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Nya publikgränsen steg i rätt riktning
Äntligen, ersättning för privatkopiering!
Black lives matter inspirerar till förändringNR
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Det finns ingen balans för kulturen
I en polariserad tid där allt verkar vara under omförhand-
ling – samtidigt som vi genomlider en pandemi – funderar jag 
på begreppet balans. Vad menas med en ”balanserad arbetsmark-
nad” och vem inkluderas i den? Att arbetsmarknaden blivit allt 
mer rörlig är ingen nyhet för oss. Men en ökad rörlighet måste 
balanseras med socialförsäkringar, kompetensutveckling och 
trygghetssystem för att tillsvidareanställningar, visstidsanställ-
ningar och uppdragstagande tillsammans kan skapa en fungeran-
de helhet. Här behövs ökad trygghet för arbetstagarna för att det 
ska råda balans. 

Det som inte är balanserat välter.
Regeringen har lagt fram en utredning om en förändrad ar-

betsrätt. Uppdraget var att upprätthålla en grundläggande balans 
mellan arbetsmarknadens parter. Det lyckades den inte med. 

Under hot om att den ska genomföras ändå har parterna an-
strängt sig för att lösa frågan, men bristen på balans i utgångs-
punkten ledde till att även det andra försöket misslyckades. Te-
aterförbundet för scen och film har varit med i förhandlingarna 
hela vägen men varit tydliga med att vi inte kommer att acceptera 
de försämringar av anställningsskyddet till arbetsgivarsidans för-
del som låg på bordet. Vi förhandlar genom PTK och reserverade 
oss mot slutbudet eftersom det för våra medlemsgrupper i stort 
sett saknades fördelar och huvudsakligen bjöd på försämringar, 
men också för att det för arbetsmarknaden i stort landade i ett 
obalanserat förslag.

Baksidan av ökad rörlighet är ökad otrygghet, och med 
den breder tystnadskulturen ut sig. Tysta och rädda arbetsplatser 
är högriskområden för alla former av trakasserier och orättvisor, 
för arbetsmiljöskador och förslösad kompetens. Vi vet vad tyst-
nadskulturen innebär för våra medlemmar, våra arbetsplatser och 
för den konst vi producerar. 

Att säga ja till ett huvudavtal för hela arbetsmarknaden som 
öppnar upp för godtyckliga uppsägningar är otänkbart för oss. 
Vår arbetsmarknad må ha många problem, men ett försämrat an-
ställningsskydd är inte lösningen.

Coronapandemin har skapat den allvarligaste krisen någonsin 

för våra verksamheter, i synnerhet på scensidan som hållit andan 
sen i mars. Smittspridningen ökar och vi måste fortsatt ta ett ge-
mensamt ansvar för att minska risken för smitta, men det finns 
ingen anledning att just teatrar, arenor och biografer – som har 
bäst förutsättningar och erfarenhet av att hantera publik – ensi-
digt ska beläggas med näringsförbud för att andra ska kunna hålla 
öppet. Vi har tillsammans med en samlad kultursektor kämpat 
hårt för att arrangörer ska få ta ansvar för att undvika trängsel.

Nu öppnas för möjligheten att ta in upp till 300 personer, vil-
ket är ett viktigt första steg. Situationen är dock fortsatt akut för 
biografer och den privata scensidan som behöver större publik-
underlag för att gå runt. Det krävs fortsatt förlängda och utökade 
stöd för att vi ska kunna påbörja en utandning. Det råder fortfa-
rande inte balans mellan kulturens behov för att säkra överlevnad 
och de politiska initiativen.

Den 12:e oktober hade vi vårt Förbundsmöte där ombud från 
alla lokal- och yrkesavdelningar beslutade om ekonomi och stad-
geändringar. Vi hade ett helt digitalt möte och min upplevelse är 
att det gick riktigt bra, förutom att vi inte fick ses. Demokratin 
lever trots pandemin! Förbundsmötet tog ett historiskt beslut att 
byta till ett namn som skapar balans mellan scen och film! 

Varje medlemskap stärker vår position i maktbalansen. Jag vill 
rikta ett särskilt tack till alla förtroendevalda som bidrar med sin 
tid och sin kompetens för att skapa riktig balans i arbetslivet.

SIMON NORRTHON

ORDFÖRANDE

Utkommer med sju nummer per år och sänds utan särskild beställning 
kostnadsfritt till Teaterförbundets medlemmar. 
Prenumerationspris: 350 kronor/år.

Ansvarig utgivare: Mika Romanus. Chefredaktör: Magdalena Boman.                                                                            
Layout: Magdalena Boman.
Grafisk form: Mu ab.
Återkommande medarbetare: Gertrud Dahlberg, Ylva Lagercrantz 
Spindler, Gert Lundstedt, Peter Rehnfeldt.
Redaktionskommitté: Åse Axberg, Jörgen Bergmark, Måns Clausen, 
Eleonor Fahlén, Bengt Fröderberg, Mikael Horned, Minna Krook, 
Aleksa Lundberg, Julia Reinhard, Mika Romanus.

Postadress: Teaterförbundet, Box 127 10, 112 94  Stockholm.
e-post: magdalena@mboman.se,
webbsida:www.scenfilm.se
Besöksadress: Kaplansbacken 2A.
Telefon: 08-441 13 00. Fax: 08-653 95 07. Redaktion: 070-664 55 59. 
Annonser: SB-Media AB, Anders Jeppsson Tel: 08-545 160 76.
e-post: anders@sb-media.se 
Tryck: DanagårdLitho, Ödeshög 2020. 
Repro: Cicero Tryck och media.
ISSN 2001-5518
Scen & film är medlem i Sveriges Tidskrifter
Pdf på tidningen finns även på TFs hemsida: www.teaterforbundet.se  

Scen & film 

PÅ OMSLAGET:  UNAPOLOGETIC AV ASHLEY O´SHAY,

DOKUMENTÄR OM BLACK LIVES MATTER-RÖRELSEN I USA

Scen & film gör fördjupande reportage och intervjuer med personer 
verksamma inom scen- och filmområdet. Tidningen bevakar aktuella frågor 
av facklig, konstnärlig, kultur- och arbetsmarknadspolitisk natur.
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  Filmregissören Peter Grönlund.
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  Copyswede har träffat avtal med Elektronikbranschen.

 10  INTERVJU: NIKLAS EK  
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  Black lives matter inspirerar till förändring. 
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  Ett nedslag i scenkonstnärernas verklighet. 

  
 24 SJU TILLFÄLLIGA AVTAL UNDER COVID-19
  Nytt filmavtal på grund av corona.

 25  KRÖNIKA: YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER
  Teaterkritiken behöver alternativ. 

 28  ”TEATERN ÄR FLYKTIG, TRÄD ÄR BESTÄNDIGA”
  Skådespelaren Isak Hjelmskog utbildar sig till arborist. 
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  Koreografen Helena Franzén om sin praktik. 
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Utsnitt ur en hel värld

fotografiet ur Frank Aschbergs bildserie Sex, droger och dans-
musik hänger på väggen hemma hos Peter Grönlund.

– Jag vilar ofta blicken på det fotografiet. Jag gillar bilder som 
känns som ett utsnitt ur en hel värld. Där betraktaren får tillträde 
till en intim sfär. Hela Aschbergs serie om raggare ger det här in-
tima inträdet och en känsla av att vara där, säger Peter Grönlund.

Bildsviten har några år på nacken. Frank Aschberg blev klar 

med serien 2008, sedan föll den i glömska och någon bok publi- 
cerades aldrig.

– Frank ägnade fyra år åt att resa runt och dokumentera rag-
garkulturen. Det känns i bilderna, att här är en person som tagit 
sig in i kärnan. Det i sig, är märkbart hos dokumentärfotografer, 
att skildringen görs av en person som kollektivet litar på.

I raggarkulturen är bilen templet. Därför tycker Peter särskilt 

Pr
iv

at

Namn: Peter Grönlund.
Ålder: 43 år.
Yrke: Filmregissör och manusförfattare.
Det bästa med ditt yrke: Att iscensätta 
berättelser och skapa en förhöjning av 
verkligheten.  
Aktuell med: Serien Björnstad på HBO.
Kulturupplevelse som inspirerar: Jag 

väntar med iver på tredje säsongen av Succession men eftersom den 
dröjer får jag nöja mig med att stalka diverse konton på Instagram, 
främst bildkonstnärer som Mark Bradford, Njideka Akunyili Crosby och 
Peter Doig. Mitt konstintresse har antagit osunda proportioner. 
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Utsnitt ur en hel värld
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mycket om just den här bilden ur sviten. Bilen är ju den mest per-
sonliga och naturliga miljön.

– I baksätet har vi den här öppna och svala tjejen som möter 
kameran med fast blick. Det kontrasteras av den vargliknande 
hunden i förgrunden, oskarp, dramatisk och som tillför en fara i 
en annars alldaglig situation. Det är ett spännande sätt att osäkra 
situationen och skapa dynamik. Bilden är fantastisk. Frank Asch-

berg borde ha fått mer uppmärksamhet för sina fotografier.
Peter Grönlund kom över bilden av en slump och använde sig 

av den vid en presentation av filmen Tjuvheder. I fotot fanns en 
omedelbar igenkänning.

– Hans bilder är besläktade med min syn på det filmiska arbe-
tet. Han har navigerat i stängda miljöer, och skildrat starka kol-
lektiv i utkanten av samhället.            MAGDALENA BOMAN
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Hur talar vi om försoningsprocesser? 
– Under det här webbinariet kan folk  

tala också i mindre grupper om frågan, sä-
ger Paula Lejonkula, projektledare för det 
partsgemensamma arbetet för inkluderan-
de arbetsplatser.

I våras ordnade den partsgemensamma 
gruppen ett samtal under Folk och kul-
tur om försoningsprocesser. Mot slutet av 
seminariet väcktes åtskilliga frågor. Det 
fanns ett stort behov av att tala om hur för-
soningsprocesserna ska gå till, och dessut-
om – ett sug efter interaktivitet.

– Nu går vi vidare. Vi vill lyfta medska-
pande när det kommer till själva ageran-
det. Vi har bjudit in två välmeriterad talare 
som arbetar konkret med frågor kring för-
soning, berättar Paula Lejonkula.

Webbinariet vänder sig uteslutande till 
medlemmar i Teaterförbundet för scen 
och film och i Svensk scenkonst för att det 
ska vara möjligt att tala fritt kring frågan 
om försoningsprocesser. 

  Den som är intresserad av att medver-
ka kan, som ett första steg, lyssna på den 
podd som finns på Teaterförbundets hem-
sida, uppmanar Paula Lejonkula. På så sätt 
kan samtalet som sker den 8 november ge 
maximal utdelning. För terminologin är 
inte helt lätt att sätta sig in i.

– Vi använder oss av Zoom, och de 
breakout room-funktioner som finns, där 
folk kan tala i mindre grupper under en 
tid. Det ger utrymme för mer interna dis-

kussioner. Därefter kallas alla ut till stor-
gruppen igen, berättar Paula Lejonkula.

Två forskare ska tala om försoningspro-
cesser och byggstenar. Är försoning alltid 
möjligt och behöver det vara så stort som 
det låter? Varför ska man över huvud taget 
försonas? 

Den ena är Sofia Camnerin, forska-
re vid Enskilda högskolan i Stockholm. 
Hon skrev sin avhandling om feministisk 
försoningsteologi och har fortsatt arbeta 
med frågor om och när det är möjligt att 
försonas. Den andra forskaren: Kjell-Åke 
Nordquist är professor i internationel-
la relationer med särskild inriktning på 
praktiskt fredsbyggande och mänskliga 
rättigheter. Han har arbetat i försonings-
processer internationellt och föreläser i 
frågor om försoning och medling.

Föreläsningsdelen kommer att filmas, 
men inte gruppsamtalen. Så småningom 
kommer erfarenheterna också att sam-
manfattas mer generellt.

   MAGDALENA BOMAN

Kan namnbytet göra att 
fler inkluderas i facket?

”Osäkert, många på tv-sidan är oin-
tresserade av fackliga frågor”

Peter Mild, tv-fotograf:
– Jag är lite kluven i den frå-

gan. Namnet Scen och film var 
den smidigaste lösningen. Vår 
styrelse hade inga synpunkter 
på namnet, men personligen är 
jag osäker på om det nya namnet 
kommer att lyckas locka till sig 
fler från tv-sidan. I tv-branschen 
är många egenföretagare. Bland 
dessa finns fortfarande en stor okunskap 
och ointresse för vad vårt fack gör. Det 
finns de som vill gå ihop, men många fat-
tar inte att vi måste samla oss för att få för-
ändring, ett fåtal är med i Unionen. Det är 
klart, om tv-fotografer erkändes upphovs-
rättersättning i alla lägen så skulle det  nog 
locka fler medlemmar.

”Ja, namnet kan locka frilansare inom 
eventbranschen”

Trine Ströhemann Christen-
sen, scentekniker:

– Ja, det tror jag. Det finns så 
många yrkesverksamma  frilan-
sare utanför teaterns område. 
Jag tror exempelvis vi kan nå 
fler inom eventbranschen. Den 
är inte särskilt välorganiserad 
idag, en del kanske hänger kvar 
i Musikerförbundet. Jag känner till många 
frilansande tekniker som råddar konserter 
och som vi skulle kunna locka till oss. Lös-
hästar som har straffats av att eventvärlden 
tvingats ställa in under coronapandemin.

”Ja, det är viktigt att vårt fack moderni-
serar sitt namn”

Shebly Niavarani, skådespe-
lare:

– Ja, det är viktigt att vi mo-
derniserar vårt namn. Bran-
schen har utvecklats, åtskilliga 
skådespelare jobbar idag enbart  
med film och tv, samtidigt som 
teamen på det området många 
gånger är oorganiserade. Nam-
net kan också signalera en större 
styrka i relation till regering och riksdag. 
Här har vi ett fack som täcker en bransch. 
Film är en jätteindustri. Men det är klart, 
namnet kunde vara lite coolare.

BAROMETERN

Försoning i fokus 
på årsdagen av metoo

Ett interaktivt event på temat försoning 
hålls i digital form den 8 november i samband 
med årsdagen av #tystnadtagning. 

A
KTU
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Kan namnbytet göra att fler 
inkluderas i facket? 

Svara Ja eller Nej på: 
www.teaterforbundet.se

eller www.scenfilm.se

Fråga i förra numret:
Har du fått del av de statliga stöd-
paketen?  

    

Nej 94 %

Ja 6 % 

#metoo 2017 – hur går vi vidare 2020?
Var: Digitalt seminarium.
När: Den 8 november, klockan 16.00-18.00.
Antal deltagare: Max 200 personer.
Sista anmälningsdag: Den 2 november 2020
Seminariet är kostnadsfritt. 
Föreläsningsdelen läggs sedan ut på www.
teaterforbundet.se
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Kulturbranschen har länge efterfrågat mer träffsäkra 
lösningar under coronapandemin. Den 22 oktober kom så beske-
det från regeringen att man höjer publikgränsen från 50 personer 
till 300. 

