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VÄLKOMMEN TILL LÄNK 2018
Varmt välkommen till LÄNK som ger amatörteatrar, teaterpedagoger och elever i hela Sverige
möjlighet att arbeta med nyskrivna pjäser av
professionella dramatiker. Du som ska skaffa dig
din allra första regierfarenhet är välkommen, men
också du som har lång erfarenhet av teaterpedagogik och regi.

ling, handledning och bättre vägledning för alla
inblandade under LÄNK 2018. Nytt inför 2018 är ett
samarbete med Institutionen för de Humanistiska
och Samhällsvetenskapliga Ämnenas Didaktik på
Stockholms Universitet, en magisterutbildning i
drama och tillämpad teater som samverkar med
Riksteatern / LÄNK.

Den här handboken ger dig vägledning i arbetet
från läsning och val av pjäs fram till premiär och
festival. Oavsett vilken roll du har – producent,
regissör eller arbete genom en förening – kommer
handboken att ge dig en uppfattning om vad du
kan förvänta dig av projektet.

Ditt arbete kommer att pågå i drygt ett år. Från att
de nyskrivna pjäserna läggs ut på LÄNK:s webbplats fram till att den sista föreställningen spelas
på LÄNK-festivalen på Riksteatern i Hallunda.
Planeringen tar hänsyn till både skolans och teatrarnas årsverksamhet.

LÄNK startade 2012 med 29 ensembler och fyra
regionala festivaler. Antalet festivaler har ökat
till tio och antalet ensembler närmar sig sextio.
LÄNK fortsätter att växa. Detta ställer höga krav
på planering, koordinering och coachning, och
därför fortsätter vi att satsa på kompetensutveck-

Målet är att LÄNK ska väcka ett teaterintresse
bland ungdomar, utveckla talanger inför framtiden och inte minst ge publiken angelägna scenkonstupplevelser. Tack för att du är med på denna
resa. Se fram emot lek, hårt arbete och fantastiska
föreställningar under LÄNK 2018!

Teater 16, Ljungby, Bortom upproret, Foto: Isak Löwegren
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ÅRSPLANERING
April 2017

Oktober 2017-mars 2018

Sex helt nya manus läggs upp på LÄNK:s interaktiva
webbplats. De ensembler som gör intresseanmälan
får ett lösenord som ger tillgång till texterna.

Produktionsarbete, repetitioner och lokala föreställningar. Etablera gärna tidigt en kontakt med den
lokala teaterföreningen och utforska möjligheter till
samarbete. Mot slutet av repetitionsperioden får
ensemblen besök av en representant från respektive
samarbetsteater. Ni har då alla möjlighet att få stöd
och svar på frågor inför den regionala festivalen.
Under den här perioden kan ni också diskutera och
utbyta erfarenheter med andra ensembler och parter
på den interaktiva webbsidan eller knyta kontakt
med en regissör från en närliggande ensemble, en
så kallad ”kritisk vän”.

September 2017
Sista anmälningsdag till LÄNK 2018 är 8 september
2017. Anmälningsformulär finns på LÄNKS webbsida.
I din anmälan anger du bland annat vilken pjäs du har
valt samt namn och kontaktuppgifter till ensembleledare eller regissör. Kort därefter får du information
om Regihelgen och om den regionala festival där du
och din ensemble förmodas att delta.

30 september och 1 oktober 2017
Varje ensemble skickar sin regissör till LÄNK:s Regihelg. Under helgen får denne delta i workshops kring
den utvalda pjäsen tillsammans med dramatikern,
andra deltagare och professionella teaterarbetare.
Detta är också ett bra tillfälle för att träffa representanter från LÄNK:s samarbetsteatrar. Regihelgen
äger rum i Riksteaterns lokaler i Hallunda. Närvaro
av någon representant från varje ensemble, helst
regissören, är obligatorisk.

Mars- april 2018
Regionala teaterfestivaler med start cirka 16 mars
och slut 29 april. Din ensemble får spela upp pjäsen
på en professionell teaterscen inför en publik som
består mestadels av andra LÄNK ensembler. Ni
får även möjlighet att se andra uppsättningar och
träffa andra grupper. Antologin LÄNK 2018 med de
sex nyskrivna pjäserna är färdigtryckt och säljs vid
festivalerna.

25-27 maj 2018
LÄNK:s Riksfestival arrangeras på Riksteatern i
Hallunda och avslutar LÄNK 2018.

Efter pjäsanmälan tar du kontakt med den regionala samarbetsteatern som är värd för just er festival. Ta gärna själv kontakt med
den lokala riksteaterföreningen, länsteaterkonsulenten eller ATR
och berätta att du och din ensemble kommer att delta i LÄNK 2018.
4

HANDBOK LÄNK 2018

DATUM 2017

FESTIVALDATUM
2018

7 April

16-18 mars

Pjäserna finns på webben
– lösenord skickas till alla som anmält intresse

LÄNK Trollhättan, N3 Kulturhus
(samarbete med Regionteater Väst)

8 september

LÄNK Stockholm, Fri scen,
Kulturhuset Stadsteatern

Sista dag att anmäla deltagande och pjäsval

30 september och 1 oktober
Regihelg på Riksteatern/Hallunda

23-25 mars
LÄNK Helsingborg, Riksteatern Skåne
på Dunkers Kulturhus
LÄNK Borås, Borås Stadsteater
(samarbete med Regionteater Väst)

13-15 april
LÄNK Gävle, Gävle Folkteatern
LÄNK Växjö, Regionteatern Blekinge/Kronoberg

20-22 april
LÄNK Luleå, Ung Scen Norr på Norrbottensteatern
i samarbete med Västerbottensteatern
LÄNK Örebro, Örebro Länsteater
(i samarbete med Nya Teatern)

27-29 april
LÄNK Varberg, Teater Halland
LÄNK Falun, Dalateatern

riksteatern.se/lank
Här på LÄNK:s webbplats hittar du all information
som är viktig för ditt arbete. Här finns alla pjäser
att ladda ned. Här anmäler du också din ensemble
till LÄNK genom att göra en intresseanmälan.
Deadlines, festivaldatum och viktiga kontaktuppgifter hittar du också här.

