SOMMARTEATERN 2019
Nu är det dags för ännu en fantastisk sommar med Sommarteatern Ystad! Huvudföreställningen i
år är “De Tre Musketörerna”. Förra året var en enorm succé, och det var allas vårt hårda arbete
som lönade sig. Vi hade i genomsnitt 163 besökare per föreställning och våra förhoppningar är att
vi tillsammans, även detta år, ska slå publikrekord. Ett av målen med årets föreställning är att vi
ska sudda ut ryktet som barnteater och istället visa att vi är till för alla, stora som små.
Liksom föregående år som kommer det i år tillkomma nyheter för er som ska medverka så vi ber er
därför läsa igenom all information ordentligt. Detta år finner ni, precis som förra året, all
information om allt som händer i sommar på vår hemsida under fliken “Medlemsinfo”;
scheman, klädlistor, anmälningsformulär m.m. Allt ni behöver veta finns här:
www.sommarteaternystad.com/medlemsinfo
Ha för vana att kolla där varje dag i sommar. Vi kommer inte att skicka ut mail vid information
eftersom av erfarenhet hamnar våra mail ofta i skräppost. All information kommer stå där, till
exempel: ändrade reptider, saker att ha med osv.
Vi är alltid tillgängliga för frågor även om vi jobbar med mycket samtidigt. Ibland kan exakt svar ta
tid att få men det beror på att vi måste prioritera. Vi hoppas ni har förståelse för detta.
Sommaren 2019 kommer att bestå av två föreställningar. Huvudföreställningen De Tre
Musketörerna och den lilla föreställningen Askungen.
Val 1: Att medverka i enbart “Lilla Föreställningen”
Val 2: Att medverka i enbart “Huvudföreställningen”
Val 3: Att medverka i både “Lilla föreställningen” och “Huvudföreställningen”
OBS! Det är frivilligt att medverka i huvudföreställningen eller om man enbart vill medverka i “lilla
föreställningen”.

ANMÄLAN
Innan ni anmäler er är det viktigt att ni läser igenom det här informationsbrevet. Det är mycket
information och en del saker som är nya. Anmälningsperioden är öppen från och med 1 November
2018 till och med 6 Januari 2019.
För att få vara med i sommar måste man anmäla sig via medlemsinfosidan
● Anmälan är obligatorisk.
● För att kunna medverka i Sommarteatern på sommaren krävs det att man har gått minst en
termin på sommarteaterns teaterskola.
För att ledningsgruppen ska kunna planera för sommarens föreställningar så ber vi er att anmäla
er som fort som möjligt. Sista anmälningsdag är den 6 Januari 2019.
Medlemsavgiften kommer detta år att betalas in till Medborgarskolan. 300 kronor för att vara
medlem i föreningen år 19/20. Förra årets medlemsavgift bjöd styrelsen på för året 18/19.
Medborgarskolan kommer att skicka ut information om inbetalning.

Huvudföreställningen
Årets huvudföreställning “De Tre Musketörerna”
regisseras av Hilda och Anna Ståhl.
Föreställningen repeteras under 2,5 veckor och spelas under 4 veckor (se schema).
Föreställningen kommer att bestå av ensemble, period 1 och period 2.

Ensemble
Föreställningen repeteras under 2,5 veckor och spelas under 4 veckor (se schema). Som vanligt
kommer Sommarteatern i första hand. Engagemanget innefattar inte bara arbetet på scenen utan
även aktiviteter runt omkring såsom bygge, marknadsföring och dokumentation. Samling sker 2,5
timmar innan varje föreställning. Denna tid är till de konstnärliga ledarnas förfogande och
nödvändiga förberedelser inför föreställningen. Känner man att det behövs mer förberedelsetid, så
är det eget ansvar.
För en plats i ensemblen krävs medverkan under ALLA repdagar och ALLA föreställningar. Inga
undantag! Talroller kommer att prioriteras till dessa. De som inte har möjlighet, eller inte vill
medverka i ensemblen kan istället välja att delta i Period 1 eller Period 2.

Period 1 och Period 2
Föreställningarna delas upp i två perioder. Väljer man att delta som periodare så krävs medverkan
på samtliga rep (se datum nedan) och föreställningar under vald period.
Period 1: 7 juli  18 juli = Genrep + 10 föreställningar
Period 2: 22 juli  4 augusti = 14 föreställningar
Rep för båda perioderna 3 juli och 4 juli (se schema på hemsida).
Det finns 8 platser per period, först till kvarn gäller. Detta beror på logistiska skäl och för att alla
i perioderna ska ha möjlighet att synas så mycket som möjligt.