– Det kommer att göra stor skillnad trots det fortsatt allvarliga 
läget, kommenterar kulturminister Amanda Lind de nya riktlin-
jerna vid en presskonferens.

 Det nya publiktaket gäller från den 1 november och förutsät-
ter en sittande publik som inte rör sig runt i lokalen. Därtill att 
man sitter minst en meter från varandra, undantaget sällskap om 
två personer. 

 Amanda Lind säger att man valt att höja gränsen för att kul-
tursektorn har visat att den kan ta stort ansvar, även om förhopp-
ningen initialt var 500 personer. Hon ser nu fram emot en tät dia-
log med branschen, via ett nytt publikråd.

 Men för vissa yrkeskårer kan förändringarna komma för sent. 
En viktig pusselbit inom exempelvis event är ljudteknikerna. 

Christina Svärdström är en av dem. Hon välkomnar de nya reg-
lerna, även om hon inte tror att de räddar just deras yrkeskår.

– Eventbranschen är ett stort ekosystem så även om höjningen 
till 300 personer inte kommer innebära så många nya arbetstill-
fällen just för tekniker så ger det såklart hopp om liv, kommente-
rar hon beskedet.

 Flera större leverantörer inom ljud och ljus, menar Christi-
na, har uttryckt en oro för att de kan komma att tappa kompetens. 
Många har valt att skola om sig – de kanske inte kommer tillbaka, 
Och fler kanske faller bort när korttidspermitteringarna upphör.

Otto Drakenberg, vd och koncernchef för Moment Group 
som äger flera stora privatteaterscener, bland annat Oscarstea-
tern, tycker att beslutet har ett viktigt signalvärde. Men för att 
kunna spela utan förlust krävs minst 900 i publiken.

– Ökningen öppnar upp för att vi sannolikt kan spela famil-
jeföreställningar över jul på våra mindre teatrar i Stockholm och 
Göteborg. Rent ekonomiskt går vi i bästa fall plus minus noll. 

Även Joppe Pihlgren, verksamhetsledare för Svensk Live, sä-
ger att livescenen i princip behöver ha fullsatt på en konsert om 
det ska går runt, och poängterar vikten av fortsatt ekonomiskt 
stöd för att företagen ska överleva.

– 300 är förstås ett steg i rätt riktning. Mindre arrangemang 
kan komma igång, vilket ger fler arbetstillfällen både på och runt 
scenerna, men ekonomin för eventbranschen är svår.  Får vi fort-
satt stöd och scenerna successivt öppnas upp mer och mer, så tror 
vi ändå att vi kan behålla många företag. Kulturstöden som kom-
mit – och ska komma – hjälper till.

YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

Från den 1 november gäller en ny publikgräns för kultur- och 
idrottsevenemang. Upp till 300 åskådare får nu vistas i samma lokal – så 
länge alla sitter still. Men det räddar fortfarande inte branschen som helhet.

Ny publikgräns viktig signal för kulturen

I september fattade regeringen beslut 
om ett nytt krispaket på 1,5 miljarder kro-
nor till kulturen. Av dessa ska Kulturrådet 
fördela 881 miljoner kronor. 

Nu pågår arbetet för fullt med att för-
dela de nya resurserna, denna gång utifrån 
två former av bidrag.

Det ena ska gälla som kompensation för 
inställda och uppskjutna evenemang  till 
följd av covid-19, som skulle ha ägt rum 
perioden juni till september. 

Det andra och nya bidraget  riktar sig 
till ”särskilda behov i kulturlivet” och ut-
lovas omfatta fler organisationer och yr-
kesgrupper än tidigare. Ansökningsperi-
oderna är fördelade utifrån konstart, med 
sista dag för scenkonsten den 4 november.

Detta stöd, ska ”lindra den akuta eko-
nomiska krisen, stimulera till återhämt-

ning och säkra en bredd av kulturella ut-
tryck”, menar regeringen.

Kulturdepartementet verkar alltså ha 
lyssnat på den kritik som framfördes efter 
första fördelningen. Att alla inte nåddes av 
stödet och att liten hänsyn togs till hur sto-
ra tillgångar de sökande hade när de bevil-
jade de inkomstbaserade bidragen. Något 
som ledde till att vissa artister med en re-
dan hög inkomst fick miljonbelopp (några 
valde sedan att betala tillbaka dessa). 

–  Jag vet att Kulturrådet har lärt sig 
mycket under den förra ansökningsperio-
den, sa kulturminister Amanda Lind (MP) 
på presskonferensen för det nya stödet. 
Hon underströk också att myndigheten 
måste följa upp och genomföra en gransk-
ning av de stöd som delades ut sist.

 Frågan är, vad har Kulturrådet lärt sig? 

Och vad det innebär i praktiken?  General-
direktören Kajsa Ravin vill nyansera kriti-
ken och istället framhäva hur Kulturrådet 
också fick mycket fin respons från kultur-
branschen. Men att de givetvis också har 
dragit lärdom från fördelningen av förra 
krispaketet.

– Vi har fört en dialog med många i 
branschen för att bättre få syn på beho-
ven och samtidigt få en lägesrapport. Det 
har synliggjort behov som inte helt täcks 
i inkomstbortfallet, i samband med ex-
empelvis internationella verksamheter 
som turnéer och hos enskilda aktörer och 
näringsidkare som inte är konstnärligt 
aktiva, men ändå är nödvändiga för kul-
tursektorn. De som haft sin huvudsakliga 
inkomst från kulturevenemang.

                         YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

Fördelningen av det nya krispaketet till kulturen pågår för 
fullt. Förra gången riktades det kritik mot Kulturrådet om 
att stödet nådde fel personer. Men generaldirektör Kajsa 
Ravin håller inte med om den bilden.

”Bidragen ska säkra ett brett kulturutbud”
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Diskussionerna har pågått i åratal.
– Det är skönt att avtalet äntligen är i 

hamn. Vi är mycket nöjda och glada. Det 
är en milstolpe.  Visserligen är ersättningen 
som betalas för privatkopieringen en liten 
avgift per enhet. Men det får stor betydelse 
för alla kulturskapare och upphovsrättsin-
nehavare, säger Christine Strindberg, vd 
för Teaterförbundets Rättighetsbolag och 
styrelsemedlem i Copyswede.

Branschavtalet, mellan Copyswede och 
Elektronikbranschen, innebär en rad för-
bättringar och tydliga regler. Parterna är 
eniga om bland annat nya ersättningsni-
våer för kopiering på bland annat datorer, 
surfplattor och mobiler. 

Förhandlingarna har varit minst sagt 
segdragna. Copyswede och Elektronik-
branschen haft olika syn på vad som gällt 

och vägen har kantats av flera rättstvister.
– Det är bara att gratulera Copyswede 

för deras tålamod. Avtalet är en fantastiskt 
bra nyhet. I dessa coronatider behöver vi 
frilansare en extrapeng. Kultur kostar 
pengar. Därför är det självklart att också 
betala för att kunna konsumera olika typer 
av kultur på datorer, surfplattor och mo-
biler, säger filmfotografen Peter Mokros-
inski, som har ett 60-tal svenska filmer på 
meritlistan.

Enligt avtalet får kulturskapare 
även retroaktiv PKE. För mobiler utgår 
ersättning från januari 2009 och för övriga 
produkter från september 2013. I dagslä-
get är det inte klart när ersättningen kom-
mer att betalas ut. 

Riksdagen har gett regeringen i upp-

drag att se över ersättningssystemet för 
PKE och en utredning tillsattes den 20 au-
gusti 2020. Centralt för utredningen blir 
att se över faktorer som systemets utform-
ning, parternas ansvar och hur en eventu-
ell statlig inblandning skulle kunna se ut. 
Utredningen ska vara klar senast i februari 
2022.

I utredningen ingår en expertgrupp 
som består av representanter från bland 
andra Copyswede och Klys, Konstnärli-
ga och litterära yrkesutövares samarbets-
nämnd. Denna expertgrupp har i sin tur 
en nybildad referensgrupp som är sam-
mansatt av bland annat representanter 
från Teaterförbundet för scen och film och 
Dramatikerförbundet. 

GERTRUD DAHLBERG

Kulturskapare får ersättning även för privatkopiering, PKE. Det 
är resultatet av ett nytt avtal som upphovsrättsorganisationen 
Copyswede träffat med Elektronikbranschen. PKE ska betalas 
ut för nedladdning av film, musik och tv till privata datorer, 
surfplattor och mobiler. 

Nytt avtal ger kulturskapare 
ersättning för privatkopiering  

Regeringens förslag gäller endast 
dem med årsintäkter på minst  200 000 
kronor/år. Teaterförbundet för scen och 
film vill att förslaget ändras så att det når 
även de mest behövande kulturskaparna. 

Regeringens olika stödpaket i corona-
pandemins spår har gett lättnader för flera 
yrkesgrupper, medan andra har hamnat 
utanför. Många kulturskapare kämpar 
idag för att över huvud taget kunna över-
leva. När regeringen i september pre-
senterade ett förslag på särskilt krisstöd 
riktat till egenföretagare med enskilda fir-
mor gav det vissa förhoppningar. Tyvärr 
innehåller förslaget delar som gör att stö-
det missar alla dem som inte har höga och 
regelbundna intäkter i sina firmor. 

Förbundet har ställt tydliga krav till 
regeringen för att egenföretagarna med 
enskilda firmor inte ska slås ut.

– I vårt svar på förslaget finns det tre 
väsentliga delar. Först bör det finnas en 
möjlighet att titta på en genomsnittlig 
inkomst över en längre tid, eftersom en-
skilda näringsidkare inom scen- och film-
området ofta har väldigt ojämna intäkter. 
Sedan bör stödperioden som anges omfat-
ta fler månader än enbart mars till juli, i 
första hand till och med oktober. Till sist 
bör den som varit sjuk, föräldraledig el-
ler nyss har startat ett företag kunna ange 
sin sjukpenninggrundande inkomst som 
grund för att inte gå miste om stödet, säger 
Simon Norrthon, ordförande för Teater-
förbundet för scen och film.

Cirka 25 procent av Teaterförbundets 
8700 yrkesverksamma medlemmar är 
egenföretagare. Hela 85 procent av dem 
beräknas ha förlorat uppdrag under pan-
demin. Och enskild firma är den vanli-

gaste företagsformen. Många är så kallade 
kombinatörer och bygger sin inkomst på 
både omsättning i företaget och lön som 
anställd. För dem är det avgörande att 
gränsen på 200 000 kronor sänks.

Flera kulturområden har drabbats på 
liknande sätt. Teaterförbundet är medlem 
i både TCO och Klys och de har  gjort lik-
nande yttranden. Förhoppningen är nu att 
korrigeringar kommer att genomföras för 
att inte stödet ska slå helt snett.

– Stödet måste bli mer träffsäkert, då de 
flesta yrkesverksamma kulturskapare med 
enskild firma faller utanför, säger Ulrica 
Källén, verksamhetsledare på Klys.

Krisstödet beräknas gälla från den 29 
oktober. Ansökan ska göras senast den 31 
januari nästa år. Länsstyrelsen tar beslut 
om stödet som sedan betalas ut av Bover-
ket.     PETER REHNFELDT

Stöd till enskilda firmor missar kulturarbetare

Regeringens krisstöd till enskilda näringsidkare 
riskerar att missa många kulturskapare.
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Den faktiska namnändringen 
kommer att ske under våren.

– Det är helt otroligt att vi har tagit oss 
igenom detta digitala förbundsmöte som 
vi trodde var omöjligt. Och med ett så bra 
resultat, sa ordförande Simon Norrthon 
mot slutet av mötet.

Han öppnade en f laska alkoholfritt 
bubbel för att tacka den inbjudna gästen, 
poeten, spoken word-artisten och konst-
nären Yolanda Aurora Bohm Ramirez, 
som framförde flera av sina verk under 
dagen.

Uppdraget att låta styrelsen undersöka 
möjligheterna att byta namn på förbundet 
initierades på stämman 2018 av skådespe-
laravdelningen, filmavdelningen och Sve-
riges filmregissörer, eftersom det exklude-
rar personer som jobbar inom förbundets 
avtalsområde, men som inte är verksamma 
inom teater. 

Styrelsen fick två år på sig att ta fram ett 
nytt namnförslag. Arbetet har processats 

tillsammans med en extern kommunika-
tionsbyrå, som gjort djupintervjuer med 
medlemmar och externa intressenter för 
att få en bild av hur förbundet ser på sig 
själv och framtida utveckling. 

Namnfrågan har diskuterats på 
alla nivåer inom förbundet i ett f lertal 
workshops. Ett antal förslag har vaskats 
fram och prövats juridiskt. Slutligen ena-
des styrelsen om ett nytt namn – Fackför-
bundet Scen och film.

– Vi har gått hela varvet runt. Ett namn 
är identitet, minnen och historia. Vi har en 
stolt historia, men förutom teater så syss-
lar vi idag med dans, cirkus, film, tv, radio 
och opera. Vi behöver ett namn som bättre 
berättar vilka vi är och som fungerar bätt-
re för dem vi rekryterar. 

Styrelsens förslag till namnbyte rösta-
des igenom med betryggande majoritet. 

Den pågående krisen har, inte minst, 
visat hur publikmönster och konsumtion 
av kultur förändrats. Betalningsmodel-

lerna är i ständig förändring, förbundet 
måste vara relevant i sin samtid och teckna 
de avtal som krävs när medlemmars verk 
exploateras, oavsett var det sker. 

I början av året skrev förbundet – som 
första fack i Europa – ett särskilt upphov-
rättsavtal med Netflix kring original-
serier. Det ger mer pengar till medlem-
marna ju mer publiken tittar, istället för 
”buyouts” som tidigare varit modellen. 

– Att förbundet driver ett Rättighets-
bolag och att medlemmarna äger sina 
rättigheter är grunden till fackets fram-
gångar, det gynnar alla verksamma inom 
kollektivavtalets område och förbundet 
växer, sa Simon Norrthon tidigare under 
dagen.

– Nu skålar vi för vårt nya namn. Det 
är upp till oss att fylla namnet med inne-
håll, summerade Simon Norrthon avslut-
ningsvis.

MAGDALENA BOMAN  

Teaterförbundet för scen och film byter namn. Det 
beslutades av ombuden på Förbundsmötet den 12 
oktober med stor majoritet vid omröstningen. Det nya 
namnet blir Fackförbundet Scen och film.

Scen och film blir förbundets 
nya namn

De fackliga stipendierna om 10 000 kronor delades i år ut 
till tre personer. 

Filmregissören Anders Habenicht fick utmärkelsen för att han 
skapat och fortfarande driver Regigalan, där alla regissörer som 
har haft en premiär under året – oavsett fönster – uppmärksam-
mas. Dessutom har Anders Habenicht varit starkt rekryterande 
till Teaterförbundet för scen och film, framför allt gentemot re-
klamfilmsregissörerna, konstaterar förbundsstyrelsen. 

