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Forma Ormens framtid!
Välkommen på medlemsmöte 10 juni klockan 15 i Teaterladan! Efter mötet visar 
vi Sveriges match mot Trinidad och Tobago (i fotbolls-VM) på storbildsskärm (matchen 
börjar klockan 18). Oavsett om du gillar fotboll eller inte kan vi utlova en trevlig kväll och en 
intressant eftermiddag! Under eller efter matchen fixar vi grillar med bra glöd, så ta gärna med 
dig något grillbart.

Vad händer på Ormen idag?
Sommarens produktion Kollektivt Självmord är en stor succé hos publiken, och har redan 
omnämnts som en av de roligaste Orm-produktionerna någonsin. Än är dock inte alla 
föreställningar utsålda, så gå in på www.ormteatern.se och boka din biljett om du inte redan har 
sett den (eller tipsa anhöriga och vänner)!

Under våren har barngrupperna haft sina uppspel, Grease, Historien om allas vän, När lilla Någon 
önskade bort månen och stjärnorna och En vikingasaga har alla gjort stor succé, och har setts av 
hundratals personer.

Till hösten sätter vi upp barnpjäsen Glossas café, och den 14 oktober är det premiär! Pjäsen 
innehåller både humor och allvar, med både skådespelare och dockor på scen, och riktar sig till 
barn i förskoleåldern.

Vi sätter också upp en mindre vuxenproduktion, Dario Fos En kvinna. Här återkommer vi med 
en inbjudan till audition, så håll utkik i maillådan om du är intresserad!

Vi har också en mängd andra mindre projekt på gång under hösten, bland annat kommer vi 
att medverka på Haningedagen liksom under Röda Korsets helg till förmån för friskt vatten i 
Kongo, och det kommer att bli en ny teatersportkurs tillsammans med Roj-teatern.

...och vad ska hända imorgon?
Vår verksamhet är idag mycket omfattande, och vi tycker det är väldigt roligt att vi kan 
engagera både medverkande och publik som vi gör. Men, för att kunna fortsätta vara en livaktig 
förening måste vi veta vart vi är på väg, och hela tiden utvärdera vår verksamhet. Det är där 
du som medlem är viktig, för det är du (och alla andra medlemmar) som bestämmer vad vi ska 
göra!

Den 10 juni öppnar vi alltså för en diskussion om målet för vår verksamhet. Diskussionen har 
redan inletts i styrelsen och i Framtidsgruppen, och nu behöver vi dina åsikter! En del av de 
punkter som har diskuterats är:

• Vad är viktigast i vår verksamhet – publik eller medverkande (eller både och)?

• Kan anställd personal, som t.ex. en producent, ge större kontinuitet?

• Ska vi blanda betalda skådespelare med amatörer?

• Vi har haft svårt att rekrytera tillräckligt mycket folk till produktionerna, kan vi förbättra 
detta eller ska vi rikta in oss på mindre produktioner?

• Hur kan vi nå grupper som normalt inte går på teater eller medverkar i vår verksamhet?
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ORMteAteRNS StyRelSe
Detta är Ormteaterns styrelse 2006/2007. (Val till ny styrelse sker på årsmötet.) Oss kan du alltid 
kontakta om du har någon fråga angående Ormteatern eller vår verksamhet.

Ordförande Vivika Weitz 073-425 52 77 vivika.weitz@edu.haninge.se

Vice ordf. Adam Blomberg 0709-100 737 adam.blomberg@gmail.com

Kassör NilsOla Linnermark  070-374 69 89 nilsola@abc.se

Sekreterare Tomas Svanberg 070-549 77 12 tomas.j.svanberg@telia.com

Ledamot Karin Eriksson 073-705 23 27 keriksson78@yahoo.se

Suppleanter Emilie Lindström  0704-54 64 11 mimmie-mimilie@hotmail.com

 Arne Nordh 073-255 79 30 arne.nordh@bredband.net

Hela styrelsen kan nås på styrelsen@ormteatern.se.

• Barnverksamheten är en viktig del av Ormen, och en stor anledning till de bidrag vi får, men 
satsar vi tillräckligt mycket på den?

• Hur kan man som skådespelare känna att det finns möjligheter att utvecklas inom Ormen?

• Är kvaliteten på våra produktioner så hög som vi skulle vilja ha den?

• Har vi blivit alltför konservativa och ovilliga att ta risker, eller bör vi förvalta det vi har?

• Vi har i år en mycket bra ensemble, hur kan vi behålla den och bygga vidare på den?

• Vad ska Framtidsgruppens roll vara?

• Vi har idag endast två erfarna regissörer knutna till oss, ska vi rekrytera regissörer externt 
eller hur kan vi främja återväxten?

• Även när det gäller manusförfattare och andra roller saknar vi en större bredd, är det något 
att eftersträva, och hur gör vi?

Detta är bara ett par av frågeställningarna, det finns naturligtvis många fler, och du har säkert 
egna!

Mycket välkommen den 10 juni alltså, i Teaterladan. Vi bjuder på fika förstås, och som sagt 
var, fotboll efter mötet. Om du inte kan komma men har åsikter eller idéer, skicka gärna ett 
mail till styrelsen@ormteatern.se! Framtidsgruppen (föreningens grupp för urval och 
rekommendationer av kommande pjäser) är dessutom öppen för alla medlemmar, så du är 
mycket välkommen även där! Maila monika.nordh@bredband.net om du vill få kallelser till 
kommande möten.

Vi ses i Teaterladan!

Styrelsen


