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Välkommen till Länk 2022
Länk 2020. Vågar man ens titta tillbaka? Vilken bedrövelse! 
Ett totalt antiklimax när bara tre och en halv av tretton plane-
rade regionala festivaler kunde äga rum! 2020 som skulle 
blivit det största och bästa Länk hittills! Man ville gråta! En 
eloge till alla Länk ensembler som filmade och delade ma-
terial så att vi andra kunde njuta lite grann av de fina presta-
tionerna. Och här i katalogen finns bilder från föreställningar 
som spelades – dock oftast ej inför publik. När jag skriver 
nu – inför min sista Länk - en Länk där jag står som senior advi-
sor och lämnar projektledarskap vidare till min kollega och 
vän Lisa Färnström – hoppas jag att vi snart lämnat pandemin 
bakom oss och kör med full fart mot Länk 2022!

Inför Länks sjätte omgång presenterar Riksteatern med 
stolthet sex nya manus. Årets deltagare får återigen möj-
lighet att undersöka en omgång nyskrivna pjäser, välja 
ut sin favorit och sätta upp den inom Länk 2022. Eftersom 
material spelas för första gången någonsin kommer 
ensemblerna, utan att behöva betala för spelrättigheter, 
ha möjligheten att arrangera lokala urpremiärer. 

Denna handbok innehåller all den information du behö-
ver för att kunna planera ert Länk-deltagande, steg för 

steg från pjäsval, rollsättning, regi helgen och ensem-
blebesök till premiär och deltagande i någon av Länks 
många regionala festivaler. Läs handboken noga och 
dela informationen med din ensemble. 

För varje Länk-omgång sedan starten 2012 har projektet 
vuxit. 2022 verkar blir det största Länk-året hittills med femton 
regionala festivaler och upp emot 100 ensembler. Länks 
avtryck i Teatersverige är märkbart. Skådespelare från 
tidigare Länk-omgångar dyker upp som professionella i 
en mängd olika scenkonst sammanhang, i tv-program och 
filmer, på Dramaten och i Riksteaterns egna turnerande 
produktioner. Länk-deltagare har skapat kulturhus, startat 
fria grupper, blivit arrangörer i lokala Riksteaterföreningar 
eller antagits till producent utbildningar på högskolenivå. 
Länk pjäserna, som alla tillgängliggörs i antologier och 
genom ATR:s pjäsbibliotek, har framförts hundratals gånger. 
Fler har blivit översatta och några nått scenen bland annat 
i Norge, Finland, Hong Kong och USA. Länk vilar aldrig på 
gamla lagrar utan strävar ständigt efter att bryta ny mark. I år 
har vi utnyttjat nyvunna  kunskaper i att ses på distans och 
haft läsningar med skolklasser av samtliga sex manus under 
skrivtiden. Vi hoppas att ni gillar dem. 

Foto framsida: Högskolan för scen och musik, Kungen är död, Foto: Anna Mandorff

Kulturskolan Örebro, Ända tills du dör, Foto: Mike Crawford2 3
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Oktober 2021–mars 2022 
Under denna period pågår produktionsarbete, repetitio-
ner och föreställningar på hemorten. Etablera gärna kontakt 
med den lokala riksteaterföreningen och undersök möjlig-
heten att samarbeta. Mot slutet av repetitionsperioden har 
ni möjlighet att få besök av någon av Länks festivalpartners. 
Här kan ni få värdefulla råd och stöd inför spelningen på den 
regionala festivalen. 

Mars– april 2022
Under sex helger i mars och april äger ca 15 festivaler rum. 
Här får ensemblen spela på en professionell teaterscen 
inför en publik som mestadels består av andra Länk-ensem-
bler. Ni får på så sätt möjlighet att se andra uppsättningar, 
träffa andra ensembler, delta i workshops och umgås. An-
tologin med omgångens sex pjäser är vid denna tidpunkt 
färdigtryckt och säljs på festivalerna. 

13–15 maj 2022
Riksteatern nationellt samlar alla ensembler som vill på en av-
slutande nationell festival i Hallunda med Länk-föreställningar 
från olika delar av landet, workshops och samtal.

Årsplanering

Efter pjäsanmälan får du kontakt med den regionala samarbetste-
atern som är värd för just er festival. Ta gärna själv kontakt med den 
lokala riksteaterföreningen, länsteaterkonsulenten, ATR eller Ung 
Teaterscen och berätta att du och din ensemble kommer att delta  
i Länk 2022. 

April 2021 
Manusen är klara och publiceras på hemsidan. Ett lösenord 
för att ladda ner pjäserna skickas till alla som har anmält sig 
till Länk. Anmälan görs via riksateatern.se/lank. Grupper kan 
anmäla sig fram till sista dagen för pjäs anmälan. 

September 2021
Den 20 september är sista dagen för pjäs anmälan. På hem-
sidan finns en flik där men väljer pjäs och anmäler den av de 
sex pjäser din ensemblen vill spela samt eventuellt ett andra- 
och tredjehandsval. Kort därefter skickar vi information om 
regi helgen och om den regionala festival där ni kommer att 
uppträda. 

16–17 oktober 2021
Regihelg!  Det är obligatorisk närvaro för alla Länk-regissörer 
denna helg. Under lördagen är deltagare indelade i grup-
per för att arbeta med den valda pjäsen tillsammans med 
dramatikern och en professionell regissör. Förbered er ge-
nom att ta med frågor. Här träffar man också en representant 
från din regionala festival. Hen kan berätta om förutsättning-
arna kring ensemble besök och er medverkan på festivalen. 
På söndagen bjuds det på kortare workshops i allt från röst 
pedagogik till marknadsföring och produktionsplanering. 
OBS: Det finns dessvärre inte möjlighet att vara fler än två 
personer från varje ensemble på regihelgen.  

1 april
De nya pjäserna är klara och publiceras på hemsidan. 
Lösenord skickas till alla som anmält intresse. Hand-
boken skickas på posten. Alla som anmäler sig efter 1 
april får handboken skickade och lösenord direkt efter 
anmälan.