25-27 maj
LÄNK Riksfestival, Riksteatern i Hallunda

5

HANDBOK LÄNK 2018

APRIL
2017 FINNS
PJÄSERNA PÅ
LÄNK:S WEBB

ATT LÄSA OCH VÄLJA PJÄS
Under april 2017 blir de nyskrivna pjäserna tillgängliga på LÄNK:s webbplats.
Ensembler som anmält sitt intresse får ett lösenord via mejl och kan ladda hem
samtliga pjäser. Det finns sex pjästexter att välja mellan. Fem av dessa är skrivna av svenska dramatiker och en pjäs är skriven för Connections, den engelska
motsvarigheten till LÄNK.
En typisk LÄNK-pjäs är skriven för en stor ensemble med ett flertal karaktärsroller. Det finns oftast
möjligheter att dubblera roller, slå ihop roller eller
byta kön på några av rollerna. Därför skall ni inte
stirra er blind på antal roller utan hitta en pjäs som
du och din grupp kan älska att sätta upp och lösa
rollfördelningen senare. När du och din ensemble
väl bestämt er för en pjäs, tänk på att det endast är
mindre justeringar av texten som är tillåten. Vill ni
göra större förändringar eller stryka större textdelar
behöver ni dramatikerns tillstånd. Att lägga till text är
aldrig tillåtet.
Under regihelgen på Riksteatern i Hallunda finns det
möjlighet att träffa dramatikerna som alla är på plats.
Under våren och sensommaren 2017 har du och
ensemblen tid att läsa, fundera, prata och reflektera över texterna tillsammans. Nu ska du även börja
planera repetitionsperioden, deltagandet på regihelgen samt kolla in datum för din närmaste regionala
festival.
Senast den 8 september 2017 ska du anmäla ditt val
av pjäs via formulären på webbplatsen. Pjäsvalet är
också din slutgiltiga anmälan till att delta i LÄNK 2018.
Det finns en maxgräns på antalet ensembler som
kan delta i en regional festival. Antalet bestäms av
hur många ensembler som respektive festival kan ta
emot. Om det blir för många anmälningar är det först
till kvarn principen och datum för pjäsanmälan som
avgör vilken plats du har i kön. Om situationen skulle
uppstå kan alternativa lösningar, till exempel deltagande i en festival längre bort, diskuteras tillsammans med Nationella LÄNK-kontoret!
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Triangelteatern
Kalmar
Best in show
Foto: Simon Almljung Törngren
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Regihelgen
Carl-Johan Karlsson och Mattias Brunn
Foto: Bengt Larsson-Heppling
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LÄNK:S NATIONELLA ARBETSGRUPP
Arbetsgruppen består av projektledare, producenter,
dramaturger och konstnärlig ledare på Riksteatern.
Kontaktperson är projektledare Edward Bromberg,
edward.bromberg@riksteatern.se. Telefon +46 70 5329789

30 september
och 1 oktober
2017

REGIHELGEN
Under helgen har du som LÄNK-regissör möjlighet att utveckla och fördjupa
arbetet med den pjäs som du valt med din ensemble. Målet är att mötet mellan
LÄNK:s regissörer, dramatiker och specialinbjudna teaterarbetare kommer att
bidra till konstnärlig och teaterpedagogisk utveckling för alla.
Regihelgen äger rum den 30 september och 1 oktober
2017. Syftet med helgen är att:
• Dela med sig av erfarenheter och inspirera varandra i regionen och nationellt.
• Kompetensutveckla.
• Etablera kontakt mellan ensemble och samar-		
betsteaterns ansvarige producent samt med
andra personer i regionen som kan bidra i arbetet.
• Ensembleledaren har möjlighet att skaffa sig en
”kritisk vän” från någon annan ensemble i regio nen för att kunna ge och få kollegial feedback 		
under uppsättningsprocessen.
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Regihelgen är således både en inspirationshelg och
ingången till samarbetet mellan ensembler och samarbetsteatrar inför den regionala LÄNK-festivalen.
Här får du möjlighet att lägga upp en gemensam
planering, se över de praktiska och tekniska förutsättningarna i den lokalen ni kommer att spela i samt
diskutera boende och andra aktiviteter innan och
under regionfestivalen.
Deltagande i Regihelgen är obligatoriskt för
dig som är ansvarig LÄNK-regissör och för en
representant vid LÄNK:s samarbetsteatrar.
Endast regissören eller ensembleledaren ska
delta i regihelgen. Om regiuppgiften delas mellan
två kan båda komma från samma ensemble,
dock inte fler än två.

Regihelgen, work-shop med Kim Atle Hansen Foto: Bengt Larsson-Heppling
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WORKSHOPS OCH SEMINARIER
Under Regihelgen kan du delta i seminarier och workshops som leds av erfarna
regissörer, producenter, tekniker, scenografer och pedagoger/processledare.
Större delen av helgen är alla indelade i grupper som bestäms utifrån den pjäs
som du har valt att sätta upp. I denna grupp får du undersöka texten, diskutera
rollfigurer, tolkningar och scenlösningar och pjäsens speciella utmaningar. Du
får även prova på att utföra saker på golvet. Under söndagen ges en handfull
kortare workshops, du kan välja att delta i två eller tre av dessa.
Nedan finns några exempel på workshops som kan
bli möjliga under regihelgen. Har ni särskilda önskemål skriv gärna till LÄNK kontoret redan under våren
då regihelgen planeras.

RÖRELSE/KOREOGRAFI

En etablerad koreograf har tittat närmare på några av
LÄNK-pjäserna. Genom olika koreografiska övningar,
undersöker ledaren tillsammans med deltagarna olika
lösningar och processer att arbeta med.

REGIKONCEPT

Etablerade regissörer läser igenom två LÄNK-pjäser
och utarbetar en idéskiss och ett regikoncept som
de presenterar under workshopen. Olika texttolkningar och idéer testas. Regissörer som leder denna
workshop deltar även som processledare.

PRODUKTIONSPLANERING

UNGA SKÅDESPELARE

Teknikworkshops där gruppen undersöker de grundläggande förutsättningarna för ljussättning, ljud med mera.

Vilka utmaningar finns i att leda en ung ensemble?
Vilka frågor kan uppstå under arbetet? Finns det
något speciellt viktigt och vilka aspekter ska man
särskilt uppmärksamma? Genom olika övningar
undersöker gruppen tillsammans med processledaren lösningar och processer att arbeta med under
uppsättning av respektive text.
SCENOGRAFIKONCEPT

Hur ser man på rummet, möbler, rekvisita? Hur kan
man lätt ange plats och tid? En professionell scenograf med kunskap om LÄNK-pjäserna presenterar
sitt sätt att arbeta inför skapande av en scenografi.
Relationen mellan scen och salong, material och rum
diskuteras med deltagarna.
RÖSTWORKSHOP

Genom röstövningar undersöker ledaren tillsammans med deltagarna olika lösningar och processer
att arbeta med.

En genomgång av olika planeringsområden; från budgetplanering, rollsättning, kollationering, repetitioner,
pressarbete och premiär. En tidslinje, en checklista.
LJUS OCH TEKNIK

FINANSIERING OCH MARKNADSFÖRING

Workshop där gruppen får titta på olika finansieringsmöjligheter och marknadsföringsprocesser.

Kritisk vän
Det är lätt att bli hemmablind i sitt projekt. En
”kritisk vän” är en kollega som du med förtroende bjuder in att ta del av ditt arbete under
en repetition. Personen står på din sida och är
solidarisk med dina målsättningar. Genom att
berätta för dig om upplevelsen av ditt arbete
och ställa konstruktiva och kritiska frågor, får
du hjälp att utveckla det du gör och få syn på
möjligheter du kan ha missat. Under regihelgen
får du möjlighet att skaffa dig en ”kritisk vän”
och bli någons dito.

...

9
9

HANDBOK LÄNK 2018

REPETITIONSARBETE
OCH PROJEKTPLANERING
En LÄNK-uppsättning är speciell, inte minst eftersom den pjäs som du och
din ensemble arbetar med sätts upp av flera andra ensembler samtidigt.
Projektet ger dig möjligheter att utveckla ditt regiarbete. En kontaktperson från närmaste samarbetsteater gör ett repetitionsbesök och ger dig feedback. Om
du önskar kan du också få besök av en ”kritisk vän”
under repetitions-perioden. En rekommendation är att
föra arbetsdagbok där du dokumenterar såväl andras
synpunkter och reaktioner som dina egna reflektioner.
Viss dokumentation är en obligatorisk del av projektet, se mer om detta längre fram.

