
Tid: 18 - 19 september
Plats: Spira och Hotell John Bauer i Jönköping
Vi följer FHM:s riktlinjer med anledning av Covid-19

Program för dagarna: 
Fredagen den 18 september - Spira

14.30 - 15.00 Incheckning på hotellet och gemensam promenad till Spira

15.00 - 15.30  Mingel på Spira

15.30 - 16.00 Teater Halland visar utdrag ur dansföreställningen Kalejdo

16.15 - 17.45   Gemensam middag på Spira

18.00 - 21.30  Genrepet av Camera (endast 40 biljetter pga Covid -19)
   (annan, ej beslutad, aktivitet för de som inte kan se föreställningen)

Lördagen den 19 september - Hotell John Bauer

09.00 - 10.30  Anders Duus - Att skriva i motstånd mot den urbana normen.

10.30 - 11.00  Fika

11.00 - 12.15   Dritero Kasapi - Hur skapar man engagerad scenkonst som skapar enga- 
   gemang i folkrörelsen?
12.15 - 13.15   Lunch

13.15 - 15.30   Johan Welander - Hur förena ideal med verklighetens föreningsliv?

15.30 - 16.00  Avslutning

Säsongsupptakt för Riksteatern Halland, Väst och Jönköpings län



       Lite om föreläsningar och föreläsare:

Att skriva i motstånd mot den urbana normen
Anders Duus har varit en av landets mest spelade dramatiker i 
över tio år. Han har skrivit mer än 40 pjäser, varav de flesta har 
satts upp utanför de största städerna. Landsbygdsrötterna finns 
närvarande i allt han gör. Han utmanar envist gamla uppfattningar 
om vilken sorts erfarenheter som förtjänar att visas på en teater-
scen. Efter föreläsningen finns möjlighet till frågor.

Hur skapar man engagerad scenkonst som skapar enga-
gemang i folkrörelsen?
Dritëro Kasapi har 20- års erfarenhet som regissör i Sverige och 
Europa med flera ledande roller som chef och konstnärligt an-
svarig. Han är utbildad regissör vid Faculty of Dramatic Arts i 
Makedonien och har arbetat som regissör sedan 1997 och gjort 
ett 40-tal föreställningar på institutionsteatrar runt om i landet, 
på  Riksteatern och  runt om i Europa. Nu senast kommer Dritëro 
Kasapi från Kulturhuset Stadsteatern där han arbetat som biträ-
dande teater- och scenkonstchef. Han har många års erfarenhet av 
att arbeta med såväl klassiker som samtida berättelser. Han har ti-
digare mött Riksteatern i egenskap av regissör och 2011 tilldelades 
han Riksteaterns stipendium för ”konstnärlig spets och bredd” 
med föreställningarna Othello och Louise och Björnarna.

Hur förena ideal med verklighetens föreningsliv?
Vad utmärker ideellt engagerade i civilsamhället? Hur får vi hop 
idealistiska idéer med förutsättningarna i föreningen? Vad kän-
netecknar, och bör känneteckna, ledarskapet i det ideella organi-
sationslivet? Och vad är bra att veta om omvärlden och det tryck 
många föreningar upplever utifrån?
Johan Welander är personalvetare och en av Sveriges främsta 
experter på HR-frågor, med civilsamhällets organisationer som 
särartskompetens. Han arbetar dagligen med ideella sektorns 
arbets- och organisationsliv. Johan är författare till böckerna 
Idéburen chef, Är chefen människa? och Kliv in och har tidigare 
haft roller som bland annat kompetensutvecklingschef på Rädda 
Barnen.
Under det här passet varvas föreläsnings- och inspirationsinslag 
med erfarenhetsutbyte, samtal och olika övningar. Lite aha, lite 
ojoj och lite puh! utlovas.
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