20 september
Sista dag att anmäla pjäs och deltagande i Länk 2022.

16–17 oktober
Regihelg på Riksteatern i Hallunda.
Obligatorisk närvaro för alla Länk-regissörer.

En festival kan äga rum under två eller tre dagar.
Exakta datum meddelas senare på hemsidan. 
Det kan komma att ske ändringar.

11–13 mars
Länk Stockholm – Arena satellit, Sundbyberg
Länk Frölunda – Frölunda Kulturhus 

Länk Sunne – Västanå Teater 

18–20 mars 
Länk Gävle – Folkteatern i Gävleborg   
Länk Örebro – Örebro länsteater 

Länk Karlshamn – Regionteatern Blekinge Kronoberg 

25–27 mars 
Länk Helsingborg – Riksteatern Skåne, Dunkers kulturhus
Länk Trollhättan – N3 Kulturhus  

Länk Skellefteå – Västerbottensteatern 

1–3 april
Länk Uddevalla – Regionteater väst 
Länk Stockholm – Kulturhuset , Stadsteatern Skärholmen 

Länk Linköping – Saga teatern

8–10 april
Länk Kalmar – Byteatern Kalmar Länsteater

23–24 april 
Länk Falun – Dalateatern   
Länk Varberg – Hallands teater   

13–15 maj
Nationella festivalen – Riksteatern i Hallunda 

Datum 2022 Festivaldatum 
2022

riksteatern.se/lank 
På Länk:s hemsida hittar du all information som är viktig 
för ditt arbete. Här finns alla pjäser att ladda ned, här gör 
du först en intresseanmälan för din ensemblen och så 
småningom ert pjäsval. 

Deadlines, festivaldatum och viktiga kontaktuppgifter 
hittar du också här.

4 5
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En typisk Länk-pjäs är skriven för en större ensemble och har 
ett flertal roller. Många av rollerna, och i flera fall alla, kan spelas 
av skådespelare av båda kön. Ofta används könsneutrala 
pronomen i manus som kan ändras utefter önskemål och 
rollsättning. Det finns också möjlighet för en skådespelare att 
spela flera roller eller att dela en roll mellan två skådespelare. 
Stirra er därför inte blinda på antal roller eller könsfördelning-
en utan hitta en pjäs som ensemblen tycker om och brinner 
för att sätta upp. Rollfördelningen kan ni lösa senare. 

Mindre strykningar i texten är tillåtna men stora ändringar får 
bara ske med dramatikerns samtycke. Att lägga till egenskri-
vet material är aldrig tillåtet. Under regihelgen på Riksteatern 
i Hallunda får ni träffa dramatikern och har då chans att fråga 
om eventuella ändringar i pjästexten. Under våren och sen-
sommaren 2021 har ensemblen tid att läsa, prata och fundera 
över vilket pjäs ni vill jobba med. Ni kan redan nu planera 
repetitionsperioden och kolla in datumen för de närmaste 
regionala festivalerna. 

Senast den 20 september 2021 ska ni välja pjäs via ett formu-
lär på hemsidan. Genom att göra pjäsvalet gör ni också er 
slutgiltiga anmälan till Länk 2022. Tillsammans med pjäsvalet 
anmäler ni regissören till regihelgen.  

Det finns en maxgräns på antalet ensembler som kan delta 
i en regional festival. Skulle det bli för många ensembler i 
samma region kan någon ensemble bli hänvisad till en festi-
val på annan ort. Blir det för många produktioner av samma 
pjäs på en festival, kan någon ensemble bli ombedd att flyt-
ta sin produktion till någon av de andra regionala festivaler-
na. Alternativa lösningar diskuteras alltid med ensemblele-
daren och ansvarig projektledare på Riksteatern i Hallunda. 

Att läsa och välja pjäs
Under april 2021 blir de nyskrivna pjäserna tillgängliga på Länks hemsida. Ensembler som 
anmält sitt intresse får ett lösenord via mejl och kan ladda hem samtliga pjäser. Det finns sex 
pjästexter att välja mellan. Alla dessa är nyskrivna eller nyöversatt till Länk 2022.

Kulturhuset Barbacka, Kristianstad
Det gyllene snittet
Foto: Nina Olsson6 7

Skvaderns  gymnasium, Sundsvall
Tang
Foto: Lia  Jakobi

APRIL 
2021

FINNS PJÄSERNA PÅ
LÄNK:S WEBB
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Foto: Riksteatern

Nedan finns några exempel på de workshops som erbjuds 
under regihelgen. Har ni särskilda önskemål skriv gärna till Länk 
kontoret redan under våren när regihelgen planeras. 

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. 

UNGA SKÅDESPELARE 
Vilka utmaningar finns i att leda en ung ensemble? Vilka 
frågor kan uppstå under arbetet? 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. 

INTIMITET/REGI 
Kärlek är en återkommande ämne i allt dramatik och det är 
inte ovanligt med omfamningar och kyssar på scen. Hur 
repeterar man scener där kroppar och munnar möts på ett 
respektfullt och tillit främjande sätt där gränser respekteras 
och skådespelare känner sig säkra. 

Under regihelgen kan du delta i seminarier och workshops som leds av erfarna regissörer, 
producenter, tekniker, scenografer och pedagoger/processledare. Större delen av lörda-
gen är ni indelade i grupper utifrån den pjäs som ni har valt att sätta upp. I denna grupp un-
dersöks texten, rollfigurer diskuteras, tolkningar och scenlösningar prövas och vi utforskar 
pjäsens speciella utmaningar. Under söndagen ges en handfull kortare workshops, du kan 
välja att delta i två eller tre av dessa

PRODUKTIONSPLANERING 
En genomgång av olika planeringsområden; från budgetpla-
nering, rollsättning, kollationering, repetitioner, pressarbete 
och premiär. En tidslinje, en checklista.

