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Välkommen till en spännande höst med
Ormteatern!
Ett stort tack till alla som har arbetat med och kommit och tittat på sommarens produktion,
Kungsgatan. Föreställningen blev en succé med rekordmånga besökare och mycket positiva
reaktioner.
Hösten kommer att bjuda på många aktiviteter för den som vill förkovra sig inom kulturen.
Vi har redan tjuvstartat med bl.a. en teatersportskurs för 8 medlemmar, samt repetitioner
av föreställning Dödsdansen av August Strindberg, och snart drar repetitionerna av nästa års
sommarproduktion, Kollektivt självmord, igång. Vi har också en barnpjäs att se fram emot,
Tönten heter den.

Strindbergfestival: Dödsdansen
Dödsdansen är ett spännande, gripande och stundtals mycket roligt drama av August
Strindberg. Ensemblen består av Arne Nordh, Ewa Karlsson, Peter Weitz och Monika
Fredriksson. Regisserar gör Adam Blomberg. Premiären äger rum på Kulturhuset i Haninge
centrum, onsdagen den 28 september. Biljetter köpes i receptionen. Den spelas även den
29, 30 september och den 1 oktober. Den kommer också att spelas på Dalarö, men tid och
plats är ännu inte fastställt.

Medlemsmöte
Vi kommer att börja höstens aktiviteter med ett stort medlemsmöte. Detta medlemsmöte
avslutas med en visning av filmen från sommarens föreställning Kungsgatan. Ta gärna med något
gott att äta och dricka. Medlemsmötet går av stapeln lördagen den 24 september med start
klockan 16:00. Välkomna!

Sommaren 2006 – Kollektivt självmord
Till sommaren 2006 kommer vi att sätta upp Kollektivt självmord, efter Aarto Paasilinnas
bok. Till detta krävs en hel del skådespelare och både erfarna och nya är välkomna att delta.
Repetitionerna kommer att starta den 2 oktober med ett antal förberedande övningar. Om
du vill vara med om detta stora äventyr, kom på medlemsmötet där du får mer information!
(Skulle du inte kunna komma då är du naturligtvis fortfarande välkommen att vara med, hör
då av dig till oss på info@ormteatern.se) Dramatiseringen liksom regin står Per Sternbeck för,
som tillsammans med två regiassistenter, Adam Blomberg och Vivika Weitz, leder arbetet.
Premiären kommer att tidigareläggas jämfört med tidigare år och planeras till lördagen den 20
maj. Detta betyder att vi kommer att ha spelat färdigt före midsommar, så alla blir lediga hela
juli.

Rytmikkurs
Vill du bli en bättre skådespelare och samtidigt hålla på med musik och dans? Vill du slipa de
uttrycksmedel du har som skådespelare, nämligen din kropp och din röst? Vill du öva upp din
lyhördhet för dina medspelare och din känsla för att stå och gå på scen?
Alla vuxna är välkomna att delta i en rytmikkurs som jag, Ulrika Karlsson, ser fram emot att
leda. Förutom att vara en gammal Ormteatermedlem själv så går jag fjärde året på rytmiklinjen
på Musikhögskolan i Stockholm.
Efter min kurs kommer du att förstå och kunna svänga dig med musikaliska begrepp såsom
tempo, taktart, rytm, puls, form och förhoppningsvis några fler. Vi kommer att arbeta med
avslappning och enkla rörelser, sjunga och använda rösten, dansa någon folkdans och spela
tillsammans på olika sätt.
Jag vill också utforska vilka olika dramatiska situationer som skulle kunna skapas med hjälp av
musik, rytm och våra kroppar. Jag kommer dock inte att arbeta med drama utan utgå från ett
musikaliskt och rörelsemässigt perspektiv.
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Kursen hålls i Teaterladan, tio måndagkvällar 18.30-20.00 med start måndagen den 3 oktober.
Ta på dig kläder som du kan röra dig i, och några skor behövs inte.

Barngrupperna
I höst har Sol Belloni tagit ledigt från teatergrupperna och istället får vi en ny vikarierande
teaterledare, Emilie Lindström, som spelade i Kungsgatan i somras. Emilie kommer att
ta över Minigruppen och Mellangruppen. Liksom förra året har vi tre grupper på lördagar
och två grupper på söndagar, men kön är fortfarande lång. Om du är intresserad av att börja
leda en grupp, hör av dig till Vivika! För att komma in i arbetet kan du börja att gå med som
hjälpledare, för att sedan starta en egen grupp.

Höstens barnteater – Tönten
Tönten heter höstens barnteater, som kommer att spelas för barn mellan 6-12 år. Skådespelare
är Maria Holgersson, Sanna Rantamäkki och Thomas Hultgren. Regisserar gör Per Sternbeck.
Premiären den 15 oktober i Teaterladan är öppen för alla, därefter ges föreställningar för
inbokade grupper. Samtliga föreställningar kommer att spelas i ladan, förutom en vecka som
spelas på Rosenlundsteatern i Stockholm. Tönten är ett samarbete mellan Ormteatern och
Teater Cobra, en nystartad fri teatergrupp bestående av de långtida Ormteatermedlemmarna
Christer Blum, Maria Holgersson, Sanna Rantamäki och Thomas Hultgren.

Ombyggnad av Teaterladan
Vi håller som vanligt på och förbättra vår lada. Nu ska vi bygga toaletter och ett pentry, vilket
innebär att vi äntligen ska få rinnande vatten i ladan, något som många har längtat efter. Bygget
kommer att komma igång under senhösten, och alla som vill och kan är mycket välkomna att
vara med. Det behövs mycket folk, och vi brukar ha väldigt roligt när vi bygger! Byggdagarna
kommer att läggas ut på vår webbplats, men om du hör av dig till oss kommer vi också att
skicka ut mail med information.

Medlemsavgiften
Har du inte betalat medlemsavgiften än? Det är aldrig för sent att göra det, sätt in 50 kr (25 kr
för pensionärer, studerande och arbetslösa eller 100 kr för en hel familj) på Ormens postgiro,
22 53 02-9. Glöm inte att ange ditt namn. Om du vill ha ett inbetalningskort kan du hämta det
i ladan. Du kan också betala på medlemsmötet.

Informationsutskick via e-post
Du vet väl om att du kan få information från Ormteatern via e-post? Förutom att du får
informationen snabbare spar vi också porto, så om du har en e-postadress som du använder
regelbundet så ber vi att du berättar det för oss! Skicka helt enkelt ett meddelande till info@
ormteatern.se, så lägger vi till dig i vår utskickslista.
Vi ser fram emot en spännande teaterhöst!
Vivika Weitz
ordförande, Kulturföreningen Ormen
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Eftersom den här kursen kommer att vara en del av min vuxenpraktik kommer den inte att
kosta någonting. Vill du vara med eller veta mer? Ring mig på 08-745 39 03 eller 073-076 80 41!
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