
Genom åren har skådespelaren Martin Johansson rest land och rike 
runt med sin passion till teatern. Sedan sin uppväxt i Kluk i västra 
Jämtland har han arbetat som regissör, skådespelare, projektledare 
och dramatiker på flera institutioner. Utbildad via bland annat kurser 
på Teaterhögskolan i Malmö, Fridhems och Ölands Folkhögskolor till 
arbetsplatser som Riksteatern, Jamtli och Byteatern Kalmar Läns Teater. 

Av 700 sökande fick Martin uppdraget som vårt distrikts egen skådespelare 
och regissör. Det innebär att han kommer att genomföra 15 teaterföre-
ställningar och fyra workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på 
bygdegårdar i Jämtland. 

Boka Martin till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hans föreställning helt kostnadsfritt, och 
dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén 
finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för 
turnén är från denna höst till och med juni nästa år. 

Jämtlands bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
skådespelaren, regissören och dramatikern Martin Johansson

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Martin:

      martin.johansa@gmail.com 
      www.martintjohansson.com                                                         
                         070-541 60 04

Om föreställningen Primus
Primus är berättelsen om människan och konstnären Primus Mortimer Petterssons livsöde. I en dock- 
och musikteateruppsättning får vi följa hans liv från uppväxten i Östersund, åren till sjöss och hela 46 år 
som inlagd på mentalsjukhuset Frösö sjukhus. Där skapade han stora mängder målningar varav många 
förstördes på order av sjukhusets överläkare. Vad Primus egentligen led av förblir obesvarat. Vad vi däre-
mot vet är att hans konst var autodidakt och självupplevd. Primus målade bilder ur minnet och tavlorna 
var kanske ett sätt för honom att kommunicera sitt inre till omvärlden. 

Manus, regi, skådespelare: Martin Johansson
Scenografi och lanseringsbild: Helene Gedda
Musik: Pernilla Axerup och Pia Påltoft
Urpremiär 16 november i Undantagets lokal på Fjällgatan 29
Föreställningen spelar ett antal gånger på Frösön innan den åker ut på Kulturbygdsturnén. 
Längd 65 minuter. Från 13 år. 

PS. Till föreställningen tar Martin med eget ljud och ljus, behövs 220V uttag. Spelar på golvnivå med publik på stolar eller 
gradäng (golvyta 4*4m). Maxpublik 40 personer/föreställning. Byggtid 2 timmar, rivtid 1 timme. 

Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter och workshops i 
respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne
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