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

FINANSIERING OCH MARKNADSFÖRING 
Workshop där gruppen får titta på olika finansieringsmöjlig-
heter och marknadsföringsprocesser.

Workshops och seminarier 

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. Perso-
nen står på din sida och är solidarisk med dina mål-
sättningar. Genom att berätta för dig om upplevel-
sen 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. ...

98 9

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 16 och 17 oktober 2021. Syftet med 
helgen är att:

•  Dela med sig av erfarenheter och inspirera varandra i   
 regionen och nationellt. 

•  Kompetensutveckla. 

•  Etablera kontakt mellan ensemble och de regionala 
 festivalernas ansvarige producent samt med andra perso-
 ner i regionen som kan bidra i arbetet.

•  Ensembleledaren har möjlighet att skaffa sig en ”kritisk vän”  
 från någon annan ensemble i regionen för att kunna ge och  
 få  kollegial feedback under uppsättningsprocessen. 

•  Fördjupa sig i pjäsens möjligheter och utmaningar   
 tillsammans med dramatikern, en professionell regissör  
 samt de andra ensembleledare som valt att arbeta med  
 samma manus.  

•  Skapa kontakt med andra pedagoger, dela med sig av  
 erfarenheter och inspirera varandra

LÄNKS NATIONELLA ARBETSGRUPP 
Arbetsgruppen består av projektledare, producenter,  
dramaturger och konstnärlig ledare på Riksteatern.  
Kontaktperson är projektledare Lisa Färnström,  
lisa.farnstrom@riksteatern.se. Telefon +46 70 3370386

Regihelgen är både en inspirationshelg och starten på 
samarbetet mellan ensembler och festivalarrangörer inför 
de regionala Länk-festivalerna. Här får du möjlighet att lägga 
upp en gemensam planering, se över de praktiska och 
tekniska förutsättningarna för 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 från varje 
regional festival. Endast regissören eller ensembleleda-
ren ska delta i regihelgen. Om regiuppgiften delas mellan 
två kan både komma, dock inte fler än två.

16 och 17  
oktober  

2021
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Inför regihelgen rekommenderar vi att du tillsammans med din ensemble gör en gemensam 
läsning av den pjäs som ni 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. 

Kulturskolan Örebro
Ända tills du dör 
Foto: Mike Crawford

Ta gärna med dessa scener till regihelgen där det kommer 
finnas möjlighet att diskutera dem. Efter regihelgen är för-
hoppningen att dina regiidéer har fyllts på, och rekommen-
dationen är att ni börjar repetera direkt efter helgen.    

En rekommendation är också att du gör en repetitionsplan, 
som självklart kan revideras under arbetets gång. Avsätt tid 
för rep med speciellt fokus:
Teknikrep, för att öva med det ljud och ljus som är med i 
föreställningen. Kostymrep, där ni provar mask och kostym 
och eventuella byten. Genomdrag, där ni tillsammans provar 
helheten. Prata gärna med din lokala riksteaterförening om att 
arrangera en eventuell generalrepetition med publik. 

Redan från start bör du vara medveten om hur scenen på 
den regionala festivalen där ni ska spela ser ut. Besök teatern, 
om möjligt tillsammans med din ensemble och gärna tidigt 
under repetitionsperioden. Fundera över hur scenen kan 
utnyttjas på bästa sätt utefter de resurser ni har tillgång till. Sundsta-Älvkulle gymnasiet, Karlstad

Total Transformation 
Foto: Hans Lekemark

Repetitionsarbete 
och projektplanering

Repetitionsstart

Vilken scenproduktion som helst kräver en noggrann produktionsplanering. Framförallt bör 
repetitionstiden användas så effektivt som möjligt. Här är några saker ni kan fundera på: 

Räkna med att varje sida i ditt manus kan kräva ett till två 
timmars repetitionsarbete. Om en ensemble endast 
träffas en gång i veckan och har ett premiärdatum tidigt 
under våren kan tiden bli knapp. Då kan det vara bra att 
redan från början planera extra tid, en arbetshelg eller två 
innan premiären. 

Var effektiv. Planera så att alla i ensemblen har något att 
göra när ni är samlade, att de som inte står på scen just för 

ögonblicket tränar repliker eller på annat sätt arbetar med 
produktionen. 

Tips för att spara tid på slutet av repetitionsperioden: 
Repetera scenövergångerna samtidigt som ni repeterar 
scenerna – vänt inte tills sista veckan. Jobba tidigt med 
rekvisita. Bestäm var saker ligger innan de kommer in på 
scen och var de tar vägen efteråt, speciellt om de ska 
användas på scen flera gånger.

TIPS!
ARBETSDAGBOK

Kulturskolan Falun
Ända till du dör

Foto: Uno Hagstrand
10 11
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Om ni väljer att byta scenbild ofta bör du fundera på hur 
detta kan göras under spel. Många blackouts då skåde-
spelare 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 lam-
por för fri placering. Begränsa antalet ljusmoment så att det 
går snabbt att programmera ljusbordet. Kontakta tidigt den 
tekniskt ansvarige 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 eventu-
ella ljudinspelningar. Fundera över om du ska använda dig 
av Dator, 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 festiva-
lens tekniska samordnare. Du kan inte räkna med att teatern 
kan stå till tjänst med specialljud eller projektionsteknik. Se 
till att du har ett teknik-manus där alla ljud- och ljusmoment är 
inskrivna. Om möjligt kan du skicka teknik-manuset 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).

Scenografi och teknik Skiss grundrigg
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.

Här är en ritning på en enkel och funktionell ljusrigg. Riggen omfattar femton stycken 1 KW fres-
nel- 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 belysningsinstrument 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.

TOTAL BYGGYTA
Bredd: 9 m / Djup: 6 m / Höjd: 4 m

SCENOGRAFI MÅTT
Bredd: 7 m / Djup: 5 m / Höjd: 3,5 m

BELYSNING
5 st profiler, att använda till effektbelysning. 15 st 1kw fresnel.