Detta anmäler du dig till
Sommarteatern bedriver under terminerna barn och ungdomsverksamhet i form av grupper genom
medborgarskolan. Där får barn och ungdomar möjlighet att utvecklas och spela teater på den nivå
de själva vill och där alla får möjlighet att synas och höras ungefär lika mycket. Detta följer med in
på sommaren i vår “lilla föreställning” där de medverkande får testa att stå på en större scen och
arbeta med repliker och sång.
Under sommaren bedriver vi professionell amatörteater i vår “huvudföreställning”. Där även vuxna
medverkar. Där har vi som mål att skapa en så professionell föreställning som möjligt och samtidigt
generera så stora publiksiffror vi bara kan. Vi arbetar därför med fokus på hög kvalitet både
gällande musik, kostym, sociala medier, manus och skådespeleri. Musik och arrangemang köps in
av etablerade musiker och producenter som arbetas fram tillsammans med ledningsgruppen.
Kostym tillverkas och skräddarsys till varje karaktär. Arbetet med instagram, facebook och vloggar
syftar till att etablera och marknadsföra oss. Manuset är specialskrivet av manusgruppen som

under 1års tid arbetar fram material från grunden. Roller sätts utefter kompetens, erfarenhet och
personlighet. Vi har som mål att alla över 16 år ska kunna ha Sommaretaren som arbetsplats och
vi betalar därför ut löner beroende på föreställningens omsättning. De medverkande under 16 år
bjuds istället på en föreställning/musikal av något slag som ett bevis på vår uppskattning av deras
utförda arbete under sommaren. Likväl lägger vi stor vikt vid gemenskap och tillhörighet då alla
som är medlemmar i sommarteatern har möjlighet att medverka i huvudföreställningen. Vi
värdesätter att alla våra yngre medlemmar ska kunna utvecklas tillsammans med de äldre och mer
erfarna genom att de får möjlighet att medverka i ensemblen alla fyra veckor eller en av två
perioder. Alla har lika mycket värde även om scentid varierar beroende på roll.
Med detta i kombination med passionerade medlemmar för vi sommarteatern framåt inte bara som
förening utan även som etablerad sommarteater i Ystads kommun. Vårt mål är att sätta
Sommarteatern på Sveriges kulturkarta, där publik ska ha just vår föreställning som återkommande
tradition.

Lilla Föreställningen
Årets “lilla föreställning” är “Askungen”. Föreställningen repeteras under 1 vecka (parallellt med De
Tre Musketörerna) och spelas under 3 föreställningar (se schema). Föreställningen kommer att
bestå av barn som på terminerna gått i Steg 1, Steg 2 och Steg 3.
●
●
●

De som går i Steg 4 och Steg 5 får inte medverka i Lilla Föreställningen då de sätter upp en
egen nattföreställning (se schema)
För en plats i “lilla föreställningen” krävs medverkan under ALLA repdagar och ALLA
föreställningar, inga undantag!
För att kunna medverka krävs det att man har gått minst en termin på sommarteaterns
teaterskola.

Allmän information
Alla som medverkar under sommaren och är över 16 år får lön från Sommarteatern eller från
Ystads kommun. Lönen varierar dock beroende på föreställningens omsättning under säsongen.
De medverkande som är under 16 år får en upplevelse tillsammans, som också beror på
omsättningen under säsongen. Trots detta så är föreningen helt beroende av ideella krafter för att
gå runt och det är därför viktigt att alla drar sitt “strå till stacken”. Arbetet med kulisser, område,
kläder, cafe och marknadsföring är något som vi alla hjälps åt med tillsammans och det mesta av
bygget sker på kvällar och helger i slutet av juni/början av juli. Alla som medverkar under
sommarens föreställning måste hjälpa till på något sätt för att föreställningen ska vara möjlig att
genomföra. De som själva inte kan bidra, eller är i ålder, kan då ta hjälp av exempelvis föräldrar
eller släktingar.

Bygge:
Eftersom vi vill göra en så professionell föreställning som möjligt, så börjar arbetet med bygge
snart. Är det någon som har några extra bra färdigheter eller har bra kontakter, så går det alldeles
utmärkt att höra av sig till byggansvarig (se nedan).
All hjälp är välkommen!
Ingemar Jönsson: 073700 32 43

KickOff:
För hela familjen ute i Åbergs trädgård den 23 juni kl 15.00.
Detta är ett perfekt tillfälle att lära känna både skådespelarna och dess familjer, träffa styrelsen och
ledningsgruppen. När man alla tillsammans jobbar ihop under nästan 7 veckor så kan det vara
trevligt att ha umgåtts, träffats och pratat med de andra medverkande och deras familjer. Är en
med i sommarteatern är hela familjen det. Vi drar igång med information och genomgång av hela
sommaren. Här har ni också möjlighet att fråga frågor och prata med andra föräldrar som kanske
har svar på just din fråga. Ta med egen picknick. Vi avslutar det hela med en härlig picknick
tillsammans och någon rolig aktivitet.

Vid frågor:
Vi vet att man som förälder eller skådespelare kan ha tusen frågor och vi vill poängtera att det
verkligen är helt okej att ha frågor! Sommarteatern är en stor produktion och det är mycket som går
på rutin sommar efter sommar. Vi är många som medverkar, både föräldrar och skådespelare och
det kan ibland vara svårt att nå ut till alla med samma information utan att den twistas på vägen.
Om man har frågor är er kontaktperson Hannes Nilsson 070638 91 61. Vid frågor är det bara att
maila/sms/ringa eller prata med honom på plats. Bättre att fråga en gång för mycket än en gång för
lite. Missförstånd uppkommer lätt och för att motverka detta, så är det bara att kontakta Hannes för
att få rätt svar. Vi kommer att posta information på vår medlemssida på hemsidan, så håll god utkik
där.

Vi ses i sommar!
Hälsningar
Ledningsgruppen
Anna Ståhl, Hilda Ståhl, Hannes Nilsson, Filip Jönsson
Maila oss: sommarteatern@sommarteaternystad.com