Musikalartisten James Lund blev uppmärksammad för sitt arbe-
te med styrelsen för musikalartistavdelningen. Hans inspirerande 
och initierade ledarskap har betytt mycket för den avdelningens 
utveckling och för medlemmarnas röst i förbundet, menar styrel-
sen, som också framhöll hans engagerade arbete i delegationsar-

betet med att ta fram yrkanden och kunna ge saklig argumenta-
tion i förhandlingarna.

Det tredje fackliga stipendiet 2020 gick till skådespelaren Tan-
ja Lorentzon. Hon fick utmärkelsen för sitt ledarskap i avdelning 
2 på Dramaten under en extremt svår tid under förra året, när 
ledningen var utsatt för ett hårt tryck både inifrån och utifrån. 

– Det kan vara ett nog så svårt läge att navigera i som facklig 
förtroendevald, kommenterade Simon Norrthon valet. 

Hennes lugn och lösningsorienterade förhållningssätt både 
utåt och inåt betydde mycket för medlemmarna och för hur lo-
kalavdelningen har tagit sig igenom krisen.

Grattis till er stipendiater!
               MAGDALENA BOMAN

Tre fackliga stipendier delades ut under 
förbundsmötet, till personer som har gjort särskilda 
insatser för sina kamrater.

Tre prisas för god facklig kamratanda
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I snart 60 år har Niklas Ek stått på scenen, både som dansare och 
skådespelare. Så sent som sommaren 2019 medverkade han i sin bror 
Mats Eks senaste verk på Palais Garnier i Paris. Möt årets mottagare av 
Teaterförbundets guldmedalj. 

”Den sitter bara i händerna”, ursäktar han sig när jag 
frågar om portkoden. 

Så är det med Niklas Ek. Rörelsen, kroppen, är hans språk. Att 
tala om dans tycker han därför är överflödigt.

– Jag försöker att aldrig lämna en bruksanvisning på det jag 
gör. Det överlåter jag till publiken att tolka, säger han ödmjukt 
men bestämt när vi ses i hemtrakterna på ett höstvirvlande Söder.

Under sina häpnadsväckande 58 år på scenen har världen varit 
Niklas Eks främsta arena, från åren på turné med Cullbergbalet-
ten till dem med franska nycirkusgruppen Compagnie du Han-
neton och NDT, Netherlands dance theatre. Alltid i kretsen av 
dansens avantgarde och i samarbete med legendariska koreografer 
som Merce Cunningham, Jiří Kylián, Ohad Naharin och Maurice 
Béjart.

Allt började i 60-talets New York, via ett Martha Graham-sti-
pendium han tilldelades av Stockholms stad. Tiden där beskriver 
Niklas Ek som omtumlande, i en lägenhet på Lower East Side där 
råttorna sprang över golvet.

Intresset för Martha Graham började med en kurs i Graham-
teknik som han gick tillsammans med sin pappa (skådespelaren 
Anders Ek) och bror (Mats Ek) hemma i Stockholm. 

– Det var pappa som fick oss intresserade av dans medan Birgit 
länge hade försökt få varenda jävel att dansa! Men det hade hon 
inte lyckats med, det tog aldrig skruv, avslöjar Niklas EK och pli-
rar karaktäristiskt under lugg. Nej, det kom att dröja innan söner-
na Niklas och Mats landade i dansen. 

Orsaken till motståndet säger han var Birgit Cullbergs legen-
dariska Medea från 1950. Medeas barn som offras i detta skilsmäs-
sodrama spelades nämligen av Niklas syskon, tvillingarna Mats 
och Malin Ek. 

– Det var ju inte så roligt att titta på när syster och bror spelade 
de små barnen, konstaterar han lakoniskt.

Vad fick dig att ändå välja dansen som yrke?
– New York, svarar han tveklöst.
– Där sjöd det av olika typer av dans. Det var väldigt starka 

upplevelser, med så många koreografer och dansare i en och sam-
ma stad. Jag höll på att stanna kvar där.

Varför åkte du hem till slut?
– Det var nog Birgit som lyckades få hem mig. Hon sökte just 

då stöd för att starta upp Cullbergbaletten. 
Niklas Ek var sedan kompaniet trogen i många år, som solist 

från starten där han gjorde de flesta manliga huvudrollerna. Ef-
terhand samarbetade han alltmer även med sin bror, Mats, i denna 
konstnärliga familj.

Yrkesrelationen med lillebror Mats Ek beskriver han som både 

fin och lyhörd, ett konstnärligt samarbete där idéer utbyts men 
där Mats som regissör och koreograf alltid fattar besluten. 

Tycker du att han har gått för långt ibland, när det gäller vad du ska 
göra på scenen?

– Nej, det var snarare Birgit som kunde gå för långt. Som när 
jag dansade med hög feber. Det var visserligen mitt eget beslut, 
men hon sa inte ifrån – vilket hon skulle ha gjort. Det resulterade 
ibland i vansinniga föreställningar.

 
Niklas Ek berättar att han också har jobbat med fysiska 
skador. Som under tiden med James Thierrée (Victoria Chaplins 
son) och hans Compagnie du Hanneton i Paris, då han störtade i 
scengolvet och fick en inre blödning. 

– Jag gjorde 16 föreställningar med en skallskada! Men även 
det beslutet fattade jag själv. När jag kom hem till Sverige opere-
rades jag på Karolinska direkt efter ankomsten. 

Hur mår din kropp idag? 
– Den är använd. Och den kan säga ifrån numera. Inte alltid, 

men det är ju helt annorlunda än vad det har varit.
Är det någon roll du bär med dig i denna kropp, och som har varit viktig 

och oförglömlig för dig själv?
– Jag tycker att jag har haft ett fantastiskt arbetsliv. Och då tän-

ker jag inte på en speciell roll, utan på många spännande uppgifter 
och sammanhang som har gjort alla år av träning meningsfulla. 
Inte minst Bejárts Våroffer (1987). 

Om du skulle nämna en av de mer märkliga rollerna? 
–  En roll jag brukar kalla ”kalkonprestationen” är den i film-

versionen av Aida (Claes Fellboms, 1987) där jag spelade den man-
liga huvudrollen Radamès genom att mima. Jag gick och tog 
sånglektioner för att det ändå skulle se ut som att jag sjöng, men i 
själva verket var det Robert Grundin som gjorde ariorna!

Niklas Ek känner sig mycket hedrad av att få Teaterförbundets 
Guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning. 

– Det är klart att det är väldigt roligt att bli uppmärksammad, 
det kan jag inte förneka. Men det är inte därför jag håller på – eller 
har hållit på. Samtidigt är jag förstås glad att jag har kunnat för-
sörja min familj på det jag gör, för det mesta. Det började ju inte 
så, utan med råttorna i Lower East Side.

Så sent som förra året stod du på Parisoperan, i Mats Eks triptyk ”Car-
men/Another place/ Boléro”. Är du öppen för att tacka ja till f ler roller 
framöver?

– Ja, det är jag, även om jag ser mina begränsningar mer nu. 
Men jag har inte sagt till mig själv – eller någon annan – att Pa-
risoperan var den sista rollen.          

                   YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

60 år i dansens 
avantgarde
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Regissörerna Ellen Nyman och Nasim Aghili har länge 
arbetat med att lyfta fram nya perspektiv i scenkonsten. 

De ser att år 2020 är början på en tid av stora förändringar, 
både för samhället och för scenkonsten. Coronapandemin har 
tagit bort möjligheterna till att samlas och att uttrycka sig. Sam-
tidigt har Black lives matter-rörelsen synliggjort systematisk ra-
sism och polisbrutalitet. Men framför allt växer en högerextre-
mistisk och rasistisk våg sig allt större och hotar både kulturen 
och att olika röster får möjlighet att höras.

– Vi har ett otroligt arbete framför oss, inte bara till följd av 
pandemin. Vi har också stora inskränkningar i yttrandefriheten 
på gång – och i arbetsrätten. De närmaste två åren kommer jag 
jobba ihjäl mig innan vi går in i annan politisk miljö där de offent-
liga stöden till subversiv kultur sannolikt försvinner, sa Nasim 
Aghili.

För Ellen Nyman har det blivit tydligt hur yttrandefriheten 
får nya betydelser då hon följt utvecklingen i sitt tidigare hem-
land Danmark. När hon själv arbetade med frågan i Fredsfonden, 
var det främst med inriktning på att internationella konstnärer 
och journalister inte skulle bli fängslade eller straffade för att de 
uppmärksammat förtryck och missförhållanden. Sedan dess har 
definitionen av yttrandefrihet förskjutits. Bland annat har publi-
ceringen av bilder på profeten Muhammed gjort att debatten 
främst handlat om att få provocera vissa grupper.

– Samtalet om yttrandefrihet kuppades steg för steg och kom 
mindre och mindre att handla om exempelvis dem som granskade 
makten i diktaturer. Yttrandefriheten kopplades inte längre till 
andra mänskliga rättigheter eller rätten att kunna leva och verka 
som människa, sa Ellen Nyman.

Den politiska förskjutningen har också gjort att områden som 

Yttrandefrihet och Black lives matter-rörelsen har 
skapat många rubriker under hösten. 

Sveriges scenkonstregissörer bjöd i oktober in 
till ett samtal om scenkonstens roll i ett samhälle i 
förändring. 

Regissörerna Ellen Nyman och Nasim Aghili ser 
både hot och nya möjligheter för kulturen.

Black lives matter 
gör det lättare 
att tala om 
rättvisefrågor
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tidigare var självklara att lyfta fram nu oftare måste tas i försvar. 
Rätten till asyl är ett sådant exempel, en mänsklig rättighet som 
tidigare var skyddad.

Samtidigt har det blivit enklare att definiera och ifrågasätta 
rasistiska strukturer, synsätt och praktiker. Mycket genom mobi-
liseringen och det hårda arbetet av svarta kulturarbetare, nu också 
uppbackat av Black lives matter-rörelsen som är svår att inte ta 
intryck av. Rättvisefrågor är just nu möjliga att prata om och det 
kan skapa förändring på lång sikt.

– Det är nu det händer. Det finns en bredare förståelse och en 
vilja att förändra tillsammans, vilket är viktigt när det börjar blå-
sa andra politiska vindar, sa Ellen Nyman.

– Men konsten är också skör till följd av pandemin, och vi mås-
te därför inte låta oss reduceras. Bland annat behövs vårt offent-

liga rum för att utöva konst och stödja varandra, fortsatte hon.
– Jag vill jättegärna se att vi värnar om varandras rättigheter 

att få yttra oss konstnärligt på olika vis och inte ha så lätt för att 
diskvalificera konst som tänjer på gränserna. Vi måste framför allt 
mobilisera och värna om konstnärer som vågar kritisera makten, 
sa Nasim Aghili.

En röd tråd i samtalet var att yttrandefriheten inte är 
självklar, utan hela tiden behöver definieras och göras för att inte 
riskera att inskränkas eller försvinna.

Samtalet var den första delen i en serie om konst och yttran-
defrihet som ordnas av avdelningen Sveriges scenkonstregissörer 
inom Teaterförbundet för scen och film.

                    PETER REHNFELDT
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– Det är nu det händer. Det finns en bredare förståelse och en vilja att förändra tillsammans, vilket är viktigt när det börjar blåsa andra politiska vindar, sa Ellen Nyman.
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Med tanke på all oro innan för tekniskt strul med allt från 
nätverk till filmer så gick det mesta att lösa inom kort tid, konsta-
terar Samuel Girma. 

– Allt gick smidigt, vi studerade också noga hur dokumentär-
filmfestivalen i Köpenhamn (CPHdox) gjorde. De ställde om från 
live till online på väldigt kort tid. Vår hemsida har inte fungerat 
för filmerna, men vi använde oss av en annan plattform, festival-
scope. Erfarenheterna i år har inspirerat till nytänk, vi kommer 
fortsättningsvis att ha vissa filmer online, även i kommande fes-
tivaler.

Årets festivaltema var ”motståndskraft” och hämtade inspira-
tion från Black lives matter-rörelsen. Bland annat visades Unapo-
logetic, en dokumentär av Ashley O´Shay, som beskriver Black li-
ves matter-rörelsen inifrån, och som skildrar två unga aktivisters 
kamp i Chicago.

– Vi hade en osedvanligt stark dokumentärsektion i år som fo-
kuserade på frågan. En stor representation av dokumentärfilmer 
från USA. Medan våra spelfilmer, korta som långa, som vanligt 

hade siktet inställt på den afrikanska diasporan, säger Samuel Gi-
rma.

Flera samtal knöt an till temat under festivalen. Ett arrangera-
des ihop med Filmrummet där två filmkritiker från USA och en 
från Sydafrika samtalade om mångfald och inkludering i filmens 
värld. Samtalsparterna konstaterade att det behövs en fördjupad 
bild av svarthet inom filmen. De två USA-baserade kritikerna 
Valerie Complex och Mark A Reid, liksom Katarina Hedren i 
Sydafrika poängterade att boomen av tv-serier har öppnat för and- 
ra typer av berättelser kring svarthet, som att svarta queerfilmer 
har kunnat flytta fram sina positioner.

På frågan om vad som blir nästa steg, svarar kritikerna:
– Vi behöver fler personer som inte är beroende av stora studi-

os, utan som har möjlighet att skapa egna plattformar. Alla svarta 
och bruna med goda inkomster från serieproduktion borde samla 
sig och arbeta ihop, säger Mark A Reid.

– Vi behöver normalisering, fler mainstreamfilmer som inte 
väjer för dubbel medvetenhet, att representationen blir bättre och 

Cinemafricas 22:a filmfestival, hade i år fokus på 
motståndskraft och ägde rum online.

– Det gick över förväntan. Tänk att det skulle krävas en 
global pandemi för att vi skulle demokratisera kulturen, 
säger festivalkoordinatorn Samuel Girma.

Motståndkraft 
i fokus på 
filmfestivalen
Cinemafrica
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speglas i alla slags filmgenrer, säger Valerie Complex.

– Mer mångfald i alla dess sammanhang. Fler beskrivningar 
av transpersoner, filmskapare som skildrar funktionsvariationer. 
Tv-seriernas framflyttning av positioner är fantastisk och om 
priset för kontinuitet i den utvecklingen är att säga adjö till de 
stora biograferna, så har jag inga problem med det, säger Katarina 
Hedren.

Inkludering är ett viktigt ord för underrepresenterade 
grupper i samhället, konstaterar festivaldirektören Dina Afk-
hampour. Det svenska samhället i stort har varit extremt ointres-
serat av Black lives matter-rörelsen och betraktat det främst som 
ett amerikanskt fenomen, menar hon.

– I det ligger ett problem. Sverige tar inte afrofobi och den dis-
kriminering som finns på allvar, vår demokrati blundar för det 
som många upplever på daglig basis i vårt samhälle.