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 teater- 
produktion. 

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 och 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

...

12 13
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Pjäserna i denna omgång av Länk är 
skrivna av Jamie Brittain, Kristian Hallberg, 
Grete Havnesköld & Johanna Thor,  
Rasmus Lindberg, Christoffer Mellgren  
och Robin N. Spegel. 

Viktor Rydberg gymnasium, Stockholm, Kungen är död, Foto: Petronella Borseman

Länk 2022 produceras av Riksteatern nationellt i 
samverkan med flera av Riksteaterns regionala kontor, 
ett antal engagerade lokala riksteaterföreningar samt 
Norrbottensteatern, Västerbottensteatern,, Folkte-
atern i Gävleborg, Örebro Länsteater, Malmö Stads-
teater, Helsingborg Stadsteater, Dunkers Kulturhus, 
Byteatern Kalmar Länsteater, Dalateatern, N3 Kulturhus, 
Frölunda Kulturhus, Västanå Teater, Regionteater Ble-
kinge/Kronoberg, Kulturhuset Stadsteatern i Skärhol-
men, Arena Satellit,Teater Halland, Regionteater Väst, 
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.   

Grunden i marknadsföring av scenarrangemang är att 
sprida information till så många som möjligt på ett så att-
raktivt 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 blomster-
handeln för att sätta upp en affisch – passa på att prata 
med innehavaren och sälj in arrangemanget. Jobba med 

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. 

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

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

Affischer från Länk 2020
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MÖTESPLATS LUNDBY 7/3 kl. 18.00 och 16/5 kl. 13.00 

FRÖLUNDA KULTURHUS 14/3 kl. 17.45

av
Anders    
Duus

Konserteatern Sundsvall  - onsdag 11 mars 19.00 
Biljetter: Entré Sundsvall 50 kr

Medverkande:
Estetiska programmet teater år 2 och 3
Skvaderns gymnasieskola

En pjäs av Anders Duus

Premiär 17 april 2020 kl 19.00
18 april & 19 april kl 16.00

Kulturhuset Multeum

KULTURSKOLANS DRAMAELEVER 
Regi: José Manuel Gonzales.

Biljetter säljs vid entré. Vuxna 100 kr, 
student & pensionär 50 kr, barn 7–12 år 20 kr.

Nyskriven ungdomspjäs av en av Sveriges mest 
spelade nutida dramatiker. En tankeväckande 

pjäs om vårt oljeberoende samhälle, 
om klass, kärlek, status och våld.

   
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Av Alexandra Loonin 

Spelas av Korona 
 

Kungen är död 

 

Kulturhuset Barbackas 
gymnasiegrupp presenterar

www.barbacka.se                kulturhusetbarbacka facebook.se/kulturhusetbarbacka        

snittetsnittetDet gyllen
e 

Det gyllen
e 

Spelas i Spelhålan på Kulturhuset Barbacka i Kristianstad

TISDAG 17 MARS KL. 19.00
TORSDAG 19 MARS KL. 19.00
LÖRDAG 21 MARS KL. 19.00

En övernaturlig thrillerkomedi 
full av mordförsök, förväxlingar 
och halvdålig estradpoesi.

av GUSTAV TEGBY 
regi NINA OLSSON

Från 12 år • Speltid: ca 70 min
Biljetter: 60 kr • Bokas via receptionen

044-13 56 50 • barbacka@kristianstad.se

-premiär!

Fakta om Länk att skicka till media

Riksteatern Barn & Unga genomför 2022 Länk för sjätte 
gången. Verksamheten har sedan starten medverkat 
till att trettio-sex pjäser – med rollistor som passar 
unga och ofta stora ensembler – har sett dagens ljus. 
Länk fortsätter att ge unga ensembler tillträde och 
tillgång till den professionella teatervärlden. Pjäserna 
i denna omgång är skrivna av Jamie Brittain, Kristian 
Hallberg, Grete Havnesköld & Johanna Thor, Rasmus 
Lindberg, Christoffer Mellgren och Robin N. Spegel. 

Länk är en bro mellan skola, unga amatörteatrar och den 
professionella teatervärlden och genomförs 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 sceno-
grafi, syr kostym och förbereder sig inför sina premiä-
rer av en nyskriven pjäs ...
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Jamie Brittain 
– född 1985 i Edinburgh, Skottland, Jamie är en hyllad 
skådespelare och TV-författare som växt upp med National 
Theatre Connections. När han själv fick frågan om han ville 
skriva en pjäs tvekade han inte en sekund. Jamie är mest 
känd för Skins, en TV series för ungdom som gick 7 säsonger 
mellan 2006–2013. Skins blev en stor succé på båda sidor 
Atlanten och vann flera av TVs största priser. Jamie fortsätter 
sin framgångsrika karriär som TV och film författare.

Kristian Hallberg 
– Kristian är född 1982 i Malmö och bosatt i Sundbyberg. 
Han är redan känd av många i Länk. Efter sin examen från 
Dramatiska Institutets dramatikerlinje 2010 har han blivit en av 
Sveriges mest spelade unga dramatiker med verk uppför-
da på Folkteatern i Göteborg Här skulle vi leva, tillsammans, 
Månteatern Vi vet var du bor, Malmö Stadsteater Dig kan man 
göra vad man vill med Teater Galeasen Variation, Unga Klara 
Som man sår och Unga Dramaten Götgatan för att nämna 
några få. Kristian tilldelades 2019 svenska Ibsenpriset för att 
han, som juryn skriver, ”vågar syna sig själv och vårt samhälle” 
och ”avslöja den existentiella bråddjup under den vardag 
vi strävar med att uppehålla.” Han driver också podcasten 
Rådjur i regnet.

