Umgås på digital väg
Beskedet från regeringen att max åtta personer bör umgås tillsammans slog nog luften ur oss
alla. Det är viktigt att vi tar vårt ansvar och undviker sociala kontakter så mycket som möjligt.
Men tänk vilken fantastisk tid vi lever i som gör det möjligt för oss att umgås på andra vis! Nu,
mer än någonsin, är det viktigt att vi håller ihop och hittar sätt att mötas för att skapa
sammanhållning, hopp och framtidstro. Därför har vi samlat ett smörgåsbord av idéer för hur ni
kan umgås digitalt. Kanske kan ni ordna en digital tre-rätters middag ihop med styrelsen som
julavslutning eller bjud in era medlemmar till ett digitalt quiz med fikapåse?
Om ni känner att den digitala sfären är svår att ta sig an så tveka inte att höra er till oss! På vår hemsida
hittar ni tips och länkar till informationsfilmer: https://www.riksteatern.se/forening/riksteaternvast/zoom---tips/

• Digitalt quiz
Samla era medlemmar i ett valfritt digitalt rum och anordna ett quiz! Gör ett privat facebookevent och bjud in era medlemmar. Skriv i eventet vilka regler som gäller och länk till t.ex.
zoom. För att ge lite extra krydda till eventet kan ni erbjuda de anmälda att köpa en fikapåse i
förväg. Packa en fin papperspåse med hembakt fika, frukt och kanske en chokladbit. Gör en
beräkning för hur mycket det bör kosta för att ni ska gå med lite vinst. Kanske 100 kr per
fikapåse? Ge er sedan ut och lämna de beställda påsarna vid ytterdörren hos de som har
beställt och voialá, ni har skapat ett digitalt event med det där lilla extra!
• Digital trerätters middag
Bjud in till middag! Ett facebook-event är bra för att bjuda in och samla information, men
självklart går det även att använda andra kommunikationskanaler t.ex. ett mailutskick eller
postinbjudan. Bjud in till middag och skriv ut en trerätters meny med tillhörande recept till
varje rätt. Deltagarna står för sin egen mat, men ni gör det tillsammans! Förbered med lite
frågor/samtalsämnen, bolla repertoartankar mellan måltiderna så kan ni skapa en trevlig
digital middag.
• Digital bokklubb
Nu när vi alla har behövt ställa om våra vanor är det många som plötsligt har med mer tid över
än vanligt. Varför inte dra ihop några som vill läsa och diskutera! Bjud in till en digital bokklubb
och träffas varje vecka (eller så ofta/lite ni vill) och diskutera de lästa kapitlen. Även här kan ni
erbjuda försäljning av fikapåse att beställa inför era träffar!
• Filmklubb – Cineasterna
Cineasterna är bibliotekets digitala filmkanal. Där finns en uppsjö av kvalitetsfilm från hela
världen i olika genrer! Det enda som behövs för att få tillgång till utbudet är ett lånekort och
sedan kan ni se vad just ert bibliotek kan erbjuda! Samla ihop ett gäng och starta en filmklubb.
Länk till cineasterna: https://www.cineasterna.com/sv/
• Digital scenkonst
Ni har väl inte missat Riksteaterns egna playtjänst Riksteatern Play? Flera institutioner har
liknande tjänster för att tillmötesgå vår hunger på scenkonst. Varför inte bjuda in till en
scenkonstklubb? Gör på samma sätt som med bokklubben eller filmklubben och bjud in till att
gemensamt titta på en föreställning med efterföljande diskussion. Ni kan ge eftersamtalet en
extra krydda genom att berätta om koreografen, manusförfattaren, historien eller varför inte
bjuda in någon lokal person som på något vis kan kopplas till tematiken. Ni kan tänka på
samma vis som när ni gör ett kringarrangemang, men förvandla det till en digital upplevelse!
Kontakta gärna anna.hemstrom@riksteatern om ni har några frågor eller vill bolla idéer!

Här hittar ni några teatrar som erbjuder playtjänster och länkar till var ni hittar utbudet:
Riksteatern - https://www.riksteatern.se/riksteatern-play
Unga Klara - https://www.ungaklara.se/unga-klara-on-demand
Kulturhuset Stadsteatern - https://kulturhusetstadsteatern.se/Play/
Scalateatern - https://www.scalateatern.se/play/
SVT play scen - https://www.svtplay.se/genre/teater

Norrlandsoperan https://norrlandsoperan.se/play/
Dramaten - https://www.dramaten.se/play/?gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5JNi5E41T6kwHTnbo74C0wmKUmbpu_wFnsuyAVr-_n3Nrnuy1zAcaxoCJTUQAvD_BwE
Kungliga Operan - https://www.operanplay.se/?gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5J8PIrXudhTS21uExAZgoy1N8-UWUt7Bz-bVZjfkNUnUFj4u6rOgjRoCZIwQAvD_BwE

Kontakta gärna anna.hemstrom@riksteatern om ni har några frågor eller vill bolla idéer!