– Hela det svenska filmlandskapet med manusförfattare/re-
gissörer/producenter reflekterar för lite över mångfaldsaspekter, 

fortsätter Dina Afkhampour, det kommer att behövas mentors- 
program som öppnar dörrar för mångfald under många år till.

 Nästa år håller Cinemafrica sin årliga festival under våren. Då 
ska afrosvenska filmskapare lyftas i en samtalsserie.

– Upplägget är inte klart än. Men vårt mål är ju att stärka afri-
kanskt filmberättande i Sverige. I vår samtalsserie kommer vi att 
lyfta regissörer och frågan om mentorskap, säger Samuel Girma.

Cinemafrica har tre år i rad arrangerat en tvåveckors work-
shop för ett 30-tal unga filmskapare. Flera av deltagarna har fort-
satt mot målet att få jobba med film.

– Men barriären att ta sig vidare till högre utbildningar i film-
konst är fortsatt hög. Viss skillnad har vi sett under senare år, men 
vi måste fortsätta arbeta med frågan. Speciellt producenter behö-
ver vidga sina vyer och anställa filmarbetare från flera håll för 
att förbättra mångfalden. Brittiska filminstitutet är på rätt väg då 
de regelmässigt kräver ökad mångfald av filmbranschen. Vi kan 
också bli bättre, säger Dina Afkhampour.          

              MAGDALENA BOMAN
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Lula Ali Ismaïls film Dhalinyaro, som skildrar tre tonårsflickors uppväxt i Djibouti, kommer att visas som skolbio i höst.
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– Teaterförbundet har under hela 
förhandlingen hävdat att de långtgående 
försämringarna av anställningsskyddet 
innebär en försämring av arbetsrätten som 
vi inte kan acceptera. Det konstaterar Si-
mon Norrthon, ordförande för Teaterför-
bundet för scen och film. 

Regeringskris. Politiska beslut istället 
för uppgörelser mellan arbetsmarknadens 
parter. En utredning som fått fackfören-
ingarna att sparka bakut. 

Mycket har stått på spel i de förhand-
lingar som under året pågått mellan 
Svenskt näringsliv, LO och PTK.

– Vi tror på den svenska modellen och 
har varit med i förhandlingen hela vägen. 
Men när slutbudet presenterades hade vi 
inget annat val än att reservera oss. För-
slaget öppnar upp för godtyckliga upp-
sägningar där den som bestrider en upp-

sägning inte kan kvarstå i anställning tills 
tvisten är avgjord. Vi såg få uppsidor för 
våra medlemmar, men många försämring-
ar, säger Simon Norrthon.

Det var i och med januariöverenskom-
melsen som en utredning, En moderniserad 
arbetsrätt, tillsattes. Utredningen kan nu, 
trots protester från fackförbunden, ligga 
till grund för framtidens villkor på arbets-
marknaden. Som en följd av att arbets-
marknadens parter inte enats är nu bollen 
tillbaka hos politiken.

– Politiken ska inte lägga sig i de frågor 
som bäst hanteras av parterna. Och par-
terna ska inte skriva lagar, det är en fråga 
för Sveriges riksdag. För oss är den svenska 
modellen vägen framåt, där arbetsgivar-
nas organisationer och fackföreningarna 
gemensamt förhandlar om vad som gäller 
kring löner och villkor. Det har fungerat 

under lång tid och bör också vara det som 
gäller framöver, säger Simon Norrthon.

Nu är förhoppningen att parterna i 
samtal med politiken kan komma fram till 
en lösning som når en bred acceptans på 
arbetsmarknaden. Då krävs det att utred-
ningens förslag inte genomförs i sin nuva-
rande form. 

– Balansen mellan parterna måste be-
hållas och arbetstagarnas ställning får inte 
försvagas på en övergripande nivå. Den 
typen av politisk inblandning kan aldrig 
lägga grunden till starka, hållbara avtal, 
säger Simon Norrthon.

Frågan ligger nu hos regeringen. Ar-
betsmarknadsminister Eva Nordmark har 
fört samtal med enskilda parter. Remiss-
tiden för utredningen gick ut den 26 ok-
tober. Inom politiken pågår olika utspel 
kring utredningen.      PETER REHNFELDT

Arbetsmarknadens parter har inte enats om en 
förändrad arbetsrätt. LO sa nej till slutbudet. PTK och 
Svenskt näringsliv sa ja, men fyra av förbunden inom PTK 
reserverade sig mot beslutet, däribland Teaterförbundet 
för scen och film. 

”Förändrad arbetsrätt inte acceptabelt”

Hallå där Linda Beijer, som 
tillträtt den nyinrättade tjänsten 
som kulturchef på Kulturhuset 
Stadsteatern i Stockholm. Vad 
innebär ditt uppdrag?

– Jag kommer bland annat 
att ansvara för innehåll och 
koordinering av litteratur, 
dans, konst, mode, design, 

film, musik, debatt, samtal, bibliotek, 
eget skapande, mat och möten. Uppdra-
get innehåller på samma gång höjd, djup 
och bredd vilket är oerhört spännande. Jag 
samverkar nära teaterchefen Maria Sid och 
med vd:n Jesper Larsson för att få in ännu 
fler berättelser och perspektiv i verksam-
heten. Det känns superkul.

Du ansvarar för de planerade nedskärningar-
na på Stadsteaterns Forum och debattscen. Hur 

ska framtida debatter och samtal produceras?
– Det här är förordnanden och visstids-

anställningar som löper ut och inte förny-
as. Mitt ansvar är hur uppdrag och inne-
håll ska genomföras från årsskiftet.

Berätta om din vision?
– Mitt rättesnöre är att Kulturhuset 

Stadsteatern ska vara en angelägenhet för 
alla i Stockholm och upplevas som ett stort 
välkomnande vardagsrum. En urban plats 
som sjuder av liv. Placeringen mitt i city 
är makalöst bra. Det säger något om en 
stad och ett samhälle där kulturen är pla-
cerad så centralt. Att vi även har kulturhus 
i Skärholmen, Vällingby och Husby och 
Parkteatern på sommaren, det gör Stock-
holm till en bra stad att leva i. 

– Jag vill att människor ska överras-
kas och samtidigt känna igen sig. Det ska 

finnas olika vägar och möjligheter för 
människor att uppleva, skapa och att själva 
bidra och vara delaktiga.  Ett annat mål är 
att det ska bli ett starkare fokus på barn och 
unga. Men än så länge har jag inga kon-
kreta idéer eftersom jag nyligen har till-
trätt och vill skapa något tillsammans med 
medarbetarna. 

Du har en lång och brokig erfarenhet från en 
rad olika kulturinstitutioner – vad tar du med 
dig?

– Jag har jobbat på allt från myndighe-
ter till ideell sektor och är van vid föränd-
ring och utveckling. Många gånger har jag 
sett att det faktiskt går att göra saker som 
kanske inte verkar möjliga att genomföra 
från början. Jag har lång erfarenhet av att 
samla resurser, samverka och att leda pro-
cessen framåt.                               GERTRUD DAHLBERG

”Jag vill ha starkare fokus på barn och unga”

HALLÅ DÄR...
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Teateralliansen lanserar  
kostnadsfri röstbank

Intresset för ljudböcker har ökat kraftigt. 
Och med det behovet av folk som läser in 
dem. Detta är utgångspunkten för Teater-
alliansens lansering av röstbanken. Initia-
tivtagare är Angela Kovács. 

Röstbanken, som lanserades 22 okto-
ber, innehåller fler än 400 röstklipp i fem 
olika genrer, inlästa av 110 skådespelare 
knutna till Teateralliansen, etablerade så-
väl som nyutexaminerade. Här kan bestäl-
laren söka på över 20 olika dialekter och 
14 språk för att garantera ett korrekt uttal. 
Därtill även på ålder och kön. Tjänsten är 
tillgänglig för alla och kostnadsfri.

Hockneytavla kan rädda 
Londons kungliga opera

Coronapandemin har försatt The Royal 
Opera House på ruinens brant. Nu kan en 
tavla bli räddningen. Men inte vilken tav-
la som helst, utan signerad av den brittiske 
konstnären David Hockney. Porträttet fö-
reställer legendariske operachefen David 
Webster och förhoppningen är att för-
säljningen ska inbringa 200 miljoner kro-
nor. Enligt Sveriges Radio Kulturnytt är 
detta bara en del av räddningsaktionen. 
Nästa steg är att säga upp personal. Därtill 
att starta en donationskampanj och ansöka 
om lån.

Bibu har fått en ny vd

Producenten och pro-
jektledaren Niklas Bore-
fors har utsetts till ny vd 
och verksamhetsledare 
för scenkonstbiennalen 
Bibu. Han kommer se-
nast från  Kulturhuset 
Stadsteatern och har 
även jobbat på Uppsala stadsteater och 
Helsingborgs stadsteater. Som skådespe-
lare har han själv spelat för en barnpublik. 
Borefors tillträder den 1 januari 2021.

Big pulse dance alliance får 
två miljoner euro

Europas kanske största dansfestivalprojekt, 
Big pulse dance alliance, har beviljats två 
miljoner euro i finansiering av Creative 
Europe. Projektet kommer att pågå på oli-
ka platser i Europa 2020 – 2024 och svens-
ka Danscentrum är dess enda partner som 
inte är en festival. 

    Huvudpartner av tolv är Tanz im Au-
gust i Berlin och ambitionen är att verka 
som en kunskapsbank och plattform för 
koreografer och festivaler i hela Europa, 
genom att nätverka samt verka lokalt.

Partisan vann årets              
huvudpris i Cannes

Tio filmer tävlade om huvudpriset på 
årets tv-gala  CanneSeries  i Cannes. Av 
dessa var två svenska. Vann gjorde Amir 
Chamdins Partisan som nyligen visades på 
Viaplay, om en sekt med en karismatisk 
ledare (Johan Rheborg) som infiltreras av 
en polis (Fares Fares). Även svenska Top dog 
(Cmore) var nominerad, även den i katego-
rin ”Longform Series”.

Ingen produktionsrabatt    
för film i sikte 

Filmproducenter väljer fortsatt bort Sve-
rige som inspelningsplats. Det blir konse-
kvensen när branschens efterfrågade pro-
duktionsrabatt lyser med sin frånvaro även 
i höstens kulturbudget. Istället väljer de 
stora svenska film- och tv-produktionerna 
att spela in utomlands. Därmed försvinner 
runt 1,5 miljarder kronor ur landet. Det 
visar en undersökning från filmbranschen. 
Enligt TT Nyhetsbyrån är undantaget 
västra Götalandsregionen som redan i år 
har satsat på en egen regional produktions-
rabatt.

Unga Klara utvald till stor 
festival i Washington

Unga Klaras filmade version av teaterfö-
reställningen De jag egentligen är - My true 
selves är utvald till Kids Euro Festival, en av 
USA:s största scenkonstfestivaler för barn 
och unga. Festivalen äger rum i Washing-
ton sedan 2007 och arrangör är EU:s dele-
gation i USA. Valt ut Unga Klara har Sve-
riges ambassad i Washington gjort.

  De jag egentligen är  är skriven av Erik 
Uddenberg och regisseras av Gustav Dein-
off. Uppsättningen hade premiär på Unga 
Klara 2011 och riktar sig till unga från 9 år 
och uppåt. 

Stockholms filmfestival     
sänds online i år

Stockholms filmfestival sänds online mel-
lan 11 och 22 november. Det blir färre fil-
mer än normalt, 75 istället för runt 150, då 
stora delar av den globala filmbranschen 
helt har stannat av under coronapande-
min. Visningar sker även i salong. Men 
den gamla publikgränsen behålls. Bara i 
tre större salonger gäller de nya reglerna.

Den irakiska filmen Haifa street, regi Mohanad Hayal.

Nytt upprop för sex-           
trakasserier  i Danmark

Tre år efter Metoo har nu den danska 
filmindustrin fått sitt första stora upprop 
mot sexuella trakasserier. Totalt har 664 
skådespelare, regissörer, producenter med 
flera skrivit under ett öppet brev publice-
rat i danska tidningen Information, däri-
bland  regissören Susanne Bier. Brevet är 
en solidaritetshandling för att stötta pro-
duktionsassistent Emilia Moth på produk-
tionsbolaget Danish Documentary som 
nyligen anklagade en regissör för krän-
kande beteende, något som ska ha bemötts 
med tystnad från branschen, skriver bland 
andra SVT Kulturnyheterna.

Akut kris för                              
skådespelare i Chile

Chiles skådespelarfack Sidarte larmar om 
en katastrofal situation. Liksom i Sverige 
är majoriteten kulturutövare frilansare 
som faller utanför regeringens stödpaket 
till kulturen som här inte heller har till-
delats något riktat stöd. Eftersom muse-
er, teatrar och biografer har varit stängda 
sedan mars är resurserna nu helt uttömda. 
Till Sveriges Radio Kulturnytt säger fack-
ets ordförande, Felipe Pires, att det nu bara 
återstår för kollegorna att leva på sparade 
pengar för att överleva.

Filmfestival MAFF firar 10 år

Den sägs vara den största festivalen för ara-
bisk film utanför arabvärlden. Därtill har 
den ambitionen att fungera som en platt-
form för samarbete mellan de nordiska och 
arabiska filmindustrierna. I år firar Malmö 
arab film festival tio år. Men på grund av 
coronapandemin blev det ett begränsat an-
tal publika visningar och evenemang. Un-
der de fem festivaldagarna visades trots det 
sammanlagt omkring 75 långfilmer, kort-
filmer och dokumentärer från hela värl-
den, däribland Beirut Terminus, To Baghdad 
och Haifa street.

Annonsera i Scen & film?
Kontakta SB-media AB

08-545 160 76
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När skådespelaren och musikalartisten Åsa Fång, aktuell 
som Ingrid Bergman i musikalen Camera på Kulturhuset Spira i 
Jönköping, den 8 oktober nåddes av beskedet att 50-regeln skulle 
kvarstå, blev hon ledsen, arg och frustrerad. Precis som branschen 
i stort hade hon sett fram emot att öppna upp för 500 i publiken, 
som först utlovades.

– Jag vet så klart att antalet smittade ökar och att det måste tas 
på allvar. Men det är bara kulturen och idrotten som, helt olo-
giskt, har fått ett slags näringsförbud, trots att vi hela tiden plane-
rat och visat att det fungerar att spela coronasäkert. 

Det har varit en udda känsla att spela huvudrollen i en musikal, 
skriven för en stor scen med fullsatt salong, för endast 50 perso-
ner. Publiken har suttit glest utspridd och långt borta, vilket kan 

ha inneburit att folk blivit blyga. Då har det varit extra viktigt att 
aktörerna på scenen spelat på som vanligt.

– Vi har gett järnet och fått jobba med att inte påverkas av den 
annorlunda situationen. Jag är trots allt tacksam över att ha fått 
spela över huvud taget, det är ju många som inte har kunnat göra 
det, svarade Åsa Fång när 50-regeln ännu rådde.