Grete Havnesköld  
& Johanna Thor 
– Livet Bitch! är en scenkonstverksamhet i Södertälje som 
verkar för att ge unga kvinnor, oavsett bakgrund, en plats 
i stadens kulturliv och offentliga rum. Sedan 2017 har Grete 
och Johanna drivit Livet Bitch Studio, en teaterworkshop och 
laboratorium där materialet till deras verk arbetas fram i kol-
lektiva processer. Dramatikerduon omvandlar sen materialet 
till pjäser. Tidigare pjäser är Deras Rum, Dom där tjejerna och 
Täljes blivande brud (tillsammans med Rebecka Cardoso).

Rasmus Lindberg 
– Rasmus är dramatiker, regissör och vice teaterchef på 
Norrbottensteatern i Luleå dit han flyttade efter examine-
ringen från Dramatiska Institutet. Genombrottet kom redan 
2006 med pjäsen Dan då Dan dog som sattes upp på Jämt-

Dramatiker Länk 2022 
lands länsteater och så småningom översattes till flera 
språk bl.a.franska och tyska. Nya pjäser och nya succéer 
följde och ledde till att Rasmus tilldelades Ibsenpriset 
2013 och samma år fick uppdrag att skriva för Länk. Sannas 
sanna jag blev en mycket populär Länk pjäs 2014, gick på 
export till Finlands ”Länk”, Nuori Näyttämö, och spelas fli-
tigt än idag. Rasmus har också prisats som regissör, både 
av sina egna och andras verk, och anlitats av Länk för att 
leda workshops under regihelgen. Det är ett nöje att få 
välkomna honom tillbaka.

Christoffer Mellgren
– Christoffer (1980) är född och uppvuxen i Göteborg. 
Han examinerades från Dramatiska institutets dramatiker 
linje 2006. Ungefär samtidigt flyttade han till Helsingfors 
i Finland och sedan dess är verksam där som dramatiker 
och dramaturg, bland annat på Svenska teatern och 
Teater Viirus. Bland uppförda texter från senare år kan 
nämnas And Nobody Else But You (2017), ett samarbete 
mellan YLEs svenska radioteater och Teater Viirus och 
Landet (2017) på Svenska teatern, en pjäs som belönades 
med pris av Svenska litteratursällskapet och nominera-
des till det finländska Lea-priset. Christoffer är sedan 2018 
verksamhetsledare för föreningen Labbet som arbetar 
för dramatik på svenska i Finland.

Robin N. Spegel 
– Robin, född 1988, utexaminerades från dramatiker 
programmet vid Teaterhögskolan i Malmö i 2017 och 
klev direkt in på Riksteatern med manus till den hyllade 
produktionen Blod, svett och tårar i regi av Lisa Färnström. 
Tidigare hade hon gått manusutbildningen på Biskops 
Arnö och arbetat med flera fria grupper, framförallt hennes 
egna, CRUSH och Kvalitetsteatern, men även Bataljonen i 
Göteborg. Robin har också skrivit radioföljetong, gjort en 
DIY-julkalender på YouTube och undersökt livestreamad 
scenkonst. För ögonblicket arbetar hon på en scen dra-
matisering av Lukas Moodyssons film Fucking Åmål.

Pjäserna beskrivs på webbsidan: lank.riksteatern.se 

 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 när er regionala festival närmar  
 sig. Berätta också hur många ungdomar som med- 
 verkar 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.

    

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 i  sociala medier. Starta kanske ett  
 instagramkonto eller en videoblogg där intresserade 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
  

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.

Skapa uppmärksamhet i media 

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

16 17



HANDBOK LÄNK 2022HANDBOK LÄNK 2022

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.

De praktiska och ekonomiska förutsättningar är också 
olika 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 regio-
nala relationerna mellan unga teaterutövare och teaterinstitu-
tioner. Därför försöker vi i största möjliga mån att skicka varje 
ensemble till den festival som ligger närmast. Har ni inte 
möjlighet att delta på den festival som är närmast, på grund 
av exempelvis skolresa, nationella prov eller högskolepro-
vet? Kontakta i så fall projektledaren för Länk på Riksteatern 
nationellt om möjlighet till placering på en annan festival.

Varje festival kommer att, i samarbete med oss i nationella 
arbetsgruppen, sammanställa en grupp med uppgift att 
ge varje deltagande ensemble konstnärlig feedback efter 
föreställningen. En sådan feedbackgrupp kan bestå av 
personer ur nationella arbetsgruppen, representanter för 
teaterföreningen och medarbetare vid samarbetsteatern.

Den regionala 
festivalen 
Femton regionala festivaler anordnas som del av Länk 2022. Festivalerna kommer att äga rum på 
helgerna mellan vecka 10 och 16 under 2022. 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

MARS
– APRIL 

2022
REGIONALA

FESTIVALER

Victor Rydberg gymnasium, Stockholm, Nevadaland, Foto: Mats Björsell

Studio 32, Uddevalla
Kungen är död

Foto: Mikale Stålnacke
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Den nationella festivalen 
Den nationella Länk-festivalen 2022 hålls i Riksteaterns lokaler i Hallunda 13–15 maj.  
Under festivalhelgen bjuds det på Länk-föreställningar, seminarier, diskussioner och  
samvaro. Dramatikerna är oftast på plats och signerar gärna årets pjäsantologi

13–15 MAJ
HALLUNDA 2022

RIKSFESTIVALEN

Representanter från Länk:s nationella arbetsgrupp 
kommer att besöka varje regional festival. Med 
utgångspunkt i urvalskriterier som presenteras vid regi-
helgen, väljer urvalsgruppen minst sex ensembler som 
bjuds in för att spela sina föreställningar på nationella 
festivalen i Hallunda. Dessa ensembler meddelas innan 
tisdagen den 28 april 2022. Valet av grupper offentlig-
görs så snabbt som möjligt därefter med en motiva-
tion som meddelas via mejl, på Länks webbsida och 
genom Facebook-gruppen.

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 vän-
ner. 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 benäg-
na att upplåta sina utrymmen som sovsalar åt föreningar 
i det civila samhället. Vi uppmuntrar alla som vill komma 
till Riksfestivalen i Stockholm att budgetera för mat och 
logi och gärna att försöka hita egna lösningar genom 
kontakter.

