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Var med i nästa års stora sommarproduktion:

Lysistrate!

Nu är det dags att inleda repetitionerna inför nästa års sommarproduktion, Lysistrate. Det är en
klassisk komedi som utspelar sig i det antika Grekland, där kvinnorna tröttnat på det stora krig
deras män är ute i, och bestämmer sig för att göra något åt det. Det är en mycket rolig pjäs, där det
behövs både män och kvinnor i alla möjliga åldrar.
Lysistrate kommer att bli en Ormens större produktioner, och vi är mycket glada över vår regissör
för projektet, Judith Hollander. Judith har gedigen teatererfarenhet, och har arbetat bland
annat för Parkteatern, på Mosebacke tillsammans med Kim Anderzon, liksom i många större
amatörproduktioner. Vi tror att det blir en spännande och utmanande produktion både för dig
som är ny på scenen och för dig som har varit med länge!
Vi inleder lördagen den 2 december med kollationering i Ladan. Vi börjar klockan 14, och
håller på till 18. Om du vill vara med är det viktigt att du kommer då! Kan du inte komma,
maila genast Adam Blomberg på adam.blomberg@gmail.com! Senare under december, den 9 och
den 17, kommer vi att ha två repetitioner, för att sedan dra igång arbetet på allvar i januari.

Medlemsmöte – det handlar om Ormens framtid
Lördagen den 16 december klockan 16 är du välkommen på medlemsmöte i Ladan.
Framtidsgruppen har under hösten arbetat med att analysera Ormens verksamhet, och kommer
på mötet att föreslå ett antal områden som vi ska diskutera djupare, för att sedan till årsmötet
i mars föreslå en vision för Ormen. Kom på mötet och lyssna och diskutera var Ormen ska ta
vägen i framtiden! Vi bjuder naturligtvis på smaskig fika. Efter mötet spelar dessutom Emilies
barngrupp upp ett julspel, och därefter festar vi in julen (se nästa sida för fler detaljer).
Välkommen!

Vi summerar Kollektivt självmord: Ormens mest
framgångsrika föreställning
Sommarens föreställning Kollektivt självmord blev en jättesuccé. Med en strålande ensemble
och massor av humor och värme drog vi en rekordpublik. På 23 föreställningar kom runt 1200
personer och tittade, och mottagandet var mycket positivt; vi har sällan fått så många positiva
reaktioner! Vi har också fått många nya besökare, som vi förstås hoppas ska komma tillbaka
många gånger, och göra nästa års produktion till en minst lika stor succé. Har du inte köpt DVD:n
med föreställningen än, passa på att göra det på medlemsmötet! Det finns ett fåtal exemplar kvar.

Häxor huserar hos oss i höst
Höstens barnteater, Glossas café, spelas nu för fullt i Ladan och ute på förskolor. Vivika Weitz,
Sol Belloni och Josef Sahlin medverkar och har rönt mycket stor uppskattning hos förskole- och
skolbarn både inom kommunen och utanför. Man spelar fram till slutet av november, med en
sista föreställning öppen för allmänheten den 25 november. Om du inte har sett den än, boka
biljetter direkt på www.ormteatern.se. Föreställningen är lämplig för barn mellan 4 och 8 år.
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Granen är laddad, släden är tankad och julgranskulorna polerade, för nu är det äntligen dags:
Lördagen den 16 december äger Ormens tämligen traditionsenliga julfest rum! Vi börjar
direkt efter julspelet och medlemsmötet, runt halv sju, och bjuder på koncentrerad julstämning,
presentutdelning (ta med dig en rolig/fånig pryl för max 20 kronor), och möjligen också ett
oväntat besök!

...och julspel!
Samma dag som julfesten och medlemsmötet bjuder Emilies äldre barngrupp alla Ormens
medlemmar på ett riktigt julspel: Julens magi. Föreställningen börjar klockan 18, och är förstås
gratis för dig som är medlem.

Barngruppsfestival nu på lördag
Ormens barngrupper är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter, och i år vill vi
ge fler chansen att titta på barnens uppspel! Nu på lördag, den 18 november, bjuder vi in till en
barngruppsfestival, med Emilies lilla grupp, Sols grupp och Vivika och Josefs grupp. Vi börjar
klockan 11, och inträdet är gratis för medlemmar.

Repetition pågår: En kvinna
Repetitionerna av Dario Fo och Franca Rames pjäs En kvinna pågår nu för fullt. Det är en monolog
i farsform, med Lotta Gunnarsson på scen. Premiär i mars nästa år.

Foajén börjar ta form
Vårt projekt för att bygga en riktig foajé, med toaletter, pentry och café, fortsätter under hösten
och vintern. Pernilla Seger jobbar med utformningen av foajén, och Arne Nordh, Daniel Sahlin,
Rickard Karlsson och Jörgen Nahm har alla gjort mycket stora insatser under sommaren och
hösten för att dra in avlopp och bygga toaletter. Nu behöver vi fler personer som kan hjälpa oss att
förverkliga våra ideéer, så du som vill svinga en hammare eller skyldra en såg, hör av dig! Kontakta
Pernilla på flemmingsdotter@gmail.com.
Vi ser fram emot en fullspäckad höst och vår med Ormen, och hoppas att du vill vara med oss! Vi
ses i Teaterladan!
Styrelsen

HÅLL DIG INFORMERAD
Se till att du får information från oss om våra aktiviteter och evenemang! Skicka din mailadress till
info@ormteatern.se så får du allt du behöver veta direkt i din inkorg. Kolla också på www.ormteatern.se.

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.
Tf ordförande

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

Vivika Weitz

073-425 52 77

vivika.weitz@edu.haninge.se

Emilie Lindström

0704-54 64 11

mimmie-mimilie@hotmail.com

Arne Nordh

073-255 79 30

arne.nordh@bredband.net

Suppleanter

Hela styrelsen kan nås på styrelsen@ormteatern.se. Dra dig inte för att höra av dig till oss om du har
frågor eller idéer om Ormens verksamhet!
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