När beskedet om att publiktaket skulle höjas till 300 utbröt 
jubel i Cameras ensemble.

– Som vi alla har väntat på detta besked. Regeringens tidiga-
re beslut har känts märkligt orättvist. Jag är just nu bara väldigt 
tacksam för den senaste ändringen. Kulturen behövs mer än nå-
gonsin, slår Fång fast.

Arbetslöshet 
och frustration 
kvar trots nya 
publikregler

Jubel utbröt när regeringen höjde 
publikgränsen till 300 i slutet på oktober. 
Det höjda publiktaket innebär nya 
möjligheter, även om branschen fortsatt 
blöder på flera håll.

Scen & film har bett några kulturarbetare 
ge sin syn på saken.
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Kulturhuset Spira kan nu dubbla antalet i salongen under den 
kvarvarande spelperioden och fler biljetter släpptes redan på för-
middagen dagen efter beskedet.

På Folkoperan i Stockholm såg de inga möjligheter att 
fortsätta spelperioden av satsningen Tristan och Isolde när beskedet 
om fortsatt 50-gräns kom. Efter presskonferensen med kulturmi-
nister Amanda Lind och inrikesminister Mikael Damberg gick 
operaledningen ut i ett öppet brev och meddelade att spelperio-
den skulle läggas ned från november. 

Den reducerade spelperioden innebar att teatern tvingades 
”skicka ut en stor grupp frilansare i arbetslöshet. Ett läge som de, 
med undantag för repetitionsperioden, har befunnit sig i sedan 

mitten av mars”. De nya riktlinjerna innebär dock att teatern nu 
ges utrymme att fortsätta spela Tristan och Isolde, om än inte hela 
den planerade perioden.

– Vi har förlorat för mycket pengar under oktober för att kun-
na fortsätta hela säsongen ut. Det rör sig om nästan fyra miljoner 
kronor, de resurserna är nu borta. Men vi gör allt vad vi kan för 
att hitta en lösning för någon form av förlängning i alla fall, berät-
tar konstnärliga ledaren Tobias Theorell.

Det nya beskedet har tagits emot med glädje, berättar han.    
Teatern kan nu spela för mer än 200 personer och samtidigt hålla 
avståndsbegränsningarna om en meter mellan varje sällskap. Men 
i en salong gjord för 560 åskådare, motsvarar höjningen trots allt 
bara 40 procents beläggning.

– Att spela huvudrollen i musikalen Camera, som är skriven specifikt för Smålands musik och teater och Kulturhuset Spiras stora salong och scen, för endast 50 personer 
i publiken har varit en udda känsla, säger skådespelaren och musikalartisten Åsa Fång. Stefan Clarin och Åsa Fång i föreställningen Camera.
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– Vi hade egentligen budgeterat för att spela tio föreställningar 
för 50 i publiken under oktober eller för drygt 200 per föreställ-
ning hela perioden. Det knepiga ligger i att resurserna redan gått 
åt till att spela halva säsongen, för så pass få per föreställning.

Folkoperan kommer nu att kunna förlänga frilansartister-
nas kontrakt med några veckor, vilket för operasångaren Joa Hel-
gesson är en välkommen åtgärd i en tid av ekonomiskt krisläge.

–  Det är ju såklart väldigt viktigt för mig så jag kan betala 
hyran. Ekonomiskt börjar det bli ett katastrofalt läge. Jag hade 
turen att få betalt för Norrlandsoperans produktion som tog slut 
i våras, strax efter premiären. Där kunde arbetsgivaren ändå be-

tala ut våra löner, men under sommaren föll en mängd konserter 
och engagemang bort. Likaså verkar även julkonserterna nu bli 
inställda.

Han anser att det finns anledning att kritisera regeringen för 
de tvära kasten och att de nya reglerna kom så pass sent.

– Det är ju märkligt att de väljer att signalera att teatrarna ska 
öppnas, därefter blockera en öppning och sedan efter påtryck-
ningar, ändå ge efter lite. Det finns ingen riktig logik från deras 
sida känns det som. Men det är klart att jag gläds  när restriktio-
nerna lättas. Det kanske innebär att fler arrangörer vågar satsa in-
för våren och att vi lättare kan planera verksamheterna, resonerar 
Helgesson.
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Tana Maneva (Assistenten) i Tristan och Isolde.
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I skåne och på Malmö opera, där musikalen Funny girl 
spelas, riskerar 50-regeln trots allt att kvarstå. Eftersom smittan 
ökar har region Skåne valt att behålla den. Det slutgiltiga beslu-
tet togs efter Scen & films pressläggning, så i skrivande stund är 
läget ännu ovisst, även om mycket pekar mot att inga lättnader 
kommer göras. Maria Rosvall är tillsvidareanställd tekniker på 
Malmö opera och ordförande i fackklubben.

— Vi kommer att köra på som de senaste månaderna, även om 
det är tråkigt för oss som jobbar på teatern. Ägarna går in med 
kapital om taket inte höjs till 300. Då blir det fortsatt 50 i salong-
en och omkring 200 som köper streamingbiljetter varje föreställ-

ning.
Att 50-regeln riskerar att kvarstå skapar en osäkerhet bland 

personalen, berättar Rosvall. Hon hyser förståelse för regionens 
farhågor, samtidigt som hon anser att operan tar sitt ansvar för att 
förhindra smitta.

– Vi har byggt om hela salongen, tagit bort stolar och breddat 
gångar så man inte passerar varandra. Vi har också en jättestor 
foajé med flera olika ingångar. Öppnar vi upp för 300 kommer 
det att finnas fler foajévärdar som ser till att avstånden hålls och 
som slussar folk in till och ut från toaletterna.

Vad tänker du om att de lokala politikerna eventuellt inte öppnar upp 

Folkoperans uppsättning av Tristan och Isolde, med Jesper Säll (Tristan), Tor Lind (Melot), Julia Sporsén (Isolde) .
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för f ler än 50?
– Jag tycker det är dåligt att politiken generaliserar, varje spel-

plats borde bedömas individuellt. För oss som har en så pass stor 
och välreglerad yta är det inga problem att öppna upp för 300 
åskådare, det kommer ändå bli glest i salongen och publiken kom-
mer att kunna sitta med mycket utrymme emellan.

För frigruppen Lule Stassteater har det inte främst va-
rit 50- regeln som satt käppar i hjulet, då teatern vanligtvis spelar 
för omkring 60 till 100 personer i publiken. Däremot har de olika 
buden från regeringen inneburit ett administrativt merarbete. Att 
anpassa spelperiod och turnéplaner efter rådande läge har slukat 
tid och resurser. De har av den anledningen tvingats förkorta 
kontraktstiden för sina artister.

– Pengarna går nu till administration, det är en jättedyr för-
ändring för oss. Annars hade vi använt pengar till att också inves-
tera i nya ledlampor, samt rusta vår gamla skruttiga turnébuss, 
förklarar Lule Stass konstnärliga ledare Maja Runeberg.

Isak Nordström är skådespelare i frigruppens dans- och teater-
föreställning Hela havet stormar och en av de som fått sin anställ-
ningstid reducerad. 

– Jag förlorar mer än en månad som anställd och kommer att 
behöva gå på a-kassa från det att kontraktet går ut. Det innebär 
betydligt lägre inkomster än jag räknat med.

Isak Nordström anser att politikerna behöver förstå att det 
finns en stor vilja och drivkraft för att komma på lösningar, som 
både håller teatrarna levande och samtidigt ser till att verka för en 
minskad smittspridning.

– Vi har tagit fram en speciell scenografi utifrån rådande om-
ständigheter och skapat rum efter det. Vår publik sitter utspridd 
på luftmadrasser runt spelytan och är en del av scenrummet. 

– Politikerna har väldigt låg förståelse för att det tar lång tid att 
producera och skapa kvalitativ scenkonst. Även om restriktioner 
lättas upp eller hävs så kommer det ta tid innan de ekonomiska 
förutsättningarna kommer att förbättras för oss, säger han med 
eftertryck.               ALEKSA LUNDBERG
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Isak Nordström i Hela havet stormar.

Ur föreställningen
 Hela havet stormar.
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När coronapandemin slog till i våras behövde produktions-
bolagen tänka om snabbt inför hotet av att förlora sina finansi-
ärer. Deadlines skulle hållas, nya inspelningsplatser skulle hittas 
inom kort tid. Teaterförbundet gav då filmbolagen möjlighet att 
säga upp visstidsanställningar om produktionen var tvungen att 
pausas, skjutas upp eller läggas ned. Medlemmarna fick då viss 
ersättning beroende på vilken väg produktionsbolaget valde att 
gå, pausa eller lägga ner. 

– Vi gjorde allt för att behålla jobben för våra medlemmar. 
Och faktum är att finansiärerna kom tillbaka efter att vi tecknade 
avtalet. Sverige blev därmed ett av få länder i världen där inspel-
ningar fortgick, medan stora delar av filmvärlden stängdes ner 
helt och hållet, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på 
Teaterförbundet för scen och film.

Men den särskilda arbetstidsregleringen i avtalet gällande 
produktioner som flyttat hem till Sverige på grund av corona re-
tade vissa medlemmar. Produktioner kom att göras under enorm 
tidspress när de flyttat tillbaka till Sverige, och medlemmar blev 
missnöjda med arbetstiderna och ersättningen för de förändrade 
arbetstiderna.

– Det blev en del felaktigheter i tolkningarna av avtalet kring 
arbetstiden. I vårt nya säravtal som gäller under 2021 har vi åter-
gått till den överenskommelse om arbetstid som fanns i kollek-
tivavtalet före corona. I den finns en reglering som ger bolagen 
rätt att schemalägga 50-timmarsveckor med vissa staket, men då 
med förhöjd övertidsersättning och ob-tillägg, säger Madeleine 
Wagemyr.

               MAGDALENA BOMAN

Nytt filmavtal på grund av corona

Teaterförbundets medlemmar har bidragit till att institu-
tionerna kan sända föreställningar digitalt. Facket gick med på ett 
avsteg från tidigare upphovsrättsregleringar i syfte att rädda jobb 
åt medlemmarna. Ett avsteg som ifrågasattes och har diskuterats i 
förhandlingar med Svensk scenkonst. 

– Vi flaggade redan före sommaren om att vi ville ändra av-
talet eftersom våra medlemmar är frilansare. Många ringde oss, 
de grät och sa att de hade noll inkomster. Vi ansåg att det blev 
ohållbart att medlemmarna ska behöva avstå från sina ersättning-
ar för upphovsrätten. Avtalet har omförhandlats vilket lett till att 
parterna nu kan göra upp om frågan lokalt och med centralt stöd,  
säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet 
för scen och film.

Liksom i övriga säravtal kopplade till covid-19, gör förbundet 
tillfälligt ett avsteg från tidigare bestämmelser om att det inte går 
att säga upp visstidsanställda. Detta för att arbetsgivare har häv-
dat att de inte vågar anställa under hösten. De vill minimera sina 
risker, och för dem utgör lönerna den största kostnadsposten.

– Förbundet har sagt ja till att dela på bördan, men vi vill inte 
ta hela. Vi har krävt att medlemmarna ska få viss ersättning under 
uppsägningstiden, även om uppsägningen till och med sker innan 
anställningen har börjat. 

– Ersättningsnivåerna ser lite olika ut beroende på vilket om-
råde avtalet gäller. Vi kom fram till något som vi  ansåg vara en 

skälig ersättning för uteblivet arbete, säger Madeleine Wagemyr.
Förbundet har också accepterat utökad arbetsskyldighet i en 

del säravtal. Det innebär att medlemmarna kan utföra andra upp-
gifter än de blivit anställda för. 

  I maj skrev förbundet även ett säravtal med Astrid Lindgrens 
värld om att de anställda skulle få minst två månadslöner om 
covid-19 skulle drabba arbetsplatsen. Vilket skedde.

– Det är den enda verksamheten där tilläggsavtalet än så länge 
har tillämpats fullt ut. Folk blev naturligtvis förkrossade när de 
inte kunde jobba där. Arbetsplatsen är viktig för många och med-
lemmarna har haft förståelse för arbetsgivarens utgångsläge. De-
ras verksamhet hotades ju av konkurs.           MAGDALENA BOMAN

Sju tillfälliga avtal under pandemin

Nyligen skrev parterna i filmbranschen under ett 
nytt tillfälligt avtal med anledning av pandemin.

Teaterförbundet för scen och film har tecknat flera tillfälliga avtal med 
hänvisning till covid-19. 

Först ut var en överenskommelse med Svensk scenkonst där medlemmarna 
avstod från sin upphovsrätt för att teatrar skulle kunna visa sina 
föreställningar digitalt. Det avtalet har nu omförhandlas.

Förbundet har slutit avtal med motparterna på sju områden för 
att kunna reglera verksamheter under pandemin:
3 Särskild överenskommelse kring upphovsrätten med Svensk 
scenkonst.
3 Nytt tillfälligt avtal för institutionsteatrar och privatteatrar.
3 Nytt tillfälligt avtal med Astrid Lindgrens värld.
3 Nytt tillfälligt avtal för fria professionella teatrar.
3 Nytt tillfälligt avtal med Danscentrum.
3 Nytt tillfälligt avtal för film, tv och video.
3 Särskilt avtal med biografägarna.
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Vi försäkrar det mesta - vårt hem, vår bil, vår 
båt och våra djur. Inte för att vi förväntar oss 
att det ska hända något utan för att vi ska ha 
råd om det händer.

Samma sak gäller när man försäkrar sin inkomst 
vid arbetslöshet. Inte för att vi förväntar oss att 
bli arbetslösa, utan för att vi ska ha råd att vara 
mellan två arbeten.

Vi kan din bransch!
Det finns särskilda regler vid arbetslöshet för dig 
som är kulturarbetare och vi kan din bransch.

Det kostar 170 kronor per månad att  
vara med och det är lätt att bli medlem!
Skicka in en ansökan om medlemskap för att bli 
medlem. Det gör du enklast genom att klicka på 
Bli medlem på vår hemsida. 

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning 
måste du bland annat ha varit medlem i tolv  
månader*. Därför är det viktigt att du försäkrar 
din inkomst i god tid. 

*För mars till december 2020 gäller tillfälliga regler som 
innebär att varje månad räknas som fyra medlemsmånader.

Du hittar mer information om a-kassa och kulturarbete på vår hemsida 
unionensakassa.se/kulturarbete. Har du frågor kan du skicka ett  
meddelande på Mina Sidor. Du kan också ringa oss på 0770-77 77 88.

Vi tycker att det är viktigt att du  
känner dig trygg när du letar nytt jobb!

Vad ska man egentligen ha en teaterkritiker till? Frågan 
är förstås masochistisk att ställa i en tidning som riktar sig till 
scenkonstbranschens utövare.  Här finns sannolikt olika åsikter 
om denna obskyra yrkeskår, idag bestående av bara en handfull 
aktiva utövare.