Anderstorpsskolan, Skellefteå
Trogen dina seder
Foto: Simon och Johan Söderberg
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ARBETSDAGBOK
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REPETITIONSSTART
Inför regihelgen är det en rekommendation att du tillsammans med din ensemble
gör en gemensam läsning av den pjäs som du har valt. Kanske har ensemblen
även möjlighet att testa några scener på golvet och på så sätt komma i kontakt
med några av de utmaningar som texten erbjuder.
Ta gärna med dessa scener till regihelgen där det
kommer finnas möjlighet att diskutera dem. Efter regihelgen är förhoppningen att dina regiidéer har fyllts
på, och rekommendationen är att ni börjar repetera
direkt efter helgen.
En rekommendation är också att du gör en repetitionsplan, som självklart kan revideras under arbetets
gång. I den bör tekniska repetitioner finnas med som
ingår i den färdiga föreställningen, som t ex ljus, ljud,
kostym och mask. Prata gärna med din lokala riksteaterförening om att arrangera en eventuell generalrepetition med publik.

Erik Ruuth Kulturskola, Höganäs, Jonathan
Foto: Peter Nilsson

Redan från start bör du vara medveten om hur
samarbetsteaterns scen ser ut. Besök teatern tillsammans med din ensemble, gärna tidigt under repetitionsperioden. Fundera över hur scenen kan utnyttjas
på bästa sätt utefter de resurser som står er till buds.

Bergslagsteatern,
Avesta
Trogen dina seder
Foto: Amanda Daniels
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SCENOGRAFI OCH TEKNIK
Ensemblens föreställning kommer att turnera och minst en gång kommer allt på
scen att packas ner, transporteras till teatern där ni ska bygga, ljussätta, repetera
och spela. Tänk på att tiden är knapp. Tiden ni får för att lasta in, fokusera lampor,
gå igenom ljud och ljusmoment, värma upp eller dra en kort repetition på scen,
spela föreställning och tömma scenen omfattar inte mer än tre eller fyra timmar.
Om ni väljer att byta scenbild ofta bör du fundera

Litteraturtips om teaterregi
Scenus – En introduktion till normkritisk
gestaltning (2011) av Lotta Björkman & Frida
Sandegård är ett praktiskt metodmaterial
utgivet av ATR.
Att arbeta med teater (1996) av Brådhe,
Lindroth och Nedgård är en grundbok i regi
och teaterproduktion.
Regi: kreativitet och arbetsledarskap (2006)
av Martha Vestin är en grundbok i regi.
För dig som är helt ny i rollen som regissör
så rekommenderar vi introduktionsboken
Spela teater: från idé till färdig föreställning!
(1988) av Helene Gate & Kent Hägglund med
illustrationer av Pija Lindenbaum.
De här och många andra inspirerande
teaterböcker kan du beställa genom ATR:s
webbshop http://butik.atr.nu

på hur detta kan göras under spel. Många blackouts då skådespelare flyttar möbler i mörker eller
halvmörker kan förstöra spelets rytm. Samarbetsteatrarna står för en ljusrigg med ett grundljus som
består av femton fasta lampor samt fem lampor för
fri placering. Begränsa antalet ljusmoment så att det
går snabbt att programmera ljusbordet.

Kontakta tidigt den tekniskt ansvariga på den teater där ensemblen kommer att spela. Diskutera hur
och vem som ska sköta ljud och ljus samt undersök
vilka digitala format som är att föredra för eventuella
ljudinspelningar. Fundera över om du ska använda
dig av CD, USB-sticka eller annan mediebärare.
Finns önskemål om specifik utrustning som projektionsduk eller projektor, mikrofoner eller rökmaskiner
är det viktigt att du diskuterar detta i ett tidigt skede
med din samarbetsteater och festivalens tekniska
samordnare. Man kan inte räkna med att teatern kan
stå till tjänst med specialljud eller projektionsteknik. Se till att du har ett manus med alla ljud- och
ljusmoment inskrivna. Om möjligt kan du skicka det
till teatern före festivalen.
Observera att det är varje ensembles ansvar att
tillstånd finns för eventuell användning av upphovsrättsskyddat material; text, bild eller musik
(se vidare på sid 25).

...
12

HANDBOK LÄNK 2018

SKISS GRUNDRIGG
Här är en ritning på en enkel och funktionell ljusrigg. Riggen omfattar femton
stycken 1 KW fresnel- eller flodlampor som täcker hela spelytan med front- och
bakljus. Spelytan i ritningen är nio meter bred och sex meter djup. Fem kretsar
lämnas öppna för förslag om du har egna idéer. Du kan själv välja vilket slags ljusinstrument du vill ha. T ex kan profiler hängas för att belysa en punkt eller skapa
en ljuskorridor, en lampa kan fixeras på en tax på golvet, flodljus kan installeras i
en viss färg eller för att ge sidoljus.

9 000

7000

SCENOGRAFI MÅTT

Bredd: 7 m / Djup: 5 m / Höjd: 3,5 m

5 000

6 000

TOTAL BYGGYTA

Bredd: 9 m / Djup: 6 m / Höjd: 4 m

BELYSNING

5 st profiler, ex S4 jr att använda till effektbelysning. 15 st 1kw fresnel.
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PRESS OCH MARKNADSFÖRING
Planera gärna marknadsföring, pressmeddelande och presskontakter tillsammans
med din samarbetsteater, och gärna med den lokala teaterföreningen som är expert
på att arrangera teater. Dessa sitter alla på värdefulla kunskaper och kontakter.
Grunden i marknadsföring av scenarrangemang är
att sprida information till så många som möjligt på ett så
attraktivt sätt som möjligt. Det kan handla om att arbeta
fysiskt med att sätta upp affischer eller att dela ut flyers.
Men framför allt gäller det att prata med människor ansikte mot ansikte och i sociala medier. När du besöker
blomsterhandeln för att sätta upp en affisch – passa på
att prata med innehavaren och sälj in arrangemanget.
Affischer från Länk 2016

Jobba med så många personliga kontakter som möjligt!
Berätta om ensemblens verksamhet och om föreställningen.

På LÄNK:s webbplats kan du ladda ner mallar för
affischer och ett webbkit med LÄNK-logon som kan
användas i pressmaterial och program. Dramatikernas
namn måste stå under respektive pjästitel i enlighet med
avtalet LÄNK har med Dramatikerförbundet.

JONATHAN
AV MATTIAS BRUNN

BEST
IN
SHOW

AFFISCH: SOFIA NORDGREN

Fri entre
Tisdag 29 Mars kl 18.30
Onsdag 30 mars 08.30 och 13.00

Trogen
dina seder

ÅR

Kulturskolan
Uddevalla

Skriven av: Kim Atle Hansen

BUY
NOTHING
DAY
Spelas av 3ton Teater

En föreställning med Små Pärlors gymnasiegrupp av Dafydd James

KCC, Rotundan / 8 april kl 19.00 / Entré 100 kr, barn 70 kr

Länk 2016

Skolföreställningar

Offentlig föreställning

buynothingday.3tonteater@hotmail.com

barn under 7 år går in gratis

28/4 kl 10:00 & 13:00
29/4 kl 10:00 & 13:00
Anmäl din klass till:

Fredag 29/4 kl 18:30
7-16 år: 20 kr
16 år och upp: 50 kr

  

  

Trogen
  
dina seder
En pjäs av Dafydd James, i en uppsättning av:
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Med ekonomiskt stöd av kulturnämnden

Teatermoset, Hisingens kulturskola
Kulturhuset Vingen: 6/4 & 7/4 • 17.30
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Pjäserna i den här omgången av LÄNK är
skrivna av Marioan Hosseini, Dennis Kelly,
Nicolas Kolovos, Dennis Magnusson,
Manda Stenström och Ninna Tersman.

