
Välkommen till

regihelgen
Regihelgen är en kick off för Länk 2022. 
Ett tillfälle när alla vi som på olika sätt jobbar med projektet ses för att peppa och preppa inför 
årets föreställningar och festivaler.
Evenemanget är obligatoriskt för alla ensembeleledare och festivalarrangörer. 
Utöver det så välkomnar vi alla som på något sätt är inblandade i projektet. 

Varmt välkomna till Hallunda!

Som EnSEmbLELEdaRE fåR dU
– Träffa den dramatiker vars text er ensemble valt att sätta upp
– arbeta med texten på golvet tillsammans med dramatikern och en professionell regissör
– Gå på inspirerande workshops kopplade till Länk-arbetet
– Träffa arrangören för din regionala festival och dom andra ensemblerna som ska åka dit
– Svar på alla dina frågor om årets Länk-omgång
– Träffa kollegor från hela landet som också är med i Länk 2022

Som fESTiVaLaRRanGöR ocH/ ELLER konSULEnT
– Träffa årets dramatiker och höra dom berätta om sina texter
– Träffa alla de ensembleledare som är verksamma i din region
– Träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter kring ert Länk-arbete

Varmt Välkommen till riksteatern och länks regihelg 2021



Lunch12:30 - 13:15

Neo,   Bara drama Edward Bromberg, Nora Nilsson, Olle Thörnkvist Repsal 12

Roomies, Att dela en kaka Teater 1Lisa Färnström, Daniel Goldman  Linda Forsell

Hunk, Manhattanprojektet Alexander Charlamov,  Rasmus Lindgren, Marie Parker Shaw, Teater 3

09:15 - 10:30

Vi disskuterar
regikoncept i
tre paralella
sesioner

Kaffepaus10:30 - 11:00

Bara Drama,  Olle Thörnkvist   Repsal 12

Att dela en kaka, Daniel Goldman  Teater 1

Roomies, Linda Forsell,   Repsal 10

11:00 - 12:30
Vi undersöker 
texterna på 
golvet

13:15 - 14:00 Möte mellan festivalvärdar, konsulenter och ensembleledare

14:00 - 15:30
Ensembleledare, regissörer och dramatiker fortsätter arbetet med texterna på golvet enligt ovam

Alla festivalvärdar och konsulenter ses för utbyte av erfarenheter, frågor och samtal.

Kaffepaus15:30 - 16:00

16:00 - 17:30 Ensembleledare, regissörer och dramatiker fortsätter arbetet med texterna på golvet enligt ovam

Middag17:30 -18:30

18:30 - 19:30 Dramatikerpanel - Länkdramatikerna möts i ett panelsamtal om årets material     

Neo, Nora Nilsson    Repsal 9

Manhattanprojektet,  Rasmus Lindgren        Teater 3

Hunk, Marie Parker Shaw   Repsal 11

re
g

ih
el

g
en lördag

Presentation av regihelgen Edward Bromberg, Lisa Färnström Teater 3 08:30 - 09:00

08:15 - 08:30                Incheckning



LUNCH

12: 00 - 12:45  Lunch

09:00 - 10:00   Frågestund om Länk- projektet med Lisa Färnström och Edward Bromberg

10:00  - 10:30  Kaffepaus 

12:45- 14:15       På eftermiddagen kan du välja en andra workshop

re
g
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el

g
en söndag

14:30 - 15:30   Information om Riksteaterns unga nätverk, poddteaterprojektet, ung teater scen och ATR + Överasking

arbeta med intima scener 

Närhet, hångel eller kanske 
bara en kram. Hur kan du 
arbeta med och gestalta 
intimitet på ett sätt som låter 
alla i rummet vara bekväma 
och kreativa?  
Malin B Eriksson leder en 
workshop sprängfylls av 
metoder och verktyg för att 
arbeta med  intimitet på scen

Lokal: Repsal 12  (våning 3)

10:30 - 12:00   På söndag förmiddag kan du välja en workshop

scenografi

röst för unga  skådeseplare

Peter Teubner leder denna 
workshop som innehåller ett 
smörgåsbord av röstövningar 
för unga skådespelare. 
Kom och stretcha stämbaden, 
aktivera ditt magstöd och 
fyll på reserverna med 
övningar, tips och inspiration 
från en röstexpert.

