Detta ingår

Om projektet
ARRANGERA GENOM SAMVERKAN
är ett samverkansprojekt mellan
Riksteatern Norrbotten, Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och
Parker samt Studieförbundet
Vuxenskolan. Projektet riktar sig till alla
byaföreningar i Norrbotten
Projektet syftar till
 att öka antalet professionella
scenkonstarrangemang i
Norrbottens byar.
 att ge fler samarbeten, fler stöd
genom en enda ansökan och
ytterligare samordning för att
minska arbetstid och kostnad för
arrangören.
 samarbete med regionala
producenter för att möjliggöra
kvalitativ kultur och regional
tillväxt.

 Kvalitativ musik och teater i er by
▪ Bokning = ansökan = fem stöd
Minimera ert förarbete och den
ekonomiska risken!
▪ Hjälp med marknadsföring
▪ Arrangörsutbildningar

Detta krävs
 Arrangemanget äger rum i en by.
 Arrangemanget görs av minst två
föreningar ihop.
 Först till kvarn (vi har bara 40
föreställningar att förmedla)
▪ Stödmedlemskap för byaföreningen i
er lokala riksteaterförening - sker per
automatik och faktureras med
pappersfaktura (200 kr)

KONTAKT
Projektledare: Åsa Lundmark
Riksteatern Norrbotten
asa.lundmark@riksteatern.se
0920-870 35, 070-643 88 23

www.scenkonstinorr.se/samarrangera
Först till kvarn som gäller.
www.scenkonstportalen.se
(Registrering krävs)

Projektet drivs
av:

Er lokala teaterförening, hjälper er
gärna att boka!

Sök rätt på er lokala
riksteaterförening så här:
www.kommunnamn.riksteatern.se

Med stöd av: Norrbottens Läns
landsting
och samtliga kommuner i
Med
stöd av:
Norrbotten
(utom
Övertorneå)
Norrbotten Läns
Landsting
och samtliga Norrbottens
kommuner, utom Övertorneå.

Mer professionell teater
och musik i Norrbottens
byar
2016

Föreställningar 2016
Projektet har köpt in totalt 40 föreställningar fördelat på fyra produktioner. Boka både vår och höstföreställningar så
snart som möjligt! Er lokala riksteaterförening kan hjälpa er och också vara er samarrangör (kravet är två föreningar
som arrangerar tillsammans)
Byar i Övertorneå kan också boka, men betalar då 1000kr extra per föreställning.

Hur svårt kan det va – med
Åsa Ivarsdotter
Rowligt i Piteå
(Åsa Ivarsdotter)
Turnéperiod: mars-maj eller
hösten 2016
Längd: 1 timme eller enl ö k
Scenyta: Gärna upphöjd
Pris: Ordinarie 12 000kr+ resor.
Projektpris 6 000 kr

Stigen
Teater Bartolinis
Ålder: Familj från 5 år
Turnéperiod: Hela 2016
Längd: 45 minuter
Scenyta: 4,5 m x 4,5 m.
Takhöjd 3,6 m
Pris: Ordinarie 6000 kr
Projektpris 2 000 kr
På lekens fulla allvar och med
ord, tecken, musik och rytm ger vi
nu en familjeföreställning.
Berättandet i denna uppsättning
är levande och generöst, fysiskt
och musikaliskt. Barnen blir
medskapare av stämningar och
magi och tillsammans reser vi in i
urskogen, i gammelskogen. På
scen: En berättare och en fagottist
Föreställningen spelas i ett tält
(därav krav på takhöjd)

Lyckligare nu

JORD
världsmusik från Tornedalen

Västerbottensteatern
Turnéperiod: Hela 2016
Längd: 55 minuter
Scenyta: 5 m x 3 m
Pris: Ordinarie 15 000kr
Projektpris: 5 000 kr

JORD
Turnéperiod: september 2016
Längd: 1 akt eller 2 akter
Scenyta: 6 m x 4 m
Pris: 22 000 kr
Projektpris 7 000 kr

Efter drygt 30 år som komiker,
skådespelare och producent
samlar hon nu kraft och
presenterar sin personliga
monolog om resan ut ur en av
vår tids största folksjukdomar.

Gruppen som med sin
karakteristiska stämsång på
meänkieli når ut till publiken
genom sin värmande scennärvaro
och spelglädje.

Det blir både humor och allvar,
prat och sång om något så
tabubelagt som alkoholism.

Åsa Ivarsdotter med lätt humor
och svår komik från Piteå. En
musikalisk föreställning
tillsammans med musikern
Rickard Tjernlund. Med Åsa på
scenen kan man förvänta sig vad
som helst; ett stand-up nummer,
en lugn jazzlåt, en improvisation,
en hormonblues, en dikt, en
berörande berättelse eller rent
svammel. Så vet ni. Eller så inte.

Ta kontakt med er lokala
riksteaterförening för
bokning. Boka alltid via
hemsidan
www.scenkonstinorr.se/sam
arrangera
Först till kvarn gäller!

