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Scenkonstmeny 2021

Våga boka! 
Kultur på landsbygd stödjer Värmlands arrangörsföreningar, möjligt tack 
vare samarbete mellan Riksteatern Värmland och Samsam och med stöd från 
Region Värmland. 

Framtiden är oviss, men våga tänka utanför boxen, kanske kan ni arrangera 
utomhus i sommar, smygstarta med något enklare och varför inte arrangera 
familjeföreställningar.

Och som sagt Våga boka! Vi ser till att ni inte står med några skulder till artister 
och scenkonstnärer. När ni bokar är det preliminärt för det kan hända att det 
behövs flera bokade  för att artisterna ska kunna repa in en föreställning.

Hör av er om ni vill ha hjälp med idéer eller finansiering.

Om ni inte får våra utskick så anmäl er mejladress till :
gunilla.falt@riksteatern.se

OBS! Viktigt!
Det är viktigt att det arrangemang ni söker för sker i en lokal där ”enkelt 
avhjälpta hinder” är åtgärdade. Vi vill ju att arrangemangen skall vara 
tillgängliga för så många som möjligt. Här kan du läsa mer: Boverket.se, sök 
enkelt avhjälpta hinder.

Studiecirkel = extra stöd
 
Vi vill att ni i samband med er föreställning också arrangerar en studiecirkel 
tillsammans med ert lokala studieförbund. Då får ni 1000 kr extra i subvention 
och 5000 kr blir då 4000 istället - bra va!
Under senvåren kommer vi att anordna cirkelledarutbildningar.
Kultur på landsbygds stöd till Wermland Operas julkonsert är också avhängigt 
att ni har en studiecirkel.



Vi älskar Dansbandz - Anna Bromeé
Med alla dansbandsnamn som har Z eller X på slutet, 70-talets underbart hyste-
riska scenkläder - och knasigt härliga dansbands-bilder vi minns. Eller kanske 
inte vill minnas ... ;)

Anna har ett förflutet som dansbandssångerska i Sörmland på 1990-talet. I "Vi 
älskar Dansbandz" bjuder hon med värme på oförglömliga låtar och en hu-
moristisk djupdykning i dansbands-historien! Från Flamingokvintetten och 
Sven-Ingvars till Arvingarna and a whole Lotta´ Engberg :) 

Värme, gemenskap och glädje – med musiken vi minns. För ung som gammal.  
Som tillägg kan man få en  fenomenal gästartist som kan konsten att förgylla - 
Jenny Silver!

5000 kr
8000 kr med Jenny Silver



Vi bad om nåd - en gränslös kärlekshistoria
En ung norsk kvinna och en tysk soldat blir förälskade men kärleken är 
förbjuden. Nu börjar en spännande flykt där de inte vet vem som är vän 
och vem som är fiende.

VI BAD OM NÅD är en fiktiv berättelse om moral, feghet och männi-
kors val, inspirerad av en verklig händelse. Om kvinnlig styrka och mod. 
Om kampen mot rasism, diskrimineringar och kränkningar. Allt utspe-
lar sig i gränslandet mellan Sverige och Norge under andra världskriget.

VI BAD OM NÅD är en enkvinnasföreställning av och med
Eva-Mi Tapper i regi av Carina Ekman och med musik av Johan Fält.

5000 kr



Linn Eriksson
Vad händer när fantasin och spontaniteten får ta över och vi för en 
stund inte behöver anpassa oss till den förutsägbara verkligheten? Upp-
fattningen av omvärlden ställs på sin spets då den - bokstavligen - får 
nya perspektiv...

Linn Eriksson är baserad i Karlstad, Värmland, och arbetar både lokalt, 
internationellt samt regionsöverskridande för spridngen av dansen till 
alla åldrar.

Våga arrangera en dansföreställning! 
Denna dansföreställning passar perfekt på den lilla scenen och fungerar 
utomhus i en modifierad version.

