Kultur på Landsbygd
höst 2017

Välkomna att ta del av det utbud som erbjuds Värmlands arrangörsföreningar i vår, möjligt tack vare samarbete mellan Riksteatern Värmland och SAMSAM. Här nedan finns utvalda föreställningar som passar just
era scener. Tack vare subventioner blir er kostnad 5000 kr om inget annat står. Vi önskar att man samarbetar
med ett studieförbund (om inte annat för STIM-regler) och om ni också har cirkel kring ert arrangemang (ni
träffas ju några gånger ändå) så kostar föreställningen 4.000 kr. Ingen moms tillkommer.
Kontakta Gunilla Fält vid intresse: gunilla@riksteaternvarmland.se 070-348 13 21

Familjefest!
I samarbete med Region Värmland har vi nu ett kanonerbjudande!
Familjeföreställningen Illusionistens Assistent, och en lättillgänglig dansföreställning som passar både gamla och unga.
Två föreställningar med paus emellan som fungerar oavsett ålder och språk.
Måndag-söndag i v.44. 3000 kr för båda föreställningarna.

Örebro Länsteater
och Cheap Date
Dance från England

Drottningsylt – alla Sveriges kvinnli-

ga monarker på ett bräde via sketcher, sång och
dans.
De värmländska föreningarnas favorit på Utbudsdagen i Västerås. Vi vill gärna ha denna föreställning till Värmland i vår. Kanske är den en bra
föreställning att samarbeta omkring för teaterföreningar och andra.
Pris: 10.000kr vid arrangemang på småplats.
Aktuell i februari 2018

Predikaren å jag – Friteatern

Carina Molander är en underbar skådespelerska som
gärna tar fram dragspelet. Det blir sång och musik,
underfundigheter och humor på fullt allvar för ungdomar och vuxna - gärna tillsammans.
Vid arrangemang på småplats 9.000 kr.
8.000 om ni har studiecirkel

Att fånga en tiger

– Jäders Teater.
Håkan och Katarina Jäder spelar upp en spännande föreställning för barn
upp till 10 år, men naturligtvis kan hela familjen hänga med. 2000 kr för
er som bokar annan föreställning. Annars 4000 kr.

Mest värmländskt i ord

och ton. TLT – Tina, Leif och Torleif
Torleif Styffe kåserar och läser dikter tillsammans med sångfågeln Tina Wåhlén
och musikanten Leif Nygren som trakterar både gitarr och nyckelharpa. 5000 kr.
4000 om ni har studiecirkel

Jolly Bobs

– Melodikryss med humor och
allsång. Med succébandet som spelar musik med ett
sedan länge utgånget ”bäst-före-datum”. Jolly Bobs är
mycket populära som underhållare och engagerar dessutom publiken. 5000 kr. 4000 om ni har studiecirkel

Julkonsert med Wermland Opera, en given publiksucce´, oavsett program. Några

datum finns kvar, turnén ligger 18/11 – 18/12. Om det är något för er förening, hör av er till
Anne Bolstad Tel: 054-17 05 01, 073-525 79 79.

Kulturcafé

Önskas musik från t.ex. Mellanöstern eller Östra Afrika eller annan
kulturaktivitet? Om ni har önskemål
i er förening, hör av er så försöker vi
hitta något som passar.

Spelkvällar

Öppna upp er lokal för ungdomar. Spelkulturen bara
växer och kanske finns spelintresserade unga och vuxna
i er närhet. Vill ni lära er mer om spelkultur eller kanske få hjälp att arrangera spelaktiviteter? Hör av er så
hjälps vi åt att hitta vad som kan passa er gård.
Detta inkluderar allt från brädspel till rollspel och LAN.
Kanske en E-sportdag i er lokal?
Bild från Sverok.se

Missade ni Ewert Ljusberg, Bengt-Ingvars eller nån annan som varit med i Kultur på Landsbygds utbud.
Kontakta Gunilla så kanske det kan ordnas. Läs också nedan om småplatsstöd.

Hur gör man?

Kolla med de andra i din styrelse om inte något av detta skulle passa hos er. Eller ska kanske era
besökare få vara med att välja?
Hör av er till Gunilla och boka datum, kontaktuppgifter, se nedan.
Ni får fylla i ett formulär med tid och detaljer om arrangemanget.
Ni kontaktar ert studieförbund.
Ni träffas några gånger och planerar och förbereder, och har en studiecirkel.
Ni har ett lyckat arrangemang med fullt av glad och nöjd publik.
Ni rapporterar ert arrangemang.
Ni får en faktura från artisten.
Ni får bidrag från Kultur på Landsbygd.

OBS! Viktigt!

Det är viktigt att det arrangemang ni söker för sker i en lokal där ”enkelt avhjälpta hinder” är åtgärdade. Vi vill ju att arrangemangen skall vara tillgängliga för så många som möjligt. Här kan du läsa
mer: Boverket.se, sök enkelt avhjälpta hinder.
--Läs mer om utbudet och få smakprov på vår hemsida.
Här finns länkar till mer information.
http://varmland.riksteatern.se
Projektledare Kultur på Landsbygd
Gunilla Fält 070-3481321
gunilla@riksteaternvarmland.se

Om ni vill arrangera något annat då?
Då finns ett småplatsstöd att
söka av oss. Läs mer på
varmland.riksteatern.se/smaplatsstod/

