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Utbud hösten 2019
Välkomna till en meny av föreställningar som erbjuds Värmlands arrangörsföreningar, möjligt tack vare sam-
arbete mellan Riksteatern Värmland och Samsam. 

Här 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 och om ni också har cirkel kring ert 
arrangemang (ni träffas ju några gånger ändå) så kostar föreställningen 4.000 kr. Ingen moms tillkommer. 

STIM
Vad gäller? Föreningar som arrangerar föreställningar med musikinslag bör betala STIM-avgift. Ta kontakt 
med ert studieförbund om detta. ABF Jomark Polintan eller NBV din verksamhetsansvariga. Bygdegårdarnas 
riksförbund har inte längre STIM-avtal, så det får föreningen söka själv om man har föreställning med musik, 
då betalar man en liten summa per biljett. Mer info på 
http://varmland.riksteatern.se/stim/

Kontakta Gunilla Fält vid frågor eller bokningar: 
gunilla@riksteaternvarmland.se 070-348 13 21. 

SEPTEMBER

Malte & Ida

Malte Hallquist är allkonstnären som 
många sett både på scen och populära 
Youtube-klipp. Hans dotter Ida känns igen 
från tv-serien ”Ack Värmland”. Och så är 
hon ju sångerska också, lyssna gärna på 
Spotify!
Malte och Ida kommer gärna till er och 
spelar och sjunger och kanske är de lite 
roliga också.

Går att boka 4-8 september.



Kultur och hälsa 
Melodier- Evigt unga, evigt gröna
 
Välkända och härliga melodier att njuta av, som till exempel: Somewhere over the rainbow, (Ovan 
regnbågen)  Trubbel, Something Stupid,  Burt Bacharachs Alfie, eller What a wonderful world, (Vilken 
underbar värld) med flera. 
Turnén är ett led i arbetet med att nå grupper som sällan kommer ut kvällstid på kulturarrangemang. I 
samband med föreställningarna kommer det ske föreläsningar mm för att stärka er arrangörer i att hitta 
denna publik och vad man ska tänka på. 

Med Cecilie och Christer Nerfont, Pär Jorsäter och musiker ur Wermland Operas 
orkester.
Inom projektet Kultur och hälsa hålls en spelning på operan i Karlstad men man vill också nå ut i hela 
Värmland.
Därför kan vi nu erbjuda er föreningar denna föreställning, med några kriterier.
Måndag till fredag, perioden v. 39-40, föreställningarna måste hållas tidigt på dagen. Maxpris 100 kr.
Konsertens längd: 60 minuter. Kan spelas i ett sträck eller som 2 X 30 minuter med kaffepaus.

Anmäl intresse till gunilla@riksteaternvarmland.se. Ett urval kommer att ske så det blir geografisk 
spridning. Förtur för de som även arrangerar annat genom Kultur på Landsbygd.

September - oktober

HEL
Jäders teater
I vår berättelse stiger den nordiska mytologins väsen ner till underjorden. Det är ekorren Ratatosk, geten Heidrun och 
korparna Hugin och Munin som reser till underjordens Gudinna Hel för att förmå henne att stoppa människorna från 
att gräva upp olja, kol och gas – det som kallas fossila bränslen.

En pjäs som handlar om vårt klimat, vår natur, vår framtid och om att läka. En pjäs om att bli Hel.
På scen står Katarina och Håkan Jäder och Nina Perez, som också gjort musiken.

Denna föreställning kostar lite mindre så 2000 kr får ni betala för denna och ni måste ha bokat något annat ur utbu-
det under samma termin, annars 4000 kr. Inget avdrag för studiecirkel för denna föreställning.

foto: Staffan Jofjell

För hela familjen!



Afternoon Tea är ett kort dansverk (10 min) där tre lite udda individer samlas runt ett bord för att lista ut hur en 
traditionell engelsk tebjudning går till. Kan passa i samband med kaffepausen, eller kanske eftermiddags-te-pausen.
Genom kroppsspråk och musikalitet försöker de tre damerna kommunicera med varandra i något som blir den mest 
spektakulära te-bjudningen du någonsin sett. Dansen är fylld av glädje, fantasi, detaljrikedom, absurd humor och 
överraskande vändningar. 

