurser, workshops och seminarier 
för skådespelare.

Läs mer på
www.teateralliansen.se/kurser

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

PRATA MED OSS!



Nu lanserar vi en serie workshops för  
dig som kom mit en bit på väg i skåde- 
spelaryrket, vill utvecklas mer och ta  
ditt agerande till en ny nivå.
Dragking/Dragqueen – Att gestalta kön  
med Liv Elf Karlén 
Radioteater med Ludvig Josefsson
Gör texten till din, på riktigt med Cecilia Frode
Self tape med Marie Koitilainen Strömberg 
Hos oss hittar du också workshops i:  
Fysisk teater 
Commedia dell’ Arte 
Method Acting och  
Att bygga en rollkaraktär

Teaterworkshops på Kulturama

Info och anmälan
kulturama.se 

KULTURAMA
1976-2016

Svarta speglar – konstnärlig praktisk självreflektion

Sök senast 3 oktober
på uniarts.se

Har du en konstnärlig examen inom t.ex. teater, dans, 
cirkus, opera, film eller media? Eller har du erfarenhet 
av att själv undervisa konstnärligt i någon form? 
Välkommen att söka vårt magisterprogram.

Utbildningsstart vt 2018, heltid 
ett år, delvis självstudier samt 
en resa till Baltikum.
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Förbundsnytt

En dag i 
Medlemsrådgivningen 
Det är inte bara medlemmar som hör av 
sig till förbundet. Teaterförbundet kon-
taktades i våras av en produktionsledare 
för en tv-serie som bjöd in det regionala 
skyddsombudet till en inspelning, för att 
teamet skulle kunna ställa frågor i sam-
band med arbetsmiljöbesöket. Det är upp-
skattat när arbetsgivaren tar initiativ till 
att få besök eftersom det tyder på att det 
finns en bra samverkan  inom produktio-
nen, men också med förbundet. Det är så 
man bygger upp ett bra arbetsmiljöarbete 
inom branschen.

Vill ni också få till ett besök på er 
inspelning? Hör gärna av er i god tid till 
Teaterförbundets regionala skyddsombud 
på filmområdet, Eleonor Fahlén, eleonor.
fahlen@teaterforbundet.se

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

Nytt avtal med Teatercentrum klart
Teaterförbundet för scen och film har tecknat ett nytt kollektivavtal med Teatercentrum, 
som gäller anställda vid fria professionella teatrar. Löner och andra ersättningar höjs med 
totalt 6,5 procent på tre år. Avtalet följer det så kallade märket, vilket ger löneökningar 
som är likvärdiga dem på den övriga arbetsmarknaden.

Två arbetsgrupper kommer att tillsättas för att mer ingående utreda så kallad devi-
sing och digitalisering/streaming/vidaresändningar. Avtalet gäller 1 april 2017 – 31 mars 
2020.

Under året omförhandlas flera av Teaterförbundets kollektivavtal däribland avtalen 
för film/tv/video, institutionsteater, privatteater, danscentrum och biograf.

Branschanpassad 
handledarutbildning 
2014 tecknade Svensk Scenkonst och 
Teaterförbundet för scen och film ett kol-
lektivavtal gällande yrkesintroduktionsan-
ställning. Inom ramen för yrkesintroduk-
tion har vi nu möjlighet att erbjuda våra 
medlemmar kostnadsfri branschanpas-
sad handledarutbildning. Utbildningarna 
kommer att ges nationellt under 2017. I 
Stockholm i juni, därefter ibland annat i 
Umeå, Göteborg och Malmö.

Utbildningen vänder sig till dig som 
vill arbeta med handledning av indivi-
der inom de tekniska och administrativa 
yrkena. Även du som handleder lärande 
på arbetsplats i andra utbildningsformer 
såsom praktikanter, prao, lärlingar eller 
trainees har nytta av utbildningen. Den 
är kostnadsfri och riktar sig till Svensk 
Scenkonsts och Teaterförbundets medlem-
mar.