Lokal: Teater 1

Projektplanering &
marknadsföring

Ett dubbelpass där första 
halvan innehåller  tips och trixs 
om produktionsplanering, 
budgetering och producent-
skap. 

Andra halvan är en crashcourse 
i marknadsföring, pressarbete 
och publikarbete.

Lokal: Teater 3

arbeta med intima scener 

Närhet, hångel eller kanske 
bara en kram. Hur kan du 
arbeta med och gestalta 
intimitet på ett sätt som låter 
alla i rummet vara bekväma 
och kreativa?  
Malin B Eriksson leder en 
workshop sprängfylls av 
metoder och verktyg för att 
arbeta med  intimitet på scen

Lokal: Repsal 12  (våning 3)

gruppdynamik och avhopp 

Ett pass där du får ditt förråd av 
övningar och metoder för att 
skapa trygga hållbara grupper 
påfyllt. Hur hanterar vi konflikter? 
Vad gör en process kreativ? 
och hur kan en hantera när delta-
gare vill lämna gruppen?
Andreas Dahl är chefspedagog 
vid Regionteatern i Blekinge 
kronoberg och en av våra mest 
erfarna Länk- kollegor.

Lokal: Teater 2

ljuddesign 

Ljudmediat är ett av scenens 
rikaste berättarverktyg. Med ett 
klick kan vi förflytta publikeni tid 
och rum eller känsloläge. 
Safoura Safavi, musiker och utbil-
dad på Stockholms konstnärliga 
högskola inom Ljuddesign och 
aktuell med föreställningen De 
livrädda på Riksteatern leder 
detta pass om gestaltning med 
hjälp av ljud.

Lokal: Teater 1

scenografi 

Vad är ett spelbart rum? Hur kan 
rumsliga och visuella uttryck 
skapa potential för spännande 
relationer mellan karaktärer på 
scen? Vad händer när det vi ser 
förstärker eller går på tvärs med 
det vi hör? Scenografen Emma 
Örn ger en introduktion till vad 
scenografi kan vara och berättar 
om sitt sätt att arbeta. Deltagare 
i workshopen bjuds in att göra 
korta övningar i rumsligt idéarbe-
te utifrån den pjäs var och en 
arbetar med.

Lokal: Repsal 10  (våning 3)



 

mat
Länk bjuder på mat under helgen. det innebär lunch, middag och fika under lördagen samt lunch och fika under 
söndagen. maten kommer vara helt vegetarisk, om du har annan specialkost eller allergier ber vi dig meddela 
detta i din anmälan.

Pga den rådande corona pandemin kommer maten vara portionsförpackad och alla deltagare tilldelas bord i 
mindre grupper.

Boende & resor
Länk bekostar inte boende och resor. Vi rekomenderar att leta boende i form av hotell, airbnb eller hostel längs 
tunnelbanans röda linje, norsborgs linjen.

hitta hit
Regihelgen äger rum i Riksteaterhuset i Hallunda i Stockholm. det lättaste sättet att hitta hir är att ta tunnelbanans 
röda linje mot norsborg och gå av vid hållplatsen Hallunda. Teatern är synlig från tunnelbanan.

om du/ni kommer i bil är adressen Hallundavägen 30, 145 64 norsborg

anmälan
anmäl är obligatorisk och sker via Länks hemsida.

corona
Vi uppmanar alla deltagare att hålla god handhygien och stanna hemma vid minsta symtom.

Varmt Välkommen till riksteatern och länks regihelg 2021

Praktisk information

regihelgen