Men kanske saknar man inte kon förrän båset är tomt? Och 
det kan det snart vara. För liksom branschen den bevakar består 
även kritikerna nästan uteslutande av frilansare med egen firma, 
en yrkesgrupp med ofta låga arvoden och i fritt fall mellan krisbi-
dragsstolarna. Bara vi som också är aktiva som kulturjournalister 
i ordets breda bemärkelse (alternativt jobbar med annat vid sidan 
av) har därför en chans att överleva pandemin. 

Risken för att samtalet om scenkonsten därmed tystnar i det 
offentliga rummet är förstås akut. För utöver att analysera verket 
ur en mer akademisk aspekt är kritikern mer än något annat där 
för åskådaren. Vi är dess ögon och öron, både i Sverige och på 
festivaler utomlands. I den bemärkelsen är kritik ett slags konsu-
mentupplysning. Just i scenkonstens fall också en nyhet, en pre-
miär som ska bevakas. Om denna ska vi sedan rapportera i media 
redan samma kväll, alternativt nästa morgon.

Vad har då kritiken för framtid? Personligen tror jag att 
den måste vara beredd på att förnya sig. För har den väl en gång 
försvunnit från tidningarnas kultursidor är risken stor att den får 

svårare att ta sig in igen, i en hårt pressad mediebransch med allt 
mindre annonsintäkter under coronapandemin – och där scen-
konsten inte alltid är ett prioriterat bevakningsområde.

Själv har jag alltid intresserat mig för alternativ kritik. Under 
mina tolv år som chefredaktör för Riksteaterns oberoende teater-
sajt Nummer experimenterade jag och mina medarbetare i början 
av 2000-talet därför med flera interaktiva kritikformer. 

Det kunde röra sig om allt från vad vi kallade ”Min recension” 
– ett slags svar på tal på våra professionella recensioner – till pu-
blikpaneler och vad vi kallade kritikerbattles (två kritiker debat-
terade live direkt efter en föreställning). På senare år har jag och 
min kollega Jenny Aschenbrenner istället drivit något vi kallar 
Åskådarskolan, ett projekt sprunget ut Kritiklabbet som just ut-
forskar nya former av medborgarkritik. 

Liveupplevelsen Åskådarskolan ligger av förklarliga skäl nere 
under coronapandemin och självklart kan dessa experiment inte 
ersätta den professionella kritiken fullt ut. Men i den bästa av värl-
dar kanske ändå kreativa och lokalproducerade alternativ till den 
traditionella kritiken är en medicin mot såväl medieskugga som 
osynliga virus.

YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER 

KULTURJOURNALIST OCH TEATERKRITIKER

Teaterkritiken behöver förnyas
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Tidskrifter är en guldgruva för den som vill fördjupa sig 
bortom dagstidningarnas kultursidor. Under coronapande-
min har många skrivit fördjupat och ambitiöst om hur kultur-
branschen har drabbats. Samtidigt sviktar både annonsintäkter 
och nya prenumerationer. Anslagen från Kulturrådet skiftar ock-
så rejält och täcker inte alltid webbpubliceringen. Något särskilt 
krispaket riktat just till tidskrifter har heller inte utlysts under 
pandemin. 

 
Teatertidningen grundades 1977 och utkom-
mer med fem pappersnummer per år och erbjuder 
numera också en digital prenumeration. Inrikt-
ningen ligger på intervjuer, reportage och essäer. 
I varje nummer publiceras också en aktuell pjäs. 
Redaktör sedan 2006 är Birgitta Haglund och 
ansvarig utgivare Rikard Hoogland, docent i tea-
tervetenskap vid institutionen för kultur och este-

tik på Stockholms universitet.
 Om sommarens nummer helt dominerades av artiklar om hur 

coronapandemin drabbar scenkonsten handlar oktobernumrets 
huvudartikel om radioteaterns utveckling. Därtill inleds en ny 
serie, regidagboken, där regissören Ada Berger är först ut med att 
skriva om arbetet med Liv Strömquist tänker på sig själv. Men även 
här berörs coronakrisen, som i en krönika på temat ”om publiken 
inte återvänder”.

– Det verkar som att annonsintäkterna har minskat, i synner-

het i vårt kommande oktobernummer. Där har gått trögt att sälja 
annonsplatser i tidningen. Två av våra releaser (i mars och novem-
ber) har också gått om intet. Det känns helt enkelt inte smittsä-
kert, säger Birgitta Haglund.

 
Danstidningen började som en inlaga i Teatertidningen 1991, 
men blev självständig 1993. På webben har den funnits sedan 
2004. Tidningen utkommer med sex välfyllda pappersnummer 
per år. Här hittar läsaren de längre artiklarna, medan nyheter, 
recensioner och evenemangstips uppdateras löpande på web-
ben. Redaktör och ansvarig utgivare är Ann-Marie Wrange. 

Även Danstidningen har fyllt sina senaste nummer med ar-
tiklar om den pågående kulturkrisen. Här finns exempelvis re-
portage om hur danskonstnärer har funnit kreativa lösningar för 
att fortsatt kunna jobba under pandemin, inte bara i Sverige utan 
också i övriga Europa. I oktobernumret kan man exempelvis läsa 
om Norrdans kamp för klimatet.

– Vi har annonsavtal där vi gör upp om annonser över hela året 
med våra återkommande annonsörer. Men jag kan ana att vi på-
verkas och får färre spontana annonser. Det är däremot för tidigt 
att analysera de ekonomiska konsekvenserna för 
oss, menar Ann-Marie Wrange.

 
Tidskriften Opera startade 1978 och hette 
först  Musikdramatik  (senare Tidskriften Mu-
sikdramatik). Den utkommer med fem pappers-

Skribenter som bevakar corona får själv inget krisstöd

Aldrig har kulturtidskrifterna haft 
så mycket att bevaka som under 
coronapandemin. 

Men annonsörerna sviker och intäkterna 
uteblir. Ändå finns inget krispaket för 
tidskrifter.
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nummer per år och erbjuder även en digital prenumeration. Fo-
kus ligger på fördjupning i form av reportage och intervjuer, men 
också recensioner. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Sören 
Tranberg.

 Operas senaste nummer har varit tunnare än normalt och i 
septembernumret recenserades bara en uppsättning, Trollflöjten på 
Köpenhamnsoperan. Fokus har istället legat på coronapandemin, 
bland annat med artiklar om operahusens finansiering i corona-
tider och hur pandemin drabbat enskilda artister och agenturer. I 
novembernumret utlovas fler recensioner.

– Vi har jämförelsevis stora annonsintäkter, men under coro-
napandemin har vi tappat rejält. Detta har vi kompenserat genom 
en crowdfundingkampanj på nätet riktad mot våra läsare och som 
har gett gott resultat och gör att verksamheten nu kan drivas vi-
dare, säger Sören Tranberg.

 
FLM grundades 2007 av Jacob Lundström och 
Jonas Holmberg och är enligt egen utsago Sveri-
ges ledande filmtidskrift. Tidningen utkommer 
med fyra pappersnummer per år som bland annat 
innehåller essäer och reportage och fördjupande 
kulturjournalistik.  Det går också att teckna en di-
gital prenumeration på ett veckomagasin. 

Sommarnumret förvandlades snabbt till ett coronakrisnum-
mer och ämnet bevakas fortsatt  i den digitala upplagan FLM 
Weekend, något  Jacob Lundström tycker är angeläget i en tid 

när filmens hela ekosystem håller på att kollapsa. Planen är att 
intervjua fler filmarbetare framöver, ge dem röst. Under hösten 
satsar man annars åter mer på de många filmer som trots allt finns 
att skriva om. 

 – Visst har vi märkt av att annonsörer håller hårdare i stålar-
na, samtidigt som försäljningen av lösnummer också påverkas när 
folk rör sig mindre ute bland tidningshyllorna. FLM säljs även 
i många oberoende biografer, varav många har tvingats hålla 
stängt sedan i mars, säger Jacob Lundström.

  
Opus skriver om såväl svenskt som internationellt musikliv och 
utkommer med sju pappersnummer per år inklusive en digital 
utgåva för prenumeranter. Därtill har de en matig webb. Fokus 
ligger på intervjuer och porträtt av tonsättare. Men här finns ock-
så sådant som reseguider och skivrecensioner. Chefredaktör är 
Olof Esbjörnsson. I sitt senaste nummer uppmärksammar Opus 
200-årsjubileet av Jenny Lind, men även artiklar om coronapan-
demin dominerar fortsatt. Däribland finns en intervju med mez-
zosopranen Marika Schultze som startat och driver Quarantine 
opera, världens kanske första virtuella operahus, samt en rapport 
om hur italienskt kulturliv så sakta har börjat öppna upp igen.

– Vi har tappat cirka 20 procent av vår totala annonsförsälj-
ning under 2020. Men tack vare en lyckad fundraisingkampanj 
riktad mot våra läsare har vi fått in stora delar av de förlorade 
intäkterna, konstaterar Olof Esbjörnsson.

                 YLVA LAGERCRANTZ SPINDLER

Skribenter som bevakar corona får själv inget krisstöd
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Isak Hjelmskog
Bor: I Stockholm.
Gör just nu: Går en tvåårig yrkeshögskoleutbildning för att bli 
arborist. 
Tidigare utbildningar: Teaterhögskolan i Luleå 2001-2005. 
Arbetat som: Skådespelare och regissör på flera regionteatrar samt 
Riksteatern med barn/ungdoms- och vuxenteater. Arbetat även som 
dramaturg, projektledare och översättare av dramatik.
Nöjd med: Att ha återupptagit ett gammalt intresse för naturen som 
ger möjlighet att i framtiden kunna ha foten i två världar. ”Teater-
världen lär jag inte överge, men kanske kan jag välja mer selektivt 
vad jag vill göra.”
Förvånad över: Faktumet att Stockholms träd till 30 procent består 
av lindar. Almar, kastanjer och askar dör. Tänk om även lindarna 
drabbas av en sjukdom, vad händer då i vår stad?

Isak ska precis såga ner en björk hos en familj ute på Lidingö 
när Scen & film träffar honom. Björken är död i toppen, till följd 
av den varma sommaren 2018.

– Som arborist får du inte vara höjdrädd. Jag älskar verkligen 
känslan av att vara i en trädkrona och blicka ner. Det är så härligt, 
säger Isak Hjelmskog som går sitt andra år på en yrkeshögskoleut-
bildning för att bli arborist.

Han finner en massa små hål i stammen och bestämmer sig för 
att inte klättra högre upp. Det visar sig att ett skadedjur har bott i 
trädet. En björksplintborre har gnagt grafiska formationer i träd-
stammen. Han tar stora säkra kliv nedför stammen med sina spik-
skor. De använder han bara när träd ska huggas ned, annars skadar 
skorna barken, vilket leder till att trädet dör.

– Säkerhet och total närvaro är viktiga beståndsdelar i jobbet. 
Vi måste ha två linor och en säkerhetsvajer. Jag har faktiskt inte 
förstått förrän nu hur farligt det kan vara att klättra i träd.

Tanken på att bli arborist har funnits hos Isak under några år. 
Och när utbildningen kom till Stockholm 2018 fick idén ny fart.

– Just det året tackade jag faktiskt ja till ett skådespelarjobb för 
första gången på läng. Jag var med i Noréns föreställning Episod. 
Jag har inte spelat Norén innan, så det var väldigt roligt. Nu går 
jag andra året på arboristutbildningen. 

Intresset för naturen har funnits med länge. Efter gym-
nasiet, och före Teaterhögskolan, pluggade Isak humanekologi, 
samt natur och resurshållning. 

– Jag höll på med eko-tänk på 90-talet och självhushållnings-
kurser. Jag jobbade som volontär på en mangoplantage i Spanien 
och på en bondgård i franska alperna.

Isak tyckte dock att universitetsvärlden blev för teoretisk, han 
tröttnade på att skriva uppsatser som hamnade i arkiv och sökte 
sig till teatern. 

– Teatern är flyktig. Det är ju också själva poängen, och fak-
tiskt det bästa med konstformen. Jag längtade efter att jobba fy-
siskt och konkret.

I sju år jobbade Isak uteslutande som skådespelare på region-
teatrar runt om i landet. Men i takt med att han skaffade familj 
och barn valde han att kliva av scen, för att istället regissera. Ett 
val han gjorde för att få mer kontroll över det han gör, och för att 
kunna planera bättre. 

– Jag tog ett steg bort från scen, för att jag tyckte det var skönt 

att slippa sälja mig, så jag började nosa på annat i teaterns värld: 
dramaturgi, projektledning och översättning.  

Det märkliga är att det faktiskt finns något som knyter an till 
teatern i arboristyrket, menar Isak.

– Det är det där nuet. Det som sker på scen är ju unikt, och det 
är en ynnest att få jobba aktivt med det. Interaktion och medska-
pande lockar mig mest med teatern. Som arborist måste du också 
befinna dig i nuet, det är ett farligt jobb. Du kan falla ned från 
trädet och dö. Om jag inte kommunicerar med min kompis på 
marken kan jag skada någon annan, eller om jag gör något fel, om 
jag inte tänker mig för med motorsågen. Det krävs total närvaro 
i jobbet.

Vad symboliserar trädet för dig?
– Att klättra i träd är en frihetskänsla. Du är skyddad i ett träd. 

Träd är större än våra liv. Det finns även en religiös bas i trädet i 
flera kulturer. Exempelvis symbolen i Livets träd eller varför inte 
världsträdet Yggdrasil. Egentligen är det inte så konstigt. Träd 
kan bli tusentals år. Det är klart att de fascinerar. Dessutom tycker 
jag om att lära mig nya saker. Bara en sådan sak som att det finns 
något som kallas för skelettjord. En form av sarkofag som består 
av grus, sten och kol och gör jorden mindre packad vilket möjlig-
gör för stadsträd att växa bättre.

MAGDALENA BOMAN
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Från teaterns flyktighet till trädens beständiga värld. 
Skådespelaren Isak Hjelmskog lämnar 

ögonblickskonsten för en tid och gör något mer beständigt 
och handfast. Han utbildar sig till arborist.

– En ny intressant värld har öppnat sig för mig, med 
motorsågar, kilar, repsystem och växtkunskap.

”Träd är större än våra liv”
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Hon är koreograf inom samtida dans 
med mer än 30 års frilansande yrkeserfa-
renhet. Eller, med hennes egna ord: ”Dans 
är min identitet och personlighet – alla 
mina celler är programmerade för dans.” 

Praktiken fortsätter för Helena, med 
arbete i studion på Skeppsholmen i Stock-
holm, workshops, masterklasser och un-
dervisning, bland annat på Svenska balett-
skolan – i mindre grupper förstås. 

I våras skapade hon verket Tria inför en 
festival i som skulle äga rum i Tokyo senare 
under året. 