Syftet med utbildningen är att handle-
daren ska bli väl förberedd för att handleda 
personers lärande och veta vad som för-
väntas av arbetsplatsen vad gäller förbere-
delser, arbetsmiljö, handleda och lära samt 
följa upp och återkoppla.

Du får genom denna utbildning kun-
skap och effektiva redskap för att kunna 
vara ett bra stöd och kunna handleda och 
utveckla individer. Utbildningen bidrar 
också till annan kompetenshöjning, till 
exempel vid introduktion av nyanställda på 
arbetsplatsen.

Anmäl dig till kurserna ”Bransch-
anpassad handledarutbildning” på Svensk 
Scenkonst hemsida, svenskscenkonst.se

På Mina sidor kan du själv ändra e-post, 
postadress, arbetsplats och inkomstupp-
gifter. Det är viktigt att vi har rätt uppgifter 
så att vi kan kontakta dig vid behov. Det 
är också viktigt att vi har rätt inkomst- 
uppgift så att du betalar rätt avgift till 
förbundet. På Mina sidor kan du se vem 

som är förtroendevald i din yrkesavdel-
ning och lokalavdelning. Du hittar också 
lönestatistik för institutionsteatrarna på 
dessa sidor. Du loggar in på Mina sidor via 
Teaterförbundets hemsida teaterforbundet.
se. Nu kan du även logga in med Bank-ID.

Logga in på Mina sidor med Bank – ID 

Förhandlingshjälp för 
upphovspersoner

 
Som medlem i Teaterförbundet för scen 
och film kan du få grundläggande rådgiv-
ning genom medlemsrådgivningen. Som 
medlem i Rättighetsbolaget kan du som 
upphovsperson eller konstnärlig utövare 
därtill få en utvidgad upphovsrättslig för-
handlingshjälp.

Upphovspersoner har rätt till fem tim-
mars avgiftsfri förhandlingshjälp/juridisk 
rådgivning, medan utövare har rätt till tre 
timmar (kontrakten för utövare är i all-
mänhet mindre komplexa).

Erbjudandet gäller högst två produktio-
ner per kalenderår. Därutöver erbjuds du 
denna hjälp till en fast timtaxa om 1 500 
kronor. Följande tre advokater ger förhand-
lingshjälp:

Advokat Jens Göthberg, jens.goth-
berg@desert.se  Advokat Magnus Tonell, 
magnus.tonell@adnlaw.se  Advokat Ellinor 
Wilow, ellinor.wilow@ramberglaw.se

För ytterligare information kontakta 
Rättighetsbolaget, rattighetsbolaget@tea-
terforbundet.se



Scen & film nr 4 2017  39

Kalendarium

 
20 juni   Upprop för den fria scenkonsten 
     Välkomna på pubmingel och samtal i Luleå.  
      (Teaterförbundet, Teatercentrum, Danscentrum)

23 juni   Glad Midsommar!

03 jul     Almedalsveckan inleds
      Teaterförbundet för scen och film är på plats, se  

      annonsen här intill.

31 jul     Pride Stockholm inleds
      Årets tema är Redo för nästa steg.

07 aug  Jivamukti Yoga med Eric Ernerstedt
      Öppen sommarträning Stockholm (Dansalliansen)

 
07 aug  Naturlig rörelseträning med Aron Blom

      Öppen sommarträning i Stockholm (Dansalliansen)

14 aug  Eytan Sivak, Öppen sommarträning 
      i Stockholm (Dansalliansen) 

14 aug  Gyrokinesis och modern balett 
      med Libby Farr. Workshop i Malmö (Dansalliansen)

14 aug  Provfilmningskurs i Göteborg 
     för professionella skådespelare (Kulturakademin  
      Trappan)

18 aug  Göteborgs dans- och teaterfestival inleds
      Tio dagar med dans, nycirkus, teater och musik från  

       världens alla hörn.