3000 kr



En vals för Z - Värmdans
En vals för Z är en dansföreställning byggd på musik av Monica Zetterlund. Den 
är gjord för alternativa spelplatser som tex hembygdsgårdar, cafeér och uppe-
hållsrum.
Föreställningen består av tre dansstycken skapade av tre olika koreografer och 
framförs av tre kvinnliga Värmländska dansare.
I centrum står musiken och mötena mellan föreställningens lite udda karaktä-
rerna som genom kroppsspråk och musikalitet konverserar med varandra och 
skapar en medryckande värld av fantasi, dans och intriger.

5000 kr



Livet Växer - Eva Ahremalm & Maria Sedell
En smakrik meny av berättelser - kryddad med sång och poesi fylld av humor, 
livsvisdom och växtkraft.

När vårt samhälle ställs inför stora utmaningar, vad händer i oss människor då? 
När allt vi tagit som självklart plötsligt inte längre är som det var, och vi står i 
ett mellanrum. Ett andrum som ger nya perspektiv… som kan inspirera oss att 
ta en ny riktning.
Man frågar sig – Vad är det som är viktigt i mitt liv? Vad längtar jag efter? Vad lär 
vi oss, och vad vill vi bära vidare till sen?

Röst från publiken: Jag bär med mig en skön känsla av kärlek, omtanke och om-
sorg. Jag gillar starkt er kombination av allvar och humor och lite rättframhet. 
Förstås er professionalitet också.
Eva Ahremalm är skådespelerska, sångerska och dramatiker och Maria Sedell 
är storyteller, båda medverkade i föreställningen Sarajevo Big Bang.

5000 kr



Vem tänder stjärnorna – Monirah Hashemi
Föreställningen, som fokuserar på kvinnors liv i Afghanistan, vill berätta om 
kvinnors erfarenheter, där kvinnor inte är passiva offer utan rebeller som verk-
ligen skapar förändringen och framtiden.

”Överallt och när som helst är människan ständigt kopplad till sina erfarenhet-
er och hon bär som en fördriven sin historia”. Det är dessa erfarenheter som vi 
vill sätta på scen.

”Vem Tänder Stjärnorna?” är en fristående fortsättning av ”Sitaraha – Stjärnor-
na”, som spelats i Sverige, Tyskland, Italien, Sydafrika, USA, Kanada,  England 
och Australien. Helaftonsföreställning 2,5 timmar inkl. paus.

5000 kr



Fjärilsvingar - Isak Nordström
”Du skakar i hela kroppen. Du hör dina egna hjärtslag och du hyperventilerar. 
Men du har bestämt dig för att det är idag det måste hända. Du har lovat dig 
själv att inte fega ur den här gången också.”
Fjärilsvingar är en gripande föreställning om att komma ut som transperson 
och i den processen tackla både sina egna och andras fördomar.
Den ger en inblick i smärtan och rädslan som upplevs av många som inte an-
passar sig efter samhällets normer. Men det är inte bara en skildring av att bryta 
mot normer, utan också av något djupt allmänmänskligt som går att relatera till 
vem du än är och vad du än har upplevt i ditt liv.
Fjärilsvingar är inte en berättelse om sorg och misär, utan en berättelse om 
hopp. Om att äntligen få veckla ut sina vingar och flyga mot friheten.
En monolog om att bara vilja vara sig själv.
Föreställningen passar för en både gamla och unga. Isak är en ung värmländsk 
skådespelare som har framtiden för sig och som redan är etablerad på teater-
scener runt om i Sverige. 
Kan spela helger i vår och höst