Teatersmedjan, Karlshamn
Kungen är död
Foto: Johan Jansson
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Riksfestivalen, Hallunda
Foto: Maryam Barari
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Dokumentation av  
föreställningen

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 kon-
takter med Riksteatern, regionala festivalen, bidragsgivare, 
riksteaterföreningar med mera? Skriv ner dina tankar om Länk 
2022 – använd ungefär en A4-sida för detta.

Publiksiffror. Riksteatern har behov av att redovisa pu-
bliksiffror 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 antingen 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 huvudsak-
ligen ensemblernas bilder från Länk 2020. Din ensemble kan 
synas i handboken 2024. Bilderna används också i presenta-
tioner 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 engagemang 
et och den breda geografiska spridningen som känneteck-
nar Länk. 
 
 

Förutom den dokumentation som du lägger ut på Facebook, har Länk-kontoret på Riksteatern 
nytta av en del dokumentation. Skicka allt digitalt till lisa.farnstrom@riksteatern.se 

Skvaderns gymnasium, Sundsvall
Tang

Foto: Lia Jakobi

Det är en stängd grupp så ni måste be om att bli medlem i 
gruppen på samma sätt som i andra slutna Facebook-grup-
per. (Vi svarar oftast väldigt snabbt). I gruppen kan ni kom-
mentera pjäserna, berätta om arbetsprocessser, lägga upp 
repetitionsbilder, ställa frågor om scenografiska lösningar 
med mera. Sidan är tänkt att användas för att dela med sig, 
hjälpa och uppmuntra varandra. 

Länks hemsida och  
sociala medier
Vi uppmanar alla Länk-deltagare att bli medlemmar i  
projektets Facebook-grupp.

Länks  
hemsida 
www.lank.riksteatern.se 

På Länks hemsida hittar ni all information som är 
viktig för arbetet. Här finns alla pjäser att ladda 
ned. Här anmäler ni er ensemble genom att göra en 
intresseanmälan och här anmäler ni även vilken pjäs 
ni valt att spela. Alla deadlines och festivaldatum 
finns också här.

Mallar, lathundar, kontaktlistor, och mer hittar du un-
der menyn OM Länk. Information om din regionala 
festival finns under fliken Festivaler & ensembler. 
Här publiceras även datum och tid för alla lokala 
föreställningar runtom i landet, hur man får kontakt 
med ensembleledare samt hur det går till att köpa 
biljetter.
  ...
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Teater 16, Ljungby
Kungen är död 
Foto: Johanna Johansson
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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 finns att inhandla på 
 http://www.stipendiehandboken.se

• Du kan även leta efter passande stipendier i databasen 
 Global Grant. www.globalgrant.com

Budget och finansiering
Deltagandet i Länk 2022 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

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. Många kommuner har en snabb kulturpeng som 
kan sökas till projekt där ungdomar står som initiativtagare. Ung 

Teaterscen har tidigare år gett ensembler som är medlem samt 
med i Länk ett mindre resebidrag och produktionsstöd.  

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. 

...

Detta avsnitt vänder sig framförallt till dig som inte har en 
arbetsgivare i ryggen som står för kostnaderna. I budget-
planeringen 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 över-
nattningar i Stockholm. Ensemblens resa till den regionala 

festivalen är också en kostnad att räkna med. Tänk på att 
även scenografin ska transporteras. Tillsammans med samar-
betsteatern kan det ordnas övernattning och mat, vissa har 
möjlighet att bjuda på luncher, andra hänvisar till närliggan-
de matställen och ger tips på billiga alternativ. Kostnader för 
marknadsföring (program, affisch och foto) samt kostnader 
för dokumentation måste också inkluderas.

I Länk beställer (och översätter) Riksteatern helt nyskrivna 
texter som omfattas av upphovsrätten. Detta innebär att alla 
som medverkar i Länk är part i ett juridiskt bindande avtal. Riks-
teatern har skrivit avtal med de medverkande dramatikerna 
genom Svenska Dramatikerförbundet. 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. Föreställning-
arna kan spelas på en skola eller på vilken scen som helst, för 
en betalande eller icke-betalande publik. Föreställningarna 
på hemorten spelas oftast och helst 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 2022 
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 förstår och respek-
terar de ramar som upphovsrätten sätter för ert deltagande 
i projektet. Om du eller ensemblen går utanför dessa ramar 
riskerar ni att bli ersättningsskyldiga.  
 

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 rättighe-
ter, inrapportering och annat.
 

Liksom många studieförbund och kommuner har ATR avtal 
med STIM som ger medlemmar/teatergrupper/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. 

    

    

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.

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 

...
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• Tidsramar. När ska projektet börja? När ska det vara avslu- 
 tat? 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 inkom- 
 ster. 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 utbe- 
 talning av beviljade medel.

• Eventuella bilagor. Ange om du bifogar underlag,resultat av  
 någon undersökning eller andra dokument.

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, kkanske ditt projekt inte bara 
handlar om kultur utan även mänskliga rättigheter, yttrande-
frihet 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 övergripan- 
 de mål (vision) och dels konkreta och gärna mätbara mål. 

 

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 dokumenta-
tionsarbete som ingår (se sid 24).

Teater Delta, Skärhamn
Det gyllene snittet, Foto: Frida Brandt

Hitta bidragsgivare

LOKALA OCH REGIONALA BIDRAGSGIVARE

• Länsstyrelsen har tillsyn över vissa fonder och stiftel - 
 ser, http://www.lansstyrelsen.se/lst/

• Landsting, kommuner och regioner har ofta avsatta   
 medel att söka för kulturarrangemang.

• Församlingar förvaltar ofta stiftelser med lokal anknyt- 
 ning, 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 et kan ge er   
 uppslag!
 