Fakta om LÄNK att skicka till media
Det har länge saknats nyskriven, angelägen
dramatik med rollistor som passar unga, ofta
stora, ensembler. Riksteatern har specialbeställt
pjäser och utvecklat LÄNK som ger unga ensembler tillträde och tillgång till den professionella
teatervärlden. Pjäserna i den här omgången av
LÄNK är skrivna av Marioan Hosseini, Dennis
Kelly, Nicolas Kolovos, Dennis Magnusson,
Manda Stenström och Ninna Tersman.
LÄNK är en bro mellan skola, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden och
genom- förs runtom i hela Sverige. Här skapas
möten mellan skola och lokala experter på kulturarrangemang och kulturförmedling. Hundratals ungdomar på gymnasieskolor, kulturskolor
och i amatörteatergrupper repeterar, bygger
scenografi, syr kostym och förbereder sig inför
sina premiärer av en nyskriven pjäs. LÄNK görs

Kulturskolan, Örebro, Star People, Foto: Gitte Östling

i samarbete mellan Riksteatern nationellt, regionalt
och lokalt och med Norrbottensteatern, Västerbottensteatern, Folkteatern i Gävleborg, Örebro
Länsteater, Malmö Stadsteater, Helsingborgs
Stadsteater, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm, Dunkers kulturhus, Dalateatern, Regionteatern Blekinge/Kronoberg, Borås Stadsteater,
N3 Kulturhus Trollhättan, Regionteater Väst, Teater
Halland, Amatörteaterns Riksförbund och Ung
Teaterscen.
Inspirationen till LÄNK kommer från England och
The National Theatre där projektet Connections
har funnits sedan 1994. Den första omgången
av LÄNK började ta form 2010 och knöts ihop
2012 med en teaterfestival i Riksteaterns lokaler
i Hallunda. Länk 2014 blev tilldelad Prix d’Assitej
på Scenkonstbiennalen för Barn och Unga.
Länk 2018 blir projektets fjärde omgång.

...
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SKAPA UPPMÄRKSAMHET I MEDIA
LÄNK är ett projekt som är intressant för media att berätta om. Det innehåller
så mycket: nyskrivet material, framstående dramatiker och hundratals unga på
scen i hela Sverige! Du kan ge journalister en attraktiv möjlighet att skapa ett bra
inslag genom att bjuda in bakom kulisserna i ett LÄNK-projekt.
Några tips på hur din ensemble kan göra för att
synas i media vid många olika tillfällen:

• Berätta för media att ni bestämt er för
att vara med i LÄNK:

Skicka ett pressmeddelande med rubriken:
X-skolan/X-gruppen från X-stad/X-orten
är med i Riksteaterprojektet LÄNK
Skicka pressmeddelandet till redaktioner
som gör TV, radio och tidningar på orten.
Skriv vilken pjäs ensemblen valt och varför
ni valt just den. Skriv också namnen på dem 		
som medverkar på och bakom scen. Lägg
även in en faktaruta om LÄNK (se sid 15).
Sprid också gärna er nyhet via Facebook-sidor 		
och i andra sociala medier. Kanske en blogg 		
där man kan följa era repetitioner?

• Berätta för media när ni börjar repetera.
Skicka ytterligare ett pressmeddelande
med rubriken:

X-gruppen repeterar nyskriven pjäs av
X-dramatikern i projektet LÄNK:
Välkommen att vara med bakom kulisserna

Skriv vilken pjäs ni repeterar, vad dramatikern
heter och varför ni valt just den pjäsen. Skriv 		
tydligt var och när ni repeterar så att media kan
välja att vara med. Skriv också namnen på dem
som medverkar på och bakom scen. Lägg även
in en faktaruta om LÄNK.

• Berätta för media att er regionala festival

närmar sig. Berätta också hur många ungdomar
som medverkar och hur många pjäser som man
kan uppleva i er festival. Siffror är ofta intressanta
för media!
Skicka ännu ett pressmeddelande med rubriken:
LÄNK-festivalen i X-orten/X-staden närmar sig:
Den xx/xx står xx ungdomar på scen i x antal 		
uppsättningar

• Möjligheterna är många. Kanske vill ni också

bjuda in media till regissörsträffar, möten då 		
alla dina samarbetsparter träffas, då ni förbereder
rekvisita, eller något annat?

Obs! Om det finns ungdomar under 18 år i
gruppen bör ni säkerställa fototillstånd via
målsman innan ni bjuder in media.

Sprid gärna er nyhet via Facebook-sidor och i andra sociala medier.
Kanske en blogg där man kan följa era repetitioner?
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DRAMATIKER LÄNK 2018
Marioan Hosseini

Marioan är manusförfattare och aktiv huvudsakligen i
filmmiljö. Han tog examen från Stockholms
Dramatiska Högskola 2015 där han skrev manus till
långfilmen Rosa moln (2015) som sin slutproduktion. Marioans första kortfilm, Melodi (2011) som
han både skrev och regisserade, blev nominerad till
bästa kortfilm vid Uppsala internationella kortfilmsfestivalen. 2014 vann han pris för bästa manus
vid Stockmotion filmfestival för filmen Proposition.
Marioan har nyligen samarbetat med Riksteatern
och Ung Scen Norr som en av fler textförfattare på
Vi hänger inte här, vi går runt. Med Länk debuterar
han som dramatiker.

Dennis Kelly

Dennis är en brittisk dramatiker och manusförfattare.
Han växte upp i norra London, upptäckte teater som
tonåring och gick sedan med i en ungdomsgrupp på
Barnet Drama Center. Med diplom i teater och drama
från Goldsmiths College, University of London gjorde
han entré inom den professionella teatern med pjäser
som Osama the Hero, Love and Money, Orphans,
The Gods Weep som spelats bl.a. på The Royal Court
Theatre, Theatre 503, Hampstead Theatre och The
National Theatre. Dennis är medförfattare till musikalen Matilda som fortfarande går på West End och Broadway. Hans Länk pjäs, DNA, skrevs ursprungligen
för National Theatre Connections 2008.

Nicolas Kolovos

Nicolas är dramatiker, manusförfattare och filmregissör. Han teaterdebuterade med monologen Bananhuset och hösten 2015 spelades hans Himmel över
Göteborg på Angereds teater. Båda pjäserna fick ett
fenomenalt publikmottagande och fina recensioner.
Hans pjäser skildrar ofta, med svart humor, människor
i riskzoner och behandlar ämnen som identitet och
utanförskap. Nicolas har skrivit och regisserat flera
kortfilmer som visats på en mängd internationella filmfestivaler och vunnit flera priser. I april 2016 tilldelades
han Greklands största filmspris, Iris, av den grekiska
filmakademin för sin kortfilm Fikon. Han har även regisserat TV-drama och dokumentärer för SVT.