 5000 kr



Musik i sommartid



Robert Åslund & Wermlandica
Wermlandica är en musikgrupp som spelar lättsam och lekfull vispop/rock
med poesi från Värmland som text. Sångerna har ett budskap och en känsla att
förmedla och har en förmåga att beröra lyssnarna.
Robert Åslund skriver musiken till poesin och framträdandena kryddar
han med små trevliga berättelser om poeternas äventyr i Värmland.
Wermlandicas första singel blev uppmärksammad runt om i Sverige
och Norden för Selma Lagerlöfs dikt ”Den lyckliga” och låg i topp på
värmlandsradions lista flera veckor.
Välkomna till en härlig konsert med värmländska kärleksljud!
”Värmländska kärleksljud” - Nils Ferlinsällskapet
”Poesi och musikmagi” - Visklubben Hallen
”Den värmlandska poesins största beskyddare” - P4 Värmland
Sång: Bella Ringsåker och Robert Åslund.
Gitarr: Robert Åslund.
Klaviatur: Lisa Stjernberg.
Blåsinstrument: Tobias Pettersson.
Bas: Peter Kjellman.
Slagverk: Sofia Folke.

Pris: 5000 kr.



Duo med Dag och Esbjörn 

med vackra och svängiga irländska toner kan bokas under sommaren samt fre-
lör. 24-25/9 då de ändå är i Värmland. Pris 3500 kr. 

Quilty är bandet som bjuder på svängiga reels, jigs och hornpipes till smäk-
tande känslor och drastisk humor.
Quilty kan bokas lör/sön 30, 31 okt. Pris: 5000 kr.

Begränsat antal, först till kvarn!



Larsson & Liljebjörn
Anders Larson & Marcus Liljebjörn har på varsitt håll sysslat med musik hela 
sina liv. Från olika band till låtskrivande åt andra artister. Alltid med gitarren 
i knät och med samma gemensamma känsla och kärlek till bra melodier och 
starka låtar.

Larson & Liljebjörn är duon från Kristinehamn som vill levandegöra den svens-
ka historien med sin musik. 

Här kan du lyssna på dem: https://fb.watch/4hvaeCZ2CK/

Pris: 3500 kr



Olof Göthlin

Olof Göthlin - Musiker för mänskliga rättigheter.

Folkmusik, det senaste från radio, psalm, visa eller egna kompositioner? 
Olof spelar det mesta på fiol, mandolin, gitarr och sång och ibland till 
och med på flera instrument samtidigt.

Musik och kultur är i sig en mänsklig rättighet, men Olof har också 
skapat dikter baserade på FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, som 
kan dyka upp mellan låtarna och sångerna. Det blir ett varierat program 
med melodier från förr, nyskrivet och främmande tongångar. Och vill ni 
vara säkra på att favoritlåten kommer med så tveka inte att meddela det 
vid bokning.

Pris: 3500 kr.



Ute eller inne för hela 
familjen



Äggy - Figurteaterkompaniet
Djurskötare Blad och doctor Klok har hittat ett stort ägg i djurparken. Men vem 
är äggets mamma? Tänk om Klok och Blad kan adoptera ägget.

Djurskötare blad och djurdoctor Klok har hittat ett stort ägg i djurparken. Men 
vem är äggets mamma? Dom frågar Höna Sköna, anacondan Anna och apan 
Judit. Men helst av allt vill dom ta hand om ägget själva.
Äggy är barnteater med inslag av dockteater. Föreställningen är en samproduk-
tion mellan Figurteaterkompaniet och Dockteaterfabriken i samarbete med 
Parken Zoo i Eskilstuna.
3000 kr

utomhusteateri 
sommar



Sportfånar
Fyra helt olika karaktärer ska tillsammans göra sitt livs största framträdande. 
Men ingenting går riktigt som det är tänkt. Först är det Tennis-Börje som har 
på tok för mycket spring i benen och bara måste få veta vad han kan göra med 
de där käglorna – och vips så uppstår ett spektakulärt jongleringsnummer från 
tomma intet.