NATIONELLA BIDRAGSGIVARE

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

• Kulturrådet 
 www.kulturradet.se

• Kulturstiftelsen
 www.kulturstiftelsen.se

• Kulturbryggan 
 www.kulturbryggan.se

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

• Jakob Wallenbergs stiftelse 
 www2.wallenberg.com

• Gertrud och Ivar Philipssons stiftelse    
 www.gipstiftelse.se

Checklista/exempel 
på budgetposter

• Pjäsrättigheter
 (redan betalt av Riksteatern för Länk 2020)

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

• STIM-avgifter

• 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

Intäkter:

• Biljettförsäljning

• Försäljning av fika och programblad  
 till föreställning

• Försäljning i samband med andra aktiviteter

• Extern finansiering/samarbete med...

• Sökta bidrag

• Försäljning av annonser i programblad etc

...
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Länk-festivalen, Varberg
Teater Halland, 
Elisabet von Knorring, Producent
elisabet.von.knorring@teaterhalland.se, +46 340 54 22 94

Länk-festivalen, Skellefteå
Västerbottensteatern (Norrbottensteatern)
Bobo Lunden, konstnärlig ledare Västerbottensteatern
bobo@vasterbottensteatern.se , +46 70 860 69 20

Länk-festivalen, Kalmar
Byteatern Kalmar Länsteater
Elisabeth Skoglund, producent
elisabeth@byteatern.se 
+46 480 43  44 42, +46 70 849 92 52

Länk-festivalen, Örebro
Örebro Teater
Petra Weckström, VD
Petra.weckstrom@orebroteater.se,  +46 70 689 29 10

Länk-festivalen, Gävle
Folkteatern i Gävleborg 
Anna Thelin, yrkesfunktion
anna.thelin@folkteaterngavleborg.se, +46 73 035 91 64

Länk-festivalen, Stockholm
Kulturhuset – Stadsteatern, Skärholmen
Henrik Enar, scenchef
henrik.enar@stadsteatern.stockholm.se,
+46 072 569 16 63

Länk-festivalen, Sunne
Västanå Teater
Marjo Fjällsby, marknadsförare
marjo@vastanateater.se,  + 46 70 795 40 60

Ung Teaterscen, info@ungteaterscen.se  
+46 73 070 18 07, www.ungteaterscen.se

Länk-kontoret Riksteatern, Hallunda
Lisa Färnström projektledare, lisa.farnstrom@riksteatern.se 

Länk-festivalen, Falun
Giuditta A. Sunnemark. 
Verksamhetsplanerare & Producent
ditta.sunnemark@dalateatern.se 
+46 23 777 620, +46 70 726 58 34

Länk-festivalen, Karlshamn
Regionteatern Blekinge/Kronoberg 
Andreas Dahl, dramapedagog 
andreas.dahl@regionteatern.se, + 46 470 70 05 07 

Länk-festivalen Göteborg
Frölunda Kulturhus
Anne Svanholm, Producent
anne.svanholm@kultur.goteborg.se  
+ 46 31 366  27 31, +46 70 785 05 56

Länk-festivalen Trollhättan
N3 Mötesplats för ung kultur
Daniel Andersson, Dramapedagog
daniel.andersson@trollhattan.se, +46  70 164 22 02 

Länk-festivalen Udevalla
Regionteater väst
Nina Olsson, Producent
nina.olsson@regionteatervast.se, +46 70 542 45 37

Länk-festivalen, Stockholm Norra
Arena satellit, Sundbyberg
Tony Weseth, projektledare
tony.weseth@sollentuna.se , +46 73 915 21 94

Länk-festivalen, Helsingborg
Dunkers kulturhus, Riksteatern Skåne
Cecilia Dellow, Scenkonstkonsulent, barn och unga
cecilia.dellow@riksteatern.se , +46 72 180 90 62

Kontakt
För generella frågor om Länk 2022 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.
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Högskoleutbildningar

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.

Programmet ger behörighet till studier på forskarutbild-
ningsnivå. Vistelse vid ett utlands läroverk möjliggörs 
genom Erasmusstipendier. Nästa intagning blir vårterminen 
2022 med ansökan höst 2021. 

Ämneslärarutbildningar i dans, musik och teater. 
Vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg finns den enda 
teaterlärarutbildningen på högskolenivå (300 hp) i landet. 
Utbildningen ger behörighet att undervisa på gymnasiesko-
lan, inom kulturskola, studieförbund eller annan pedagogisk 
verksamhet liksom möjlighet att ansöka om lärarlegitimation. 

Du läser skådespeleri, regi, dramatik, scenografi, ljud och ljus 
design samt studerar teaterhistoria. Information om kursen och 
intagning finns på www.hsm.gu.se/utbildning/ larare-i-amnet-
teater 
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Sundsta-Älvkulle gymnasiet, Karlstad, Total Transformation, Foto: Hans Lekeman

Riksteatern och Unga Vuxna 
– Ny teater för en ny generation

På Riksteaterns Kongress 2019, togs det flera beslut som 
innebär ett större fokus på gruppen unga vuxna. Riksteatern 
kommer att fortsätta producera fler föreställningar som kan 
tilltala en ung publik, och satsa på att skapa fler vägar för 
unga att hitta till scenkonsten. För att scenkonsten ska nå 
den unga publiken, behövs därför fler unga arrangörer in i 
folkrörelsen!
 
Under 2020 startades därför ett nätverk för unga som är 
engagerade inom Riksteatern. Nätverket är idag en mötes-
plats för unga att träffa fler unga inom folkrörelsen, och är en 
plattform för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och 
att få större inflytande inom Riksteatern. Vi ses digitalt, och 
några gånger per år bjuds medlemmar på en exklusiv fysisk 
träff för att ses och inspireras, tycka till om olika konstnärliga 
projekt, och framförallt prata om scenkonst ihop med andra! 
 