Dennis Magnusson

Dennis är en av landets mest spelade dramatiker.
Han kommer ifrån Bollebygd i den Västgötska landsbygden och skriver ofta utifrån miljöerna som präglat
hans uppväxt. Hans pjäser har uppförts på de flesta
av landets teatrar. Kikkiland på Göteborgs Stadsteater,
7:3 återbesöket och Att döda ett tivoli är bland de mest
kända. Dennis är en flittig manusförfattare och film
dramaturg och har jobbat med projekt som 30 grader
i februari, Låt den rätta komma in, Oskyldigt dömd och
den norske storfilmen Kungen av Bastöy. Han har tidigare skrivit för Länk; En dag kommer de tystna fanns
med 2012 och kan läsas i antologin från det året.

Manda Stenström

Manda är dramatiker och dramaturg, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmös dramatikerprogram (2011-2014).
Hon har under våren arbetat som dramaturg på Ung
Scen Öst i Linköping, där hon skrivit pjäsen Jag vill ha
lyckliga slut, som turnerat i Östergötland och fått fina
recensioner. Med Nils Poletti skrev hon Ung Scen Östs
höstproduktion Baba Yaga, också en hyllad produktion. En hypermodern tolkning av Törnrosasagan – med
tema patriarkala strukturer i heterosexuella relationer
– skrivs för Jämtlands Länsteater. Under 2017 kommer
hon att skriva Turteaterns stora höstproduktion, samt
ha premiär på sin första (och eventuellt enda) sommarrevy som spelas i ett cirkustält.

Ninna Tersman

Ninna Tersman är dramatiker och arbetar som dramaturg på Riksteatern. Hon är även verksam som
översättare. Hon har dramatiserat flera verk för scenen, bland annat Jessica Schiefausers Augustprisbelönta ungdomsroman Pojkarna, Almapristagaren
Sonya Hartnetts ungdomsroman Surrender, samt nu
senast Gun Britt Sundströms roman Maken. Ninna
har också skrivit en rad egna pjäser som spelats
bl.a. på Riksteatern, Teater Västernorrland, Regionteater Väst, Dalateatern samt Norrbottensteatern.
Ninnas pjäser har även satts upp utomlands, i Australien och USA. Några av hennes mest kända pjäser
är: I djurens ögon, Natten den 28:e februari, Det mest
mätbara, Över gränsen samt Jävla Parasiter.
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Nyköping Strand utbildningscenter, Nyköping, Buy nothing day, Foto: Stefan Forssell
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VECKA

11-17
REGIONALA
FESTIVALER

DEN REGIONALA
FESTIVALEN
Tio regionala festivaler anordnas som del av LÄNK 2018. Festivalerna kommer att äga
rum mellan vecka 11 och 17. Varje regional festival innebär ett samarbete mellan Riksteatern, en eller flera professionella samarbetsteatrar och andra samarbetspartners till
exempel en teaterförening, ett kulturhus, Riksteaterns regionala kontor eller ATR.
Samarbetet ser olika ut vid varje tillfälle. Möjligheterna till repetitionstid, teknisk hjälp och lån av specialutrustning kommer också att skilja sig från festival
till festival. Det är viktigt att ni tidigt etablerar kontakt
med en representant för den regionala festivalen där
din ensemble ska uppträda. Här löser ni alla tekniska
och praktiska problem och får reda på hålltider och
annat.
Likaså skiljs praktiska och ekonomiska förutsättningar åt från festival till festival. Vissa har möjlighet
att bjuda på mat och erbjuda billiga sovplatser.
Andra har inte samma möjlighet. Berätta vad ni
behöver, men kom ihåg att mat och logi inte är
festivalarrangörernas skyldighet.
En av LÄNK:s målsättningar är att stärka de lokala
och regionala relationerna mellan unga teaterutövare
och teaterinstitutioner. Därför försöker vi i största
möjliga mån att skicka varje ensemble till den festival
som ligger närmast.
Varje festival kommer att, i samarbete med oss i
nationella arbetsgruppen, sammanställa en lokal
grupp med uppgift att ge varje deltagande ensemble
konstnärlig feedback efter föreställningen. En sådan
grupp kan bestå av personer ur nationella arbetsgruppen, representanter för teaterföreningen och
medarbetare vid samarbetsteatern.

Täby kulturskola,
Täby
Jonathan
Foto: Erik Garsten
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RIKSFESTIVALEN

25-27/5
HALLUNDA 2018

RIKSFESTIVALEN
LÄNK:s Riksfestival 2018 hålls i Riksteaterns lokaler i Hallunda 25 – 27 maj.
Under festivalhelgen bjuds det på LÄNK-föreställningar, seminarier,
diskussioner och samvaro. Dramatikerna är oftast på plats och signerar
gärna årets pjäsantologi.
Personer från LÄNK’s nationella arbetsgrupp
kommer att besöka varje festival. Med utgångspunkt i Riksteaterns urvalskriterier kommer
dessa att välja minst sex ensembler som får spela sina föreställningar på Riksfestivalen. Dessa
ensembler meddelas kl. 13:00 fredag den 4:e
maj. Listan offentliggörs via mejl och på Länks
webbsida måndag den 7:e maj.
Du och din ensemble är hjärtligt välkomna,
oavsett om ni blivit inbjudna att komma med
er föreställning eller inte. Även om inte alla kan
få biljetter till varenda föreställning så lovar vi
en inspirerande helg med teater, seminarier,
workshops och möjlighet att träffa nya vänner.

Anderstorpsskolan, Skellefteå
Trogen dina seder
Foto: Simon och Johan Söderberg

Vår erfarenhet är att boende är ett större problem
i Stockholm än i andra delar av landet. Skolor
och andra offentliga institutioner i huvudstaden
är mindre benägna att upplåta sina utrymmen
som sovsalar åt föreningar i det civila samhället.
Vi i nationella arbetsgruppen kommer istället försöka upphandla billigt boende på vandrarhem,
men Riksteatern har ingen möjlighet att stå för
den kostnaden.
Vi uppmuntrar alla som vill komma till Riksfestivalen i Stockholm att budgetera för mat och
logi och gärna att försöka hitta egna lösningar
genom egna kontakter.
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Riksfestivalen, Hallunda
Foto: Simon och Johan Söderberg

Regihelgen
Foto: Bengt Larsson-Heppling
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REFLEKTION OCH KOMMENTARER
PÅ BLOGGEN
Repetitionerna, de gemensamma samtalen, diskussionerna, feedbacken och möten med andra ensembler är centrala delar i en lärprocess. Under hela året finns
möjlighet att berätta om din ensembles arbete i bloggen på LÄNK:s webbplats.
Hjärtat i webbplatsen är LÄNK:s bloggflöde. Genom
att läsa reflektioner, dokumentation och kommentarer
kan du uppdatera dig om vad som händer med din
pjäs på andra orter i landet. Hur löser andra ensembler de scenografiska utmaningarna? I bloggflödet
kan alla dela med sig och hjälpa varandra. Här kan
du lägga upp bilder och berätta om arbetsprocessen
eller dela med dig allt från anekdoter till frågor om
tolkningar och lösningar i respektive pjäs.