– Sedan jag var tio har jag haft en dröm 
om att åka till Tokyo. Festivalen sköts fram till nästa år. Men solot 
finns kvar och jag har utvecklat det. 

Nu väntar istället tre veckors residens i ett missionshus utanför 
Söderhamn, Dansplats Skog, där hon ska arbeta fram föreställ-
ningen och framföra den runtom i regionen. 

– Det är snävt med möjligheter att visa dans i Stockholm, så 
jag söker mig till andra platser. Jag har bland annat varit på re-
sidens i Gnesta, nästa år ska jag vara i Gnosjö och skapa dansfilm 
tillsammans med fotografen Håkan Jelk. 

Intervjun med Helena sker, som så mycket annat detta 
år, på distans. Genom filmer som ligger på nätet, bland annat en 
KSpecial av Petra Wangler, går det ändå att få en glimt av hen-
nes universum av rörelse och vad kroppen har att säga, vilket kan 
vara svårt att klä i ord. Helena är inte en koreograf som tänker 
och regisserar dans, ger instruktioner.

– Jag är alltid i en praktik, i det fysiska arbetet. Jag söker och 
sätter igång något utan att veta hur det kommer att tas emot. När 

– De sceniska möjligheterna 
är begränsade. Men det gäller 
att öppna ögonen. Dansen gör 
mig lösningsbenägen, säger 
koreografen Helena Franzén. 
 

”När 
dynamiken 
stämmer 
klingar 
dansarna”
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arbetet tas vidare blir det ett verk, genom mottagarens tolkningar 
och upplevelser. 

Hur vet du när en rörelse ”bär” så att den är värd att utforska vidare? 
– Rörelsen både känns och låter för mig – när dynamiken 

stämmer, då klingar det. Jag älskar att överföra koreografi via 
min kropp till en annan kropp. Jag ser när det ”klingar” hos dan-
sarna. Man kan likna det med musikers arbete, att lära känna det-
ta instrument som kallas kroppen.

När kommer musiken in? 
– Jag har arbetat med kompositören Jukka Rintamäki i över 15 

år, med tiden har vi hittat en gemensam vokabulär. Vi börjar ofta 
att prata om vilket landskap vi ska befinna oss i, vilket sound det 
är.  Jukka ger förslag och vi pusslar med olika dynamiska förlopp. 
Det är lyxigt, långsamt och kostsamt, att få arbeta med musik som 
specialkomponerad till ett verk. Men jag värdesätter det hant-
verksmässiga sättet att arbeta och skapa en helhet tillsammans.

Arbetet sker ofta i en slags uppförsbacke – i samhället är dansen 
och i synnerhet samtida dans, längst ner på listan, säger hon mer 
som ett konstaterande än ett beklagande. Motståndet har olika 
former, ekonomin är en av dem. Scener försvinner och därmed 
möjligheter att spela. 

Ändå hon skapat närmare 90 verk, hittills. För drygt ett år 
sedan öppnade Helenas retrospektiva utställning Mitt dansande liv 
på Dansmuseet. Utställningen kulminerade med verket Here-Us-
Now som bestod av utdrag av verk 1996 till 2019. 

– För mig, som alltid ser framåt, var det överväldigande att se 
bakåt genom allt jag sparat: foton från mina verk, texter, kosty-
mer, böcker som har skrivits om mitt arbete. Allt jag har skapat 
med fantastiska samarbetspartners och att jag kunnat vara verk-
sam alla dessa år av hårt arbete.

 Under utställningen framfördes korta utdrag på Dansmuseet 
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Ur föreställningen Here-Us-Now, 2020. På bild: Moa Westerlund, Helena Franzén, Åsa Lundvik Gustafson, Katarina Eriksson, Elizaveta Penkova, Annika Hyvärinen. 
Föreställningen skapades som en del av Helena Franzéns retrospektiva utställning Mitt dansande liv på Dansmuseet 2019/2020. 
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och Helena fick möjlighet att arbeta med ursprungsensemblen. 
– Det var en enorm lycka att återvända till människor som 

man tillbringat mycket tid med. Det är annars svårt med konti-
nuitet i ett frilansliv som präglas av kortare projekt. 

Att dansa i projekt där man väljer varandra, betyder att 
det inte finns någon som kan ersätta dig. En skör situation som 
ändå måste lösas om den uppstår. I filmen om Helena, In Between 
skildras hur hon några dagar före premiären på föreställningen 
To make this up (2013) i Köpenhamn, blir uppringd av Elizaveta 
Penkova, en av dansarna i duetten som lämnar återbud på grund 
av en allvarlig nackskada. 

– Jag hade skapat verket och gjort rörelsematerialet, men jag 
hade inte dansat verket. Koreografin var en duett mellan Elizave-
ta och Katarina Eriksson, Att ställa in en föreställning är inte ett 
alternativ, så jag satte igång att repetera med Katarina som är en 
inlyssnande person. Att vi känner varandra väl var till stor hjälp. 
Vi hittade fram till verket tillsammans.

Utställningen på Dansmuseet avslutades i februari, innan 
pandemin gjorde att allt stängde ner. Helena betonar att utställ-
ningen inte satte punkt för hennes yrkesliv. 

– Kroppen pratar med mig. Jag blir äldre men känner mig 
fortfarande stark. Ju mer man arbetar, desto mer finns det att ut-
forska. Tänk på konstnären Louise Bourgeois som gjorde succé 
när hon var 85 år!

Helenas danshistoria rymmer en hel del samarbete mellan 
generationer där två personer har betytt mycket för henne. Den 
ena är koreografen Janis Brenner från New York som blev hennes 
mentor. De träffades på Balettakademien på 80-talet, när Janis 
höll en kurs i improvisation och röst. Då förstod Helena att hon 
ville bli koreograf. 

– Hon såg något i mig och gav mig mentalt stöd. Vi har behål-
lit kontakten genom åren och dansat i varandras verk. 

Den andra personen är Margaretha Åsberg, professor i ko-     
reografisk komposition, som uppmuntrande Helena att söka till 
Dans- och cirkushögskolans koreografutbildning. 

– Margaretha har varit en viktig samtalspartner i mitt konst-
närliga arbete. Idag är jag själv mentor till två engagerade, nyut-
examinerade unga dansare, Emilia Fridholm och Jenny Jonsson. 
De frågade om de fick följa mitt arbete och också vara en del av ett 
kommande projekt och det känns värdefullt att jag kan dela med 
mig av mina erfarenheter till dem. 

Om du i dag skulle ge ”råd till Helena för 30 år sen” – vad skulle du 
säga då? 

– Håll elden varm och tro på att dans är oerhört betydelsefullt. 
Bli inte nedslagen när du möter motstånd. Du klarar det! Och det 
är värt det.                      

                              KAJSA OLSSON
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Namn: Helena Franzén.
Utbildning: Balettakademien i Stockholm 1986–1989. Dans- och 
cirkushögskolans koreografiutbildning i Stockholm 1996–1999.
Verk i urval: närmare 90 sceniska verk från 1989. Senast Here-Us 
-Now på Dansmuseet, Stockholm. 
Inspireras av: skönlitteratur, filmkonst, naturfenomen och mänsk-
liga beteenden.
Aktuell med: Tria, premiär på Gävle teater den 14 november.

Soloföreställningen Tria, 2020.
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Sedan flera år har det funnits fråge-
tecken kring hur trygghetssystemen i Sve-
rige och andra länder egentligen fungerar 
för sångare som yrkesgrupp. Med olika 
anställningsformer och en rörlig arbets-
marknad är det inte lätt att få en överblick. 

Sångaravdelningen har kännedom om 
hur reglerna för exempelvis a-kassan och 
försäkringskassan fungerar, men den byg-
ger på anekdoter och allmänna erfarenhet-
er.

– Tanken har funnits på att ta ett samlat 
grepp och få både ett ordentligt underlag 
och en bättre helhet. När coronan slog till 
blev omfattningen av hur olika villkor ser 
ut väldigt tydlig. Det blev också det bästa 

tillfället för att starta en ordentlig under-
sökning, när många av oss inte kan arbe-
ta och stå på scenen som vanligt, berättar 
Joa Helgesson, operasångare och ledamot 
i sångaravdelningen.

Undersökningen kommer att skickas 
ut till flera hundra yrkesverksamma sång-
are och sufflörer. Företaget Ipsos, med er-
farenhet av liknande uppdrag, har anlitats 
för att genomförandet ska bli smidigt och 
ge mätbara resultat. Joa Helgesson fortsät-
ter:

– Just nu sammanställer vi frågorna 
som sedan sänds ut i form av en webbenkät 
till medlemmarna, men även till sångare 

från castinglistor och agenturer.
När resultatet är klart är målet att det 

ska kunna användas på många sätt. Från att 
visa alla som utbildar sig hur arbetsmark-
naden ser ut, till att påverka politiker och 
lyfta fram hur tryggheten kan bli bättre.

– Förhoppningen är också att andra 
yrkesgrupper ser värdet i att kartlägga 
sina branscher och få både konkreta fakta 
och mer information. Det kan leda till att 
trygghetssystemen och arbetsvillkoren ut-
vecklas inom hela scen- och filmområdet, 
säger Joa Helgesson.

Resultatet av undersökningen beräknas 
vara klart före årsskiftet.

PETER REHNFELDT

Hur ser arbetsförhållanden och trygghet ut för sångare i 
Sverige och andra länder? Coronapandemin har skapat enorma 
skillnader mellan exempelvis frilansare och fast anställda.

Nu tänker Teaterförbundets sångaravdelning ta fram ett 
tydligt underlag som visar de villkor som gäller.
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Sångarnas villkor ska undersökas

Den 15 oktober samlades  operasångare och musiker för att 
sjunga Giuseppe Verdis Fångarnas kör på Norrbro, som en protest 
mot regeringens uppskjutna beslut om höjd maxgräns vid publik- 
evenemang. På plats var kulturminister Amanda Lind (MP) och 
socialminister Lena Hallengren (S).

 Arrangemanget stöttades av kulturarbetare från Visby till 
Umeå, från Kiruna till Helsingborg, från Örebro till Karlstad 
,som med sång via streaming vädjade till regeringen att släppa de 
ologiska kraven på offentliga samlingar.

Två av initiativtagarna till ”Öppna salongerna”: dramaturgen 
Göran Gademan och operasångaren Ida Falk Winland, lämnade 
efter tillställningen över en namninsamling till kulturminister 
Amanda Lind, på närmare 10 000 underskrifter.

Protesterna fortsatte även torsdagen därpå, med livestreaming 
ut i landet, denna gång med en skrivelse till inrikesminister Mi-
kael Damberg, som ansvarar för juridiken kring ordningslagen. 
Samma dag meddelade regeringen om höjd publikgräns till 300 
personer. Ett steg i rätt riktning, konstaterade facebookgruppen.

Landsomfattande protester mot publikgräns

Under sex dagar fick 
facebookgruppen Öppna 
salongerna ihop 10 000 
namnunderskrifter i protest 
mot publikgränsen om 50 
personer. Kulturminister 
Amanda Lind tog emot luntan 
vid en manifestation utanför 
gamla riksdagshuset.
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Det som dröjer sig kvar efter att ha 
läst Stina Ekblads memoarer Här brusar 
strömmen förbi är inte främst händelserna 
i sig (även om de många gånger är både 
talande och träffande) utan närvaron och 
en berättelse som tangerar bildningsroma-
nens. I sitt val av händelser och med ett öga 
för detaljer ringar Stina Ekblad in vad det 
är att leva och växa som människa. Vi får 
plocka russinen ur kakan. 

Berättelsegreppet påminner om hur 
Stina Ekblad beskriver konsten att läsa 
dikt: Dikten finns, och nu tar jag hand om 
den och ger den vidare till andra när jag 
läser den för en publik. 

Det är genom poesin hon närmar sig 
konsten. Hon läser dikter högt, och för 
sig själv. Tidigt vet hon att hon vill läm-
na byn i finska Österbotten där hon bor 
med tre syskon och föräldrarna som är 
småbrukare. Hon är mammas och pappas 
flicka, men inom henne pockar något an-
nat. När hon som tonåring får sin första 

behå och publicerar sig under pseudonym 
i lokaltidningen vet hon samtidigt att det 
är skådespelerska hon ska bli. Föräldrarna 
förvandlas på ett par månader till förste-
nade reliker ”från ett 1800-talstöntigt 
bondesamhälle”. 

Stina Ekblad har schwung i formu-
leringarna, näsa för upplägg och en bra 
komposition. Varje nytt kapitel inleds med 
en dikt eller ett litterärt citat; inte som en 
utsmyckning utan ett avstamp för den 
vidare berättelsen. Skildringen av barn-
domen blir inte som ofta i memoarer en 
tidskronologisk tråkig transportsträcka. 
Utan här hänger det ihop, memoarernas 
fem delar fogas samman till en helhet från 
flicka, tonåring och kvinna till mamma 
och gumma (även om Kvinnodelen är gåt-
fullt kort).

Stina Ekblad beger sig till Danmark. 
Det blir folkhögskola, teaterskola, och 
sedan rullar det på. Huvudroll i Östtysk-
land tack vare Gisela May - som hon haft 

som pedagog och som under en sånglek-
tion skriker till henne den självklara men 
livslånga lärdomen: Publiken är alltid din 
vän! 

Så småningom tillbaka i Finland för 
att spela Shakespeare blir regissören sjuk 
och istället blir det en soloföreställning av 
Århundradets kärlekssaga. Succé. Så Stock-
holm, Stadsteatern och Dramaten. Tankar 
kring teatern och scenkonstinteriörer do-
minerar nu berättelsen. Under repetitio-
nen av Mishimas Markisinnan de Sade leve-
rerar Ingmar Bergman onelinern:

Din motor har en sådan kapacitet att 
den kräver ett hållbart karosseri.

Så är det. Hemmastadd på scenen och i 
rollen. ”Där bor jag”, skriver hon, men ”i 
alla andra situationer är jag på någon sorts 
visit, mer eller mindre engagerat.” Spän-
ningen inom henne avspeglas i memoa-
rerna, den som drivit och driver henne att 
vilja och våga viga sitt liv åt (scen)konsten.

GERT LUNDSTEDT

BOKANMÄLAN

Spänning och schwung i Stina Ekblads memoarer

Målet är att minska utsläppen av 
växthusgaser med tio procent per besökare 
och år för att år 2045 landa på netto nollut-
släpp, vilket ligger i linje med regeringens 
klimatmål. Bara under ett år har Rikstea-
tern lyckats sänka utsläppen av växthusga-
sen koldioxid med 142 ton.

– Det som gjort störst skillnad är att vi 
flyger allt mindre och i stället oftare reser 
med tåg, säger Frida Karlsson som i somras 
började på en ny tjänst som klimatsamord-
nare på Riksteatern i Hallunda.

 I hennes uppdrag ingår att stödja såväl 
de anställda som de 230 föreningarna ute i 
landet i arbetet med att minska klimatav-
trycken.