Uppmuntra dina elever att gå med i den lokala Riksteater-
förening för att delta. Tveka inte att skicka ett mail om du är 
sugen på veta mer.  Kontakt: Nadine.Jazzar@riksteatern.se
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Länk-antologierna med pjäserna från de tre tidigare omgångarna finns att köpa via nätbokhandlar, 
ATR eller kan beställas mot faktura för 80 kronor/styck från Riksteatern. Skicka beställning till  
lisa.farnstrom@riksteatern.se 
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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 tillhan-
dahåller ett gediget pjäsbibliotek. ATR blev tidigt en 
samarbetspartner i Länk och har bidragit till projektet på 
många plan. Spelrättigheterna för alla tidigare Länk- 
manus kan sökas genom ATR. Bli gärna medlem eller 
teckna ett serviceavtal.  
  

UNG TEATERSCEN
är amatörteaterns barn- och ungdomsförbund. För-
eningar som har minst 60% medlemmar i åldern 6–25 
år kan enkelt ansluta sig på vår hemsida. Grupperna 
anslutna till Ung Teaterscen kan få tips och handledning 
när det gäller press och marknadsföring och kommer 
att kunna ansöka om olika rese- och produktionsstöd 
kopplat till Länk. Utöver detta erbjuda Ung Teaterscen 
sina medlemmar subventionerade kurser, festivaler 
och andra förmåner som du kan läsa om på deras hem-
sida. Kontaktuppgifterna finns på kontaktsidan.

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 för-
fogande som producenter, tekniker och skådespelare. 
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.

RIKSTEATERN
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande 
nationalscen där professionella konstnärer och teaterar-
betare samarbetar om uppdraget att bidra till att alla i Sve-
rige 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-konto-
ret 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 teater-
konsulenter. 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 din 
ensemble med kontakter, stöd och råd. 
  

RIKSTEATERFÖRENINGAR
Riksteatern är en folkrörelse med över 42 000 med-
lemmar 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, affische-
ring och biljetthantering. Och kanske kan du och din 
ensemble i gengäld hjälpa dem vid arrangemang av 
professionell teater. 

Samarbetspartner i Länk
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Emma Broström

Moira Buffini

Stefan Lindberg

Åsa Lindholm 

Dennis Magnusson

Mirja Unge 

Gidlunds förlag
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I denna antologi presenteras 

sex nyskrivna, angelägna, 

starka och utmanande teater-

pjäser, författade av några av 

våra skickligaste och mest 

spännande dramatiker. 

Pjäserna är specialbeställda av 

Riksteatern, för unga ensembler, 

med en rollista och ett format 

som passar just unga gruppers 

behov. Boken innehåller dessut-

om ett inspirerande samtal kring 

varje pjäs, mellan författaren och 

en regissör, om tematiken och 

vilka möjligheter som finns när 

manusen ska iscensättas.

Gidlunds förlag

Allt som lever här dör

av Emma Broström 

En vampyrberättelse

av Moira Buffini

Det som en gång var fet 

jävla äng av Stefan Lindberg

Bye bye baby 

av Åsa Lindholm

En dag kommer de tystna 

av Dennis Magnusson

Man är väl fri

av Mirja Unge

Pjäserna är del av 

Riksteaterns projekt Länk.

ISBN 978-917844845-6

9 789178 448456

ISBN 978 91 7844 845 6

F em av Sveriges mest spelade samtidsdramatiker fick av Riksteatern uppgiften att skriva pjäser som i format, rollantal och innehåll skulle passa unga ensembler. I denna, Länks andra antologi, presenteras dessa ny-skrivna, starka och utmanande texter. Därutöver finns här en pjäs av den prisbelönte amerikanska dramatikern Katori Hall. Pjäserna tar oss från ett klassrum i Sverige till bergen i Rwanda, från nutid och in i framtiden. Med dessa verk vill Riksteatern inspirera en ny generation att upptäcka värl-den genom teaterkonsten.

Gidlunds förlag

Hyenor
av av Anders Duus
Borta
av Sofia Fredén
Den sista kackerlackanav Cristina Gottfridsson
Mördarnas barn
av Katori Hall
Mitt hjärta rusar
av Martina Montelius
Sannas sanna jag
av Rasmus Lindberg

Pjäserna är del av Riksteaterns projekt Länk.

Gidlunds 
förlag

Anders Duus

Sofia Fredén
Cristina Gottfridsson

Katori Hall
Martina Montelius
Rasmus Lindberg
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Länk 2014

Länk 2018
Nya pjäser för unga ensem

bler

Riksteatern startade 2012 LÄNK efter 

den brittiska förlagan Connections för 

att erbjuda skolor och unga amatör-

ensembler möjlighet att spela ny- 

skriven dramatik. I denna fjärde 

antologi presenteras en samling av 

sex pjäser, alla framtagna för att passa 

ungdomar i åldern femton till tjugo år. 

Teman speglar de ämnen som  

engagerar unga personer idag och 

som stimulerar fantasin och lusten  

att berätta. Rollerna är oftast köns-

neutrala. I denna samling får ni möta 

allt: klimataktivister, flyktingar, prin-

sessor, genier, ligister, transvestiter, 

musiker men framförallt ungdomar. 

LÄNK har vitaliserat teaterutbildningar 

på gymnasium och kulturskolor och 

sedan start har LÄNK-pjäser spelats 

flitigt både i och utanför Sverige.

Periferi
av Marioan Hosseini

DNA
av Dennis Kelly

Med kärlek från Kos

av Nicolas Kolovos

Det fysiskt (o)möjliga

av Dennis Magnusson

Och så levde de lyckliga…

av Manda Stenström

Kollaps
av Ninna Tersman

Gidlunds 
förlag

Gidlunds förlag

Marioan Hosseini

Dennis Kelly

Nicolas Kolovos

Dennis Magnusson

Manda Stenström

Ninna Tersman

Länk 2018
Nya pjäser för unga ensem

bler

ISBN 978 91 7844 990 3
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145 83 Norsborg
Tel: 08-531 991 00  

info@riksteatern.se
riksteatern.se

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