LÄNK:s
WEBBPLATS
www.riksteatern.se/lank
På LÄNK:s webbplats hittar du all information
som är viktig för ditt arbete. Här finns alla
pjäser att ladda ned och här anmäler du din
ensemble till LÄNK genom att göra en intresseanmälan. Alla deadlines och festivaldatum
finns förstås också här.
Mallar, lathundar, kontaktlistor och mycket
mer hittar du under menyn Om LÄNK. Hjärtat
i webbplatsen är LÄNK:s bloggflöde. Genom
att läsa reflektioner, dokumentation och
kommentarer kan du uppdatera dig om vad
som händer med din pjäs på andra orter i
landet. Hur löser ensembler de lite svårare
scenerna? Hur arbetar de fram karaktärerna?
Var i texten stöter de på problem? Hur löser
ensemblerna de scenografiska utmaningarna? I bloggflödet delar alla med sig och
hjälper varandra.
Även om bloggflödet är centralt finns också
annan information som är nödvändig för ditt
och ensemblens arbete under året.

...
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SYFTET MED BLOGGEN:

• Dela med sig av erfarenheter och inspirera
varandra under arbetets gång

• Uppmuntra och ge feedback till andra ensembler
• Bygga upp en kunskapsbank om uppsättningar
av LÄNK-pjäser

Några utgångspunkter för bloggandet kan vara;

• Reflektioner och tankar om pjäsvalet
• Reflektioner och tankar om innehållet under
regihelgen

• Reflektioner och tankar om repetitionsarbetet
• Reflektioner och tankar om egna föreställningar
Bloggandet är frivilligt och sker i mån av tid.
Kontaktpersonen för ensemble och samarbetspartners får access till webbplatsen efter
pjäsanmälan.

HANDBOK LÄNK 2018

DOKUMENTATION AV
FÖRESTÄLLNINGEN
Förutom den dokumentation som du lägger ut på webben, har LÄNK-kontoret
på Riksteatern nytta av en del dokumentation. Skicka allt digitalt till
edward.bromberg@riksteatern.se
Berätta om dina erfarenheter. Varför valde du just
den valda pjäsen? Har du några tankar kring någon
av de andra LÄNK-pjäserna? Fanns det något i
produktionen som var svårare än väntat? Vad tyckte
publiken? Hur var dina kontakter med Riksteatern,
regionala festivalen, bidragsgivare, riksteaterföreningar med mera? Skriv ner dina tankar om LÄNK
2018 – använd ungefär en A4-sida för detta.
Publiksiffror. Riksteatern har behov av att redovisa
publiksiffror på alla sina arrangemang och samarbeten. Detta inkluderar LÄNK föreställningarna som
ni spelar på er hemort. Ett formulär där datum och
tid, spelplats och publikantal rapporteras kommer
att finnas på webbplatsen eller skickas med e-post
under våren.
Föreställningsbilder. Tre eller fyra högupplösta bilder, namn på den som tagit bilden och ett löfte att
bilderna får användas i syfte att berätta om LÄNK.
Bilderna i handboken är huvudsakligen ensemblernas bilder från LÄNK 2016. Din ensemble kan synas
i handboken 2020. Bilderna används också i presentationer om Riksteatern och LÄNK i olika sammanhang.
Affisch och program. En affischutställning pryder
lokalerna på den nationella festivalen. Det är inspirerande att se alla konstverk och få en konkret bild av
det stora engagemanget och den breda geografiska
spridningen som kännetecknar LÄNK.

Kulturskolan i Örebro, Örebro
Star People
Foto: Gitte Östling

23

HANDBOK LÄNK 2018

UPPHOVSRÄTT OCH AVTAL
Upphovsrätt är de rättigheter som en upphovsman har till sitt konstnärliga verk.
Upphovsrätten till ett verk gäller normalt fram till och med sjuttio år
efter att skaparen till verket avlidit. Först då blir det fritt för vem som helst att
använda det.
I LÄNK beställer (och översätter) Riksteatern helt
nyskrivna texter som av självklara skäl omfattas av
upphovsrätten. Detta innebär att alla som medverkar i LÄNK skriver under ett juridiskt bindande avtal.
Riksteatern har skrivit avtal med de medverkande
dramatikerna genom Svenska Dramatikerförbundet.
Regissören kommer att få skriva under ett avtal med
Riksteatern. Avtalet specificerar att varje ensemble
som deltar i LÄNK får spela fem föreställningar på
hemorten kostnadsfritt. Detta betyder att du inte behöver ansöka om spelrättigheter eller betala royalties.
Föreställningarna kan spelas på en skola eller på
vilken scen som helst, för en betalande eller icke-betalande publik. Föreställningarna på hemorten spelas
innan den regionala festivalen, men det går även bra
att spela någon eller några föreställningar på hemorten efter den regionala festivalen.
Om ni vill spela er uppsättning efter den 30 juni 2018
söker du spelrättigheter hos ATR och/eller hos en
annan rättighetshavare. Detsamma gäller om du vill
spela fler än fem föreställningar på hemorten.
Det är viktigt att du och din ensemble sätter er in i
och respekterar de ramar som upphovsrätten sätter
för ditt deltagande i projektet. Om du eller ensemblen
går utanför dessa ramar riskerar ni att bli ersättningsskyldiga.

grupper/anslutna rätt att använda/utföra alla de
musikaliska verk som STIM har rättighet till. Dock
måste varje enskild grupp redovisa och betala för
den musik som används.

Vad kan det kosta att
använda musik?
Exempel på kostnad för musikanvändande
(siffror från 2012):
En föreställning med upp till 10 minuter
musik och upp till 100 personer i publiken
betalade ca 40:-/föreställning.
Samma föreställning med upp till 300 personer
i publiken betalade ca 80:-/föreställning.
Om en föreställning hade haft musik upp till 20
minuter skulle kostnaden i exemplen ovan blivit
dubbelt så hög (dvs 80 respektive 160:-).
Stim: Box 170 92, 104 62 Stockholm
Tel: 08-783 88 00 E-post: stim@stim.se

MUSIK I FÖRESTÄLLNINGEN

Om du väljer att använda dig av existerande musik i
föreställningen (hela låtar såväl som delar av musikstycken) ska detta normalt redovisas till STIM för
ersättning till upphovsmannen. Nedan finns kontaktuppgifter till STIM dit du också kan vända dig med
frågor om rättigheter, inrapportering och annat.
Liksom många studieförbund och kommuner har
ATR avtal med STIM som ger medlemmar/teater-
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BUDGET OCH FINANSIERING
Deltagandet i LÄNK 2018 är avgiftsfritt för dig och din ensemble, men trots det
bör du vara medveten om att det kostar en hel del pengar att göra en produktion.
Detta avsnitt vänder sig framför allt till dig som inte
har en arbetsgivare i ryggen som står för kostnaderna. I budgetplaneringen är det viktigt att du, förutom
de sedvanliga kostnadsposterna för scenbygge och
kostym, också tar med kostnader för transport och
resor, kost och logi. Regihelgen innebär exempelvis
en resa och två övernattningar i Stockholm. Ensemblens resa till den regionala festivalen är också en

betydande kostnad. Tänk på att även scenografin
ska transporteras. Tillsammans med samarbetsteatern ska det ordnas övernattning och mat, vissa har
möjlighet att bjuda på luncher, andra hänvisar till närliggande matställen och ger tips på billiga alternativ.
Kostnader för marknadsföring (program, affisch och
foto) samt kostnader för dokumentation måste också
inkluderas.

ATT SÖKA BIDRAG
Det behöver inte vara svårt och krångligt att söka pengar från fonder, stiftelser
och myndigheter och det kan bli ännu enklare om du tar hjälp.
Prata gärna med regionens teaterkonsulent och
med en lokal teaterförening om bidrag – de har ofta
värdefulla kunskaper och kontakter. Prata även med
andra LÄNK-ensembler i din region så att ni gemensamt kan söka bidrag från till exempel regionen.