Oavsett språkbarriärer, koncentrationssvårigheter eller andra typer av hinder 
berättas den ordlösa historien om att våra olikheter är det finaste vi har. Och 
att det är i möten av samförstånd som vi skapar stunder att minnas. Begränsat 
antal.
5000 kr

utomhusteateri 
sommar



utomhusteateri 
sommar

Få besök av en galen narr som gör sitt allra bästa för att bjuda på spex 
och show och lära ut mim eller gycklartrix som jonglering mm. Skräd-
darsytt för just er förening i aktiviteter som kan äga rum utomhus i 
sommar.
3000 kr.



utomhusteateri 
sommar

Jäders teater presenterar:

Att fånga en tiger
av Martin Widmark

Familjeteater med Katarina och Håkan Jäder

– Hur fångar man en tiger? frågar Johanna, och så börjar fantasiresan, 
först till djungeln, där farfar mycket listigt och roligt lär Johanna knepen.

Att fånga en Tiger är en varm och humoristisk berättelse om kärleken 
mellan generationer. En föreställning som får både ung och gammal att 
skratta gott och väcker lusten att upptäcka spännande saker tillsammans.
Föreställningen bygger på Martin Widmarks bok med samma namn.
3000 kr



Den skrävlande hjälten från FLORENS och kampen 
om Pantalones arv!  - Duo Danzeros
En föreställning för alla åldrar utan så många ord men desto mer komik! 
En dans- och teaterföreställning för alla åldrar inspirerad av Commedia 
dell Arte' - en Italiensk teatertradition där skådespelarna använder mask. 
Spelstilen har ett givet galleri av rollfigurer som ofta parodierar olika 
yrkesgrupper och människotyper.
Koreografi av Håkan Mayer.
Kan spelas i augusti
3000 kr

utomhusteateri 
sommar



STIM
Vad gäller? Föreningar som arrangerar föreställningar med musikinslag bör 
betala STIM-avgift. Ta kontakt med ert studieförbund om detta. ABF Jomark 
Polintan eller NBV din verksamhetsansvariga. Bygdegårdarnas riksförbund har 
inte längre STIM-avtal, så det får föreningen söka själv om man har föreställ-
ning med musik, då betalar man en liten summa per biljett. 

Hur gör man för att arrangera en av dessa 
föreställningar?
• Kolla med de andra i din styrelse om inte något av detta skulle passa hos er. 

Våga gärna något nytt.
• Hör av er till Gunilla och boka datum.
• Ni får fylla i ett formulär med tid och detaljer om arrangemanget och får 

färdiga affischer.
• Ni kontaktar ert studieförbund.
• Ni träffas några gånger och planerar och förbereder, och har en studiecir-

kel.
• Ni har ett lyckat arrangemang med fullt av glad och nöjd publik.
• Ni rapporterar ert arrangemang och hur mycket publik ni hade på ert ar-

rangemang.
• Ni får en faktura från artisten.
• Ni får bidrag från Kultur på Landsbygd.

 

Läs mer om Riksteatern Värmland och Kultur på landsbygd på vår hem-
sida där också denna meny kommer att ligga kvar. riksteatern.se/varmland. 
Och följ oss på Facebook.

Ring eller mejla mig vid frågor

Gunilla Fält
Kultur på Landsbygd
070-3481321
gunilla.falt@riksteatern.se



Riksteatern Värmland är en del av Riksteatern. I Värmland 
finns 10 aktiva Riksteaterföreningar. Kontakta gärna dem för samarbete kring 
teaterföreställningar. Kontaktuppgifter hittar du på riksteatern.se/varmland. 
Vill du starta en förening på annan ort i Värmland. Kontakta Riksteatern Värm-

land, Gunilla eller Anna.

Arvika Teaterförening

Filipstads Bergslags Teaterförening

Hammarö Teaterförening

Karlstads Riksteaterförening

 KilArenas vänner – en del av Riksteatern

 Kristinehamns Teaterförening

Säffle Teaterförening

Torsby Teaterförening

Grums - Kulturbums - en del av Riksteatern

Forshaga Riksteaterförening

anna.skoglund@riksteatern.se
gunilla.falt@riksteatern.se