Klimatmålet genomsyrar numera allt 
arbete på Riksteatern. Bland annat väljs 
vegetarisk mat vid alla event. Redan för 
ett par år sedan infördes sopsortering och i 
samma veva monterades solceller på taket 
i Hallunda. 

Ett praktiskt exempel på miljöarbetet är 
att teaterns kostymörer tvättar syntetiska 
textilier i en särskild sorts påse (guppypå-
se) som samlar upp mikroplaster för att de 

inte ska transporteras ut i våra vatten.
– Vi har också köpt hela huset i Hallun-

da och har planer på att göra en ordent-
lig energieffektivisering, berättar Frida 
Karlsson.

I varje enhet av teaterns produktion, 
exempelvis när det gäller inköp av bygg-
material och textil, görs en bedömning 
utifrån ett klimatperspektiv. Men ibland 
kan avvägningarna vara svåra och medfö-
ra dilemman.

– Att handla på secondhand är ur kli-
matsynpunkt de bästa inköpen du kan 
göra. Men ur miljöperspektiv kan syntet-
material släppa mikroplaster oavsett om 
de är nyinköpa eller secondhand även om 
secondhandplaggen släpper betydligt fär-
re partiklar än nya.

Hon menar att det kan väcka en rädsla 
att handla fel som i värsta fall leder till att 
man blir lamslagen.

– Dessutom är det lätt att få dåligt sam-
vete för att inte göra tillräckligt. Men det 
viktigaste är ändå att försöka så gott man 
kan även om det är lite ”trial and error” 
ibland, säger Frida Karlsson.

Just nu är coronapandemin ytterligare 
en komplex fråga att förhålla sig till. Å ena 
sidan blir det ibland fler bilar under tur-
néerna eftersom det gäller att hålla social 
distans för att ta sig fram så smittfritt som 
möjligt. Å andra sidan arbetar många an-
ställda på huvudkontoret hemifrån vilket 
medför en mindre klimatpåverkan med 
fler digitala möten, färre resor och mindre 
energiförbrukning.

– Det ska bli spännande att så småning-
om kunna sammanställa siffror och se vil-
ka klimateffekter corona har haft.

I en snar framtid hoppas Frida Karlsson 
att Riksteatern ska kunna ha ett utbyte 
när det gäller klimatfrågor både interna-
tionellt och med andra aktörer inom scen-
konsten i Sverige.

– Det vore också riktigt roligt att kun-
na resa runt med en miljömärkt turné men 
det finns än så länge finns ingen självklar 
märkning för det. Jag hoppas konsten kan 
bli en katalysator och förebild för att mins-
ka klimatavtrycken. Kan vi så kan alla, sä-
ger Frida Karlsson.                 

                   GERTRUD DAHLBERG

Riksteatern sänker utsläppet av koldioxid
Sedan ett par år tillbaka driver Riksteatern en tydlig 
strategi för minskad klimatpåverkan. Hittills har arbetet 
varit lyckosamt. 
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Normkreativa arbetsgruppen (NKA) ansluter till den 
plattform för poddar som finns på förbundets hemsida, som ur-
sprungligen drogs igång i kölvattnet av metoo och var en del av 
det partsgemensamma arbetet för inkluderande arbetsplatser.

– Vi planerar i första hand fyra samtal. Vi kommer att föra 
samtal om hbtq, rasism, transfrågor och funkofobi, men vi har 
för avsikt att röra vid alla diskrimineringsgrunder, säger Aleksa 
Lundberg.

Premiärsamtalet sätter fokus på hbtq-perspektivet utifrån Da-
vid Färdmars arbete med sin första långfilm Are we lost forever, som 
hade premiär på Göteborgs filmfestival i år.

Det är ett separationsdrama som börjar med ett uppbrott. 
Hampus har bestämt sig för att han inte längre vill leva ihop med 
Adrian. Han flyttar på stört och lämnar sin tidigare sambo i ett 
emotionellt kaos.

Vad vill du säga med din film, vad är det viktigaste i berättelsen?
– Det viktigaste för mig var att göra en långfilm med homo-

biqueer-tema, där de flesta av karaktärerna, outtalat, är det. Det 
ska inte främst handla om sexualiteten, utan mer om hjärtesorg 
och separation. Ingen i berättelsen ska behöva bli misshandlad, 
våldtagen, eller bli kallad för djävla bögjävel. För så ser vanligtvis 
beskrivningen av hbtq-personer ut på film. Filmen ska inte heller 
handla om någon som behöver komma ut. Och när eftertexterna 

rullar så ska också alla personer i filmen ha överlevt, säger David 
Färdmar.

Poddsamtalet fördjupar sig även i frågan om hur en hbtq-film 
ska göras. Vilka val av skådespelare gör regissören, måste en skå-
despelare själv definiera sig med den sexualiteten som ska spelas?

– Det finns många åsikter om det. Skådespelarna i min film är 
av blandad sexualitet, det inte viktigt för just den här berättelsen. 
Eftersom jag också är castare så handplockade jag skådespelare 
till den här historien. För mig var det viktigast att skådespelarna 
kunde relatera till separationer. Sexualiteten var mindre viktigt 
i just den här filmen. Hade ämnet hade varit mer specifikt och 
skildrat något som en strejta skådespelare kanske inte kan sätta sig 
in i, då hade castingen kanske blivit en annan.

Vad har du fått för reaktioner på filmen?
– Filmen är gjord som ett rent independentprojekt utanför 

”systemet”. Dessutom kom coronan precis efter filmens premiär 
på Göteborgs filmfestival. Men den har visats online på flera fes-
tivaler, och jag har varit med via Zoom. Det har gått över förvän-
tan, filmen har sålt till tolv länder, och den kommer att streamas 
till publiken. Men helst vill jag möta publiken, för det ger energi. 
Det var kul att träffa både den unga gaypubliken och den något 
äldre strejta publiken nu vid biopremiären. De reagerade just på 
att det är en så universiell story.                                 MAGDALENA BOMAN

Normkreativa arbetsgruppen satsar på en podd för att kunna nå 
ut med sina frågor under coronapandemin. Först ut är ett samtal 
med regissören David Färdmar om hans nya film Are we lost 
forever.

Ny podd för normkreativitet
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Filmregissören David Färdmar berättar om sitt arbete med sin första långfilm Are we lost forever i NKA:s premiärpodd.
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Ansökan öppnar 15 november 2020

Kolla in våra kandidat, magister- och masterutbildningar.

BUBBLAR NÅGOT INOM DIG?

... och stänger 15 januari 2021.

ASSITEJ SWEDEN
SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA

Möt utvalda koreografer, 
skådespelare och 

regissörer och lyssna till 
panelsamtalet 

Create or Decrease
 - a conversation about freedom 

of speech and democracy.

För mer information:
swedstage.se

SWEDSTAGE ONLINE 
9 NOVEMBER 14.00

Bild:  Ur BamBam Frost “So Sorry” en av de 
utvalda föreställningarna i Swedstage Online

Foto:  Senay Berhe 

The Swedish Showcase For Performing Arts



LÄS MER OCH ANSÖK PÅ

www.teateralliansen.se/kurser

KOMPETENSUTVECKLING FÖR DIG  
SOM ÄR SKÅDESPELARE

GAGA MORGONTRÄNING 
med Emma Rozgoni (föranmälan krävs)

Tisdagar 08.30–10.00 och torsdagar 08.30 – 09.30 
Stockholm t o m 3/12

WEBBKURS I INTIMITET PÅ SCEN, TV OCH FILM 
med Malin B Erikson, Kulturakademin

Online 17/11, 27/11, 15/12

RÖSTTEKNIK, SPEAKERTEXT OCH DUBBNING 
med Jan Cruseman, Kulturakademin 

Online 2/11– 4/12

TEATERALLIANSEN TAR TEMPEN PÅ … 
Nytillträdda teaterchefer  

Online 23/11 kl. 14.00 –16.00.
Anmälan via hemsidan. Obegränsat antal platser.

NYHET! TEATERALLIANSEN LANSERAR RÖSTBANK 
MED 110 PROFESSIONELLA SKÅDESPELARE

Röstbanken innehåller vid lanseringen fler än 
400 röstklipp i fem olika genrer. De är inlästa av både 

etablerade och nyutexaminerade skådespelare.

www.teateralliansen.se/rostbanken

– Jag har fått förnyad lust, kraft och verktyg att  
bli en bättre skådespelare med rikare palett.

Foto: Roger Turesson D
N

FÖLJ TEATERALLIANSEN PÅ FACEBOOK FÖR LÖPANDE UPPDATERINGAR

TeaterAlliansen annons 201016 88,5x255mm original.indd   1 2020-10-19   11:05

Dags att söka  
Smalbensstipendiet 2020!
Smalbensstipendiefonden instiftades 2012 för 
att utdela ett återkommande stipendium till 
den eller dem som med teatrala medel utdelar 
en välriktad spark mot smalbenen på all slags 
diskriminering.
Fondens stipendium på 10 000 kr utdelas i  
december 2020.
I coronans tid har vi förlängt ansöknings- 
tiden till 15 november!  
Frågor som ska besvaras i ansökan
1. Beskriv så konkret du/ni kan dina/era visioner, vad du/ni vill uppnå?
2. Beskriv så konkret du/ni kan vad du/ni vill göra om du/ni får stipendiet?
3. Redogör för dina/era kompetenser och erfarenheter i relation till det
 du/ni vill genomföra.

Ansökningar skickas till: smalbensstipendiet@teaterforbundet.se

Fondens styrelse utgörs av Sofia Berg Böhm, Farnaz Arbabi, Jimmy
Endeley och Stefan Böhm. Styrelsen kommer att granska och bedöma
inkommande ansökningar samt utse stipendiat.

Tidigare stipendiater
2013 Dimen Abdulla för ”På alla fyra”
2014 Evin Ahmad för ”Betongsafari”
2015 Henrik Wenne för ”CANTSPEAK”
2016 Christopher Lehmann för ”Drömmaren”
2017 Alica Tserkovnaja för ”Identitet – vem är jag?”
2018 Adriana Aburto Essén för ”SEXIST, JAVISST?”

Stipendier och bidrag för yrkesverksamma
inom teater, dans, cirkus och film

Projektbidrag
Arbetsstipendium
Internationellt utbyte och resebidrag
Residens för dansare 

Ansökningstider och mer information   
www.konstnarsnamnden.se

facebook.com/Teaterforbundet
twitter.com/Teaterforbundet
instagram.com/scenochfilm

PRATA MED OSS!
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Förbundsstyrelsen
Verkställande utskott: Simon Norrthon (skådespelare) ordförande, Christina Olofson 

(filmregissör), vice ordförande, Måns Clausen (skådespelare), Minna Krook (koreograf), Thomas 
Nording (scentekniker) .

Övriga ledamöter: Mary-Anne Buyondo (skräddare), Tove Dahlberg (operasångare),
Robert Forsman (säkerhetschef), Andrzej Glosniak (dansare), Therese Hörnqvist (producent), 
Zofi Lagerman (scenograf), Martyna Lisowska (musikalartist), Aleksa Lundberg (skådespelare), 
Niclas Peyron (production manager, film), Pontus Plaenge (skådespelare/regissör).

Kontakt: Förbundsstyrelsens e-postadresser finns på webben under fliken förbundet/organisationen.

Teaterförbundets kansli:
Besöksadress: Kaplansbacken 2A
Postadress: Box 127 10, 112 94  Stockholm. 
Telefon: 08-441 13 00 
Öppettider: Vardagar: 9.00–16.30
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Förbundsnytt

Avslutar du en tidsbegränsad anställ-
ning med anledning av pandemin? Eller 
av andra orsaker? Trygghetsrådet TRS 
erbjuder omställningsstöd även till perso-
ner med denna anställningsform. 

Trygghetsrådet TRS är en kollektiv-
avtalad stiftelse som arbetar med omställ-
ning, karriärväxling och kompetensutveck-
ling. TRS ger stöd på vägen till ett nytt jobb 
till personer som blir uppsagda på grund av 
arbetsbrist eller ohälsa från en arbetsgiva-
re som är ansluten till TRS.  

Nytt avtal för visning i digitala medier
Teaterförbundet för scen och film, Teaterförbundets Rättighetsbolag och Svensk 
Scenkonst har slutit ett preliminärt avtal om tillgängliggörande av verk och prestation 
via digitala medier.

Avtalet reglerar vad som gäller om teatern/scenen önskar visa ett verk digitalt, där 
verk/prestationer av medverkande upphovspersoner eller utövare ingår.

Tidigare låg denna reglering i det centrala kollektivavtalet. Nu ska dessa avtal i stället 
förhandlas lokalt på respektive teater/scen med stöd av förbundet centralt.

Avtalet gäller från och med årsskiftet. Ett villkor är att parterna kommer överens i 
avtalsrörelsen om att ta in nya designergrupper i Riksavtalet.

Förhoppningen är att avtalet bidrar till en ökad spridning av scenkonst, samtidigt som 
inkomsterna till upphovspersoner och utövare ökar.

Förbundsnytt
På de här sidorna kan du läsa om vad som är på gång inom förbundet. På teaterforbundet.se hittar du 
mer information och fler nyheter. Har du tips för sidorna mejla ase.axberg@teaterforbundet.se

E-post: info@teaterforbundet.se
Hemsida: www.teaterforbundet.se 
facebook.com/teaterforbundet
twitter.com/teaterforbundet
instagram.com/scenochfilm

Medlemsannons
Finnes: charmig ljus hyresrätt i Stockholm 
2 rok (55 kvadratmeter) på Kungsholmen,  
Kaplansbacken 6. 
Önskas: mindre hus/stuga/torp att hyra 
inom Svealand eller Götaland, avskilt från 
stan.

Lägenheten på Kaplansbacken tillhör 
Stiftelsen Höstsol, intresserad hyresgäst 
måste vara medlem i Teaterförbundet scen 
och film och vara 50+. Är du intresserad 
skicka maila till norberto.d.s@hotmail.com

TRS erbjuder omställningsstöd 
till tidsbegränsat anställda

Du får råd och coachning av egen råd-
givare och TRS mål är att du ska få det 
unika stöd du behöver för att gå vidare. 
Trygghetsrådet TRS finns i hela landet och 
du kan utifrån dina behov få hjälp och stöd, 
som exempelvis kompetensutveckling eller 
praktik, på vägen till ditt nästa jobb.
Läs mer på www.trs.se

Stöd för arbetsmiljöutbildning 
– ny satsning 2021-2023 
Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbild-
ning. Gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud 
på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollek-
tivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK, där Teaterförbundet för scen och film är 
medlem.

Läs mer www.afaforsakring.se

Podcasten Scenrummet
I podcasten Scenrummet bjuder 
Teaterförbundet för scen och film och 
Svensk Scenkonst in intressanta gäster för 
att diskutera hur vi skapar inkluderande 
arbetsplatser och en hållbar arbetsmiljö 
inom scenkonsten. Podden leds av kultur