En rekommendation är att du alltid ringer till någon
ansvarig handläggare för att diskutera ditt projekt
innan du börjar skriva en ansökan – det ger oftast en
värdefull vägledning.

Böcker

• Stipendiehandboken av Lennart Elbe och Rune
Nilsson ger dig konkreta tips på vad du ska 		
tänka på när du söker bidrag från fonder och
stiftelser. Ett verktyg online som finns att in-		
handla på http://www.stipendiehandboken.se

• På de flesta bibliotek kan du leta efter passande
stipendier i databasen Global Grant.
www.globalgrant.com

...
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Checklista/exempel
på budgetposter

Hitta bidragsgivare
LOKALA OCH REGIONALA BIDRAGSGIVARE

•

Pjäsrättigheter
(redan betalt av Riksteatern för LÄNK 2018)

• Länsstyrelsen har tillsyn över vissa fonder 		

•

Eventuella arvoden för regissör, scenograf, 		
kompositör, koreograf eller liknande

• Landsting, kommuner och regioner har

•
• Lokalhyra
• Annonsering, marknadsföring, foto
• Tryckkostnader affischer, program, flyers m m
• Scenografi/dekor
• Rekvisita
• Kostymer
• Mask/peruk
• Smink
• Hyra/inköp av ljusutrustning
• Hyra/inköp av ljudutrustning
• Övrig teknisk utrustning
• Transportkostnader av dekor, teknik
• Resor regihelg
• Resor regional festival
• Resor ev Riksfestivalen
• Logi regihelg
• Logi regional festival
• Logi ev Riksfestivalen
STIM-avgifter

Intäkter:

• Biljettförsäljning
• Försäljning av fika och programblad
till föreställning

och stiftelser, http://www.lansstyrelsen.se/lst/
ofta avsatta medel att söka för kulturarrangemang.

• Församlingar förvaltar ofta stiftelser med 		
lokal anknytning, www.svenskakyrkan.se

• Advokatbyråer, revisionsbyråer och banker 		
förvaltar stiftelser.

• Odd Fellow, Rotary, Lions med flera.
• Läs olika organisationers verksamhetsberättelser, det kan ge uppslag. Dessa innehåller ofta
en uppräkning där man tackar olika bidragsgivare. Det kan ge er uppslag!

NATIONELLA BIDRAGSGIVARE

• Allmänna arvsfonden, www.arvsfonden.se,
här finns en sammanställning på länkar till
ideella organisationer och myndigheter.

• Kulturrådet

www.kulturradet.se

• Kulturstiftelsen

www.kulturstiftelsen.se

• Kulturbryggan

www.kulturbryggan.se

• Intercult, bra nyhetsbrev om
aktuella utlysningar.
www.intercult.se

• Innovativ kultur

www.innovativkultur.se

• Jakob Wallenbergs stiftelse
www2.wallenberg.com

• Gertrud och Ivar Philipssons stiftelse 			
www.gipstiftelse.se

• Försäljning i samband med andra aktiviteter
• Extern finansiering/samarbete med...
• Sökta bidrag
• Försäljning av annonser i programblad etc

...
26

HANDBOK LÄNK 2018

ATT SKRIVA PROJEKTANSÖKAN
Oavsett om du ska söka en liten summa pengar eller satsa på ett större projekt
så är bidragsgivare intresserade av vad pengarna ska användas till. Se gärna
ansökan som en bra chans att fundera igenom alla delar av projektet och som ett
bidrag till det dokumentationsarbete som ingår (se sid 24).
Att skriva projektansökningar tar tid men erfarenheten säger att ju mer tid du lägger ner på att
fundera ut hur du vill ha projektet, desto mer tid och
kraft sparar du när du väl sätter igång.
Tänk gärna utanför ramarna, kanske ditt projekt
inte bara handlar om kultur utan även mänskliga rättigheter, yttrandefrihet eller barns rättigheter? Detta
breddar ditt sökområde och gör det möjligt att söka
från ett större antal fonder och stiftelser.
Olika bidragsgivare efterfrågar olika information men
för det mesta ska en ansökan innehålla följande:

• Konkreta mål. Beskriv din målsättning – dels övergripande mål (vision) och dels konkreta och gärna
mätbara mål.

Midgårdsskolan, Umeå, Jonathan, Foto: Therese Sward

• Tidsramar. När ska projektet börja? När ska det

vara avslutat? Tänk på att det är mycket ovanligt
att man kan få stöd för redan genomförda projekt.

• Uppföljning/utvärdering. Hur har du tänkt dig att

följa upp projektet? Hur ska du utvärdera det som
är genomfört?

• Budget. Gör en lista över planerade utgifter och

inkomster. Ange hur mycket pengar du söker från
aktuell bidragsgivare och ange hur mycket pengar
du söker från andra organisationer och myndigheter.

• Kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna är viktiga 		
för utbetalning av beviljade medel.

• Eventuella bilagor. Ange om du bifogar underlag,		
resultat av någon undersökning eller andra
dokument.
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MAGISTERPROGRAM I DRAMA
OCH TILLÄMPAD TEATER 60 HP
Vintern 2017 startade ett nytt program som samverkar med LÄNK, vid Stockholms
Universitet, för alla som vill fördjupa sina kunskaper i tillämpad teater. Programmet
handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater med
olika målgrupper, och ger en examen på avancerad nivå. Den omfattar två års
studier på halvfart vid Stockholms Universitet.
Första delen behandlar forskning om tillämpad
teater, teaterns uttrycksmedel, ämnesdidaktiska perspektiv samt vetenskaplighet och forskningsetik.

Programmet ger behörighet till studier på forskarutbildningsnivå. Vistelse vid ett utlands läroverk möjliggörs genom Erasmusstipendier.

Andra delen består av ett utvecklingsarbete i drama

Behörighet: Filosofi kandidatexamen, konstnärlig
kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp.
Svenska 3, engelska 6.

eller tillämpad teater, samt vetenskaplig fördjupning
i form av ett självständigt arbete. Programmet är
praktikbaserat, praktik och teori integreras i en
vetenskaplig process.
Utbildning sker i samverkan med Riksteatern/Länk.
Undervisningen sker ca 1 gång per månad och innehåller gestaltande inslag och reflektion, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och skriftliga uppgifter.

Foto:Bengt Larsson-Heppling
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Examen: Filosofi magisterexamen inom huvudområdet de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, inriktning de estetiska
ämnenas didaktik.
Nästa intagning blir vårterminen 2019.
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KONTAKT
För generella frågor om LÄNK 2018 kontakta LÄNK-kontoret. För frågor rörande
de enskilda festivalerna kontakta festivalernas kontaktpersoner. Vill du komma i
kontakt med någon av LÄNK:s dramatiker ta gärna kontakt med LÄNK-kontoret
så hjälper de dig.

