Verksamhetsplan 2018
Baserat på de erfarenheter vi gjort under Nordrets första år och de kunskaper som
medlemmarna bidrar med samt med utgångspunkt i de utbudsarrangemang Nordret har
haft möjlighet att ta del av under 2017 och breddat underlag från arbetsgruppens
deltagande vid Utbudsdagen i Västerås 2018 har styrelsen med adjungerade medlemmar
följande förslag till spelprogram och verksamhet för Nordret 2018.
Satsningen på att få medlemmar att vara delaktiga i verksamheten fortsätter och ska ges
tydligare struktur.
Nordrets första år har lärt oss att det krävs lång framförhållning för att boka och arrangera
föreställningar. Riksteatern har en planeringshorisont på 18 månader.
För Nordret eftersträvar vi att skapa en verksamhetsplanering över tre års cycler för att
kunna erbjuda ett varierat utbud och att ha den framförhållning som krävs för Riksteaterns
produktioner. Detta planeringsverktyg kommer att utvecklas under året.
Samverkan med arrangörsföreningar och andra organisationer för att stärka scenkonst på
norra Gotland ska fortsätta och ska utvecklas.
Begränsningar för Nordrets verksamhet är primärt de ekonomiska villkoren men också att
arbetet sker ideellt och ska kombineras med familj och yrkesliv.
Av Riksteaterns utbud som presenterades vid Anbud Live 2017 bokade Nordret ett stort
antal föreställningar som skulle erbjuda ett varierat utbud med mycket tyngd lagt vid
samverkan med andra arrangerande föreningar och till gagn för hela Gotlands utbud och
inte minst för att ekonomiskt möjliggöra arrangemangen. Under 2018 kommer Nordret
tyvärr inte få arrangera Riksteaterns produktioner. Under 2019 har vi förhoppningar att två
produktioner ska nå Gotland.
Nordret planerar fem arrangemang under 2018 av fria teatergrupper. Produktionerna skiljer
sig åt och riktar sig till olika målgrupper. Planen måste revideras under året bland annat
utifrån ekonomiska kriterier.
Genom att erbjuda ett flertal produktioner når Nordret fler målgrupper och publiken består
av medlemmar och ännu ej inskrivna medlemmar. Nordret ska stimulera till nya
medlemsskap I föreningen.

www.riksteatern.nordret.se

Planerade arrangemang
Jazz för skeppsbrutna (Joda restaurant och bar samt Slitebadens Wärdshus)
Sigurd & Brundin i Chet Bakerland Sensuell, blodtryckssänkande jazz från den svenska
Södern, låtar från the American & Scanian songbook. Med en ros bakom ena örat och en räv
bakom andra framför de egna och andras sånger inspirerade av Chet Baker, Mose Allison
och Monica Zetterlund. Det är innerligt, roligt och genuint svängigt.

Vattnet (Bygdegård)
Vattnet - Denna pärla till berättelse är signerad Torgny Lindgren. Både allvarlig, komisk och
dråplig om vart annat!
En skådespelare på scenen. Allvar och humor blandas. En avskalad föreställning. Full av liv!

Moa – en musikalisk betraktelse (Rute folkets hus)
Här får vi följa Moa Martinsons liv som oäkta född torparunge till erkänd författare. Vi får
förundras över hennes mod och rättframhet, skratta åt hennes slagfärdigheter, höra om det
stormiga äktenskapet med Harry Martinson samt få en inblick i hur hon lyckades
debutera som författare vid 43 års ålder.

Under - är jag – bar (Slite teatern)
STOR PUBLIKSUCCE!
Glömda ängsmarker kartläggs i en bejublad teaterföreställning om vaginan.
Hur mår vaginan i dagens samhälle? Vad ska den användas till? Och stämmer det verkligen
att den är så känslig och lättirriterad? Bland buskar i minerad terräng försöker två
våtmarksforskare ta reda på fakta, genomskåda myter och utmana traditioner. Välkomna på
en känslosam resa i ett mytomspunnet landskap.
”Stråk av allvar förhöjer en föreställning som kvalar in som höstens roligaste, mest tänkvärda.”/
VästerbottensKuriren

Private Lives (Slite teatern)
`Private Lives` is a 1930 comedy of manners by Noël Coward. It concerns a divorced couple who,
while honeymooning with their new spouses, discover that they are staying in adjacent rooms at the
same hotel. Despite a perpetually stormy relationship, they realise that they still have feelings for
each other.
"Det är charmigt, lekfullt framfört"
"Det här härligt att se dessa utomordentligt agerade utspel"
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