Lingonris i coctailglas
Med Charlotta Sairio
Charlotta är värmländskan som gärna sjunger 
och berättar om en annan värmländska. En resa 
i Monica Zetterlunds fotspår - burlesk revy, jazz, 
finstämd visa och poppigare tongångar trängs om 
utrymmet med små roliga, sorgliga och ibland 
dråpliga historier ur Monicas liv.
Charlotta Sairio har tidigare varit med i Kultur på 
Landsbygd och är en mycket omtyckt sångerska 
och skådespelerska, här förstärkt med en proffsig 
pianist.
Tillsammans med Charlotta vill vi också locka med 
lite dans:

Paketpris  både Charlotta och dans = 5000 kr. I samarbete med Region Värmland - Dans. 

Jeja och de kaxiga myrorna
Stefan Demerts härligt humoristiska visor är en del 
av den svenska visskatten. Tyvärr gick han själv bort 
under förra året.
Visklubb -67 satte ihop denna föreställning för 
att hedra Stefan Demerts minne. De bjöd in Jeja 
Sundström, hans livskamrat i många år och därefter 
spelkamrat, kollega och bollplank långt in på 
2010-talet.
18-20 okt samt 25-27 okt kan de spela hos er!

Oktober

Afternoon Tea
Värmdans. Koreograferad av Lidia Wos
Musik: Monica Zetterlund - Vilse valsen



På liv och död – En poetisk föreställning 
med Ismael Ataria
Ismael Ataria är prisbelönt poet och artist med hundratals 
uppträdanden i ryggen. Hans dikter har berört tusentals 
människor över hela landet och hans närvaro på scenen fortsätter 
att fascinera människor i alla åldrar. Den som sett Ismael uppträda 
vet att det blir en poetisk upplevelse utöver de vanliga.

I Ismaels texter möts det vardagsnära och magiska. På liv och död 
är en föreställning som inte lämnar någon oberörd.

Oktober, november

Selma och Lagårdsanna
En berättarföreställning om Selma Lagerlöf och hennes piga 
Lagårdsanna. Sorg och allvar blandas med komik och musik.
Lagårdsanna berättar om sig och sitt liv på Mårbacka när Selma själv 
kommer på besök. Vi får lyssna till berättelser ur Selmas dagböcker och 
delar av monologen Selmas Samlade vrede. Två skådespelare, Carina 
Ekman och Eva-Mi Tapper, och minimal scenografi. Föreställningen 
har spelats på flera äldreboenden i Karlstad med stor framgång. Denna 
föreställning kan spelas måndagar, torsdagar och helger. 5000 kr.

”Fröken” - Västanå teater
Fröken, ur Hjortronlandet, av Sara Lidman
Regi av Leif Stinnerbom
Västanå Teater presenterar en berättelse i ord 
och ton med Magdalena Eriksson och Alva 
Granström, två unga folkmusiker som tagit upp 
berättandet som levande och självklar del i sitt 
musicerande konstnärsskap.

Fröken är en levnadskonstnär, en konstnärsfigur 
med flera talanger, men han bär på en mörk 
historia. En föreställning speciellt framtagen av 
Leif Stinnerbom med tanke på mindre scener och 
arrangörer. 

En kort föreställning men om man vill kan tjejerna 
spela upp till dans efter kaffet!
Kan bokas 15 till 17 oktober och i november.



Hur gör man?
Kolla med de andra i din styrelse om inte något av detta skulle passa hos er. Våga gärna något nytt.
Hör av er till Gunilla och boka datum.
Ni får fylla i ett formulär med tid och detaljer om arrangemanget och får färdiga affischer.
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 och hur många ideella timmar ni lagt ned tillsammans i er förening.
Ni får en faktura från artisten.
Ni får bidrag från Kultur på Landsbygd.

 

---
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

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.

November december

JULKONSERT med hemliga artister
 - det finns kanske några datum kvar?
Kontakta Fredrik Sjöstedt 073-154 72 74

foto: Jörgen Sälde

Folkvisor från Irland och Skottland
Dag Westling
Dag turnerar regelbundet med programmet Folkvisor från 
Irland och Skottland, när han inte spelar med irländska 
bandet Quilty. På gitarr, five string banjo, tin whistle och med 
sång framför Dag ett soloprogram av irländska och skotska 
folkvisor samt lite amerikansk old- time. Dags genuina känsla 
för den irländskamusiken får ett mångsidigt uttryck i hans 
instrumentala virtuositet och känslofyllda sång.
Dag har genom åren samarbetat musikalisk med många 
välkända artister som bl.a.gitarristen Ian Carr och inte minst 
med Tomas Ledin på albumet ”Höga Kusten”.