LÄNK-kontoret, Riksteatern, Hallunda
Edward Buffalo Bromberg, projektledare
edward.bromberg@riksteatern.se
070-532 97 89 eller 070-637 59 64
LÄNK-festivalen, Falun
Dalateatern
Lena Kjellander Stockhaus, producent
lena.k.stockhaus@dalateatern.se
023-777 620
LÄNK-festivalen, Växjö
Regionteatern, Blekinge/Kronoberg
Andreas Dahl, dramapedagog
andreas.dahl@regionteatern.se
073-434 82 43
LÄNK-festivalen, Helsingborg
Dunkers kulturhus/Sundsgården Folkhögskola
Petra Bergström, teaterkonsulent
Petra.bergstrom@riksteatern.se
0721-80 90 62

LÄNK-festivalen, Varberg,
Teater Halland,
Maria Andrén, producent
maria.andren@teaterhalland.se
0340-54 22 92
LÄNK-festivalen, Stockholm
Kulturhuset Stadsteatern
Fredrika Rembe, producent för Fri scen
fredrika.rembe@stadsteatern.stockholm.se
0739-730 293
LÄNK-festivalen Trollhättan
N3 Kulturhus
Daniel Andersson, pedagog
daniel.andersson@trollhattan.se
073-051 23 88
LÄNK-festivalen Örebro
Örebro Länsteater
Agneta Bertilson, producent
agneta.bertilson@lansteatern.se
070-671 84 19

LÄNK-festivalen, Luleå
Ung Scen Norr – Norrbottensteatern
Christine Hemdal, verksamhetsledare på
Ung Scen Norr
christine@ungscennorr.se
070-380 56 88

LÄNK-festivalen Gävle
Folkteatern i Gävleborg
Anna Thelin, verksamhetsutvecklare, producent
anna.thelin@folkteaterngavleborg.se
073-035 91 64

LÄNK-festivalen, Borås
Borås Stadsteater
Hanna Waldén, Teaterproducent
hanna.walden@boras.se
0734-327 264 eller 033- 357 653

Ung Teaterscen
Saga Hedberg
info@ungteaterscen.se
0730-70 18 07
www.ungteaterscen.se
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SAMARBETSPARTER I LÄNK
RIKSTEATERN

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen där professionella konstnärer
och teaterarbetare samarbetar om uppdraget att
bidra till att alla i Sverige får tillgång till varierad
scenkonst av bästa kvalitet.
Riksteatern är initiativtagare till LÄNK och har
huvudansvar för pjäsbeställningarna, projektledning, webbsidan, samordning, tryck av antologin
samt arrangerandet av regihelgen och den avslutande Riksfestivalen – vilka båda äger rum i Riksteaterns eget teaterhus i Hallunda utanför Stockholm. I samma hus finns också LÄNK-kontoret där
den nationella arbetsgruppen arbetar.
I Hallunda finns Riksteaterns dramaturgiat. Här
arbetar dramaturger som stöttar LÄNK konstnärligt genom att handleda LÄNK:s dramatiker.
RIKSTEATERN REGIONALT/TEATERKONSULENTER

Riksteatern har regionala organisationer i varje län
eller region, de flesta med en eller flera anställda teaterkonsulenter. Teaterkonsulenten har som huvuduppgift att stödja ideella teaterföreningar som köper
och arrangerar professionell scenkonst lokalt. Ta
gärna kontakt med Riksteaterkonsulenten i regionen
där du bor. Konsulenten känner till LÄNK och kan
bidra till din ensemble med kontakter, stöd och råd.

kanske kan du och din ensemble i gengäld hjälpa
dem vid arrangemang av professionell teater.
ATR – AMATÖRTEATRARNAS RIKSFÖRBUND

är intresseorganisationen för amatörteatern i
Sverige. Amatörteaterföreningar, enskilda personer samt riksorganisationer kan ansöka om
medlemskap i ATR. Lokala studieförbund samt
kommunala institutioner som kulturskolor och
gymnasier kan teckna serviceavtal med ATR:s
förlag. Förlaget har hand om spelrättigheter för
skol- och amatörteaterverksamhet i Sverige och
tillhandahåller ett gediget pjäsbibliotek. ATR blev
tidigt en samarbetspartner i LÄNK och har bidragit
här dör
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RIKSTEATERFÖRENINGAR

Riksteatern är en folkrörelse med över 42 000
medlemmar och 236 teaterföreningar i hela landet.
Dessa jobbar ideellt med att arrangera och främja
scenkonst. Det finns säkert en eller flera föreningar
i din närhet. Ta gärna kontakt – de är experter på
att arrangera teater just i det samhälle där du bor.
De flesta teaterföreningar vill ha kontakt med unga
teaterintresserade i närområdet. Om du skapar
en god relation med föreningen kan den hjälpa
dig med att få till ett proffsigt arrangemang när
det är dags för premiär. De kan till exempel hjälpa
till med en bättre eller större spelplats, hjälp med
annonsering, affischering och biljetthantering. Och
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SAMARBETSTEATRAR

De som är värdar för regionala festivaler kallas i
LÄNK-sammanhang för samarbetsteatrar. Oftast är
det en Länsteater, Regionteater eller en Stadsteater
som har öppnat sin teater och ställt kunnig personal
till förfogande som producenter, tekniker och skå-Gidlunds förlag
despelare. Inte sällan har de också investerat både
tid och pengar i att stödja unga teaterintresserade i
sin region. Vissa av dem har ett nära samarbete med
Riksteatern regionalt, med en eller flera teaterföreningar eller med en annan Länsteater eller frigrupp.
När du deltar i en regional festival kommer du att
få en kontaktperson vid samarbetsteatern.

ISBN 978-9178

ISBN 978 91 78

9 789178 4
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Ett års gratis medlemsskap i Riksteatern!
Riksteatern har beslutat att ge varje deltagande Länk
ungdom ett års medlemskap i Riksteatern. Man blir medlem
i sin lokala teaterförening och har möjlighet att ta del av
information och aktiviteter samt på längre sikt engagera sig
i föreningen och påverka repertoaren. LÄNK kommer att
berätta hur det går till i samband med regihelgen. Medlemmar får utskick, medlemstidningen och ett Scenpasskort
som ger 10-25% rabatt på de flesta av Sveriges teatrar.

Mördarnas barn
av Katori Hall
Mitt hjärta rusar
av Martina Montelius
Sannas sanna jag
av Rasmus Lindberg

Länk 2014
Pjäserna är del av
Riksteaterns projekt Länk.

Länk 2012

Den sista kackerlackan
av Cristina Gottfridsson

LÄNK
2014
Nya pjäser för unga ensembler

Borta
av Sofia Fredén

Nya pjäser för unga ensembler

Hyenor
av av Anders Duus

LÄNK 2014

Nya pjäser för un
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Emma Broström
Moira Buffini
Stefan Lindberg
Åsa Lindholm

.

Mirja Unge

Sofia Fredén
Cristina Gottfridsson
Katori Hall

Nya pjäser för er
unga ensembl

Dennis Magnusson

Anders Duus

Martina Montelius
Rasmus Lindberg

Gidlunds förlag
Gidlunds
förlag

6
45-6
8448845
7844

Gidlunds förlag

48456

LÄNK antologierna med pjäserna från de tre tidigare omgångarna finns att köpa på
nätbokhandel, ATR eller kan beställas mot faktura för 80 kronor/styck från Riksteatern.
Skicka beställning till edward.bromberg@riksteatern.se

31

HANDBOK LÄNK 2018

Riksteatern / Grafisk form: hemma.com / Tryck: Ineko / Våren 2017

Scenkonst som sätter tankar och känslor i
rörelse, för alla överallt. Över 40.000 medlemmar
skapar möjligheternas scen och öppnar
mötesplatser i hela Sverige.

145 83 Norsborg
Tel: 08-531 991 00
Fax: 08-531 830 12
info@riksteatern.se
riksteatern.se