18 aug  Dans för Parkinson
      Introkurs med David Leventhal med flera i   

      Stockholm (Dansalliansen)

23 aug  Le Jeu masqué med Duccio Bellugi 
     för professionella skådespelare, dansare och mimare  
      (Kulturakademin Trappan)

28 aug  Selftape – lär dig filma dans, 
      med Håkan Larsson och Anders J Larsson   

      (Dansalliansen)

30 aug  Internationellt kulturutbyte/resebidrag 
     Sista dag att ansöka hos Konstnärsnämnden

1 sep    Jazz Dance & Commercial Jazz Influence 
     för professionella dansare och koreografer 
      (Dansalliansen och Kulturakademin Trappan)

4 sep    Förbundsstyrelsemöte 
     (Teaterförbundet för scen och film)

07 sep  Projektbidrag för scenkonst
      Sista datum att ansöka från Kulturrådet för nationel-  

      la och internationella projekt.
 

15 sep   Stream Flow Workshop
      för professionella dansare och koreografer 

      (Kulturakademin Trappan)

ARBETSMILJÖ FÖR 
SCENKONSTEN 
EN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 
10-11 OKTOBER 2017 I STOCKHOLM

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt 
arbete behöver grundläggande kunskaper i 
arbetsmiljöfrågor, däribland chefer, mellanchefer, 
arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. 
    Kursledare är Mikael Rehnberg, som föreläser 
med utgångspunkt från den senaste forskningen 
om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, 
psykisk ohälsa och folkhälsa.
   Utbildningen erbjuds i samarbete med Prevent.

ANMÄLAN
Tala med din arbetsgivare om att anmäla dig. 
Det är mycket bra om chef och skyddsombud går 
utbildningen tillsammans!

Anmäl dig senast 28 augusti på svenskscenkonst.se

ALMEDALSVECKAN
TEATERFÖRBUNDET DELTAR I  
FÖLJANDE SEMINARIER 3-5 JULI

I  TCO-LANDET Strandgatan 19 i Visby:  
 3 JUL 14.00 Upprop för den fria scenkonsten  
3 JUL 15.00 Karriärväxling mitt i yrkeslivet
4 JUL 14.00 Kulturskapare - pionjärer på en 
växande frilansmarknad.  

På  LÄNSTEATERN Bredgatan 10 i Visby: 
 5 JUL 11.00 Hur kan yrkesintroduktion bredda 
rekryteringen till scenkonsten?

 
Seminarierna  arrangeras i samarbete 
med Teatercentrum, Danscentrum, KLYS,  
Trygghetsrådet TRS/SOKstiftelsen och Svensk 
Scenkonst, och är en del av Kultur i Almedalen. 

Läs mer på teaterforbundet.se



Teaterförbundet för scen och film presenterar stolt en av sina nya medlemmar

Välkommen 
Magnus Bjøru!

Varför gick du med i Teaterförbundet för scen och film? 
– För att få hjälp med juridiska frågor och kunna hålla mig uppdaterad på övriga Scen- 
sverige. Jag har själv haft upphovsrättsintrång på en föreställning som jag varit med att 
skapa. Det är svårt att själv bli expert på alla områden kring avtal och juridik, och otroligt 
skönt att kunna ta ett samtal och få svar och hjälp direkt!

Namn: Magnus Bjøru.
Ålder: 35 år.
Yrke: Cirkusartist.
Gör just nu: Turné med föreställningen Havet av kompaniet Fjård, samt bygger 
turnébil. 
Tidigare jobb: Jobbade 7 år med kompaniet Magmanus och spelade egengjorda 
föreställningar i 25 länder. 
Favoritslogan, Det blir inte roligare än vad man gör det till själv.  
Favoritsysselsättning: Familjesemester vid havet på ön Jøa hemma i Norge.
Nästa film/scenkonstföreställning du ska se: Föreställningar som körs 
på våra spelplatser under vår sommarturné. Alltid kul att överraskas av 
programmet där man själv spelar!  
Vad gör du om tio år: Jobbar fortfarande som cirkusartist. Varvar egna 
produktioner med regi och medverkande i andra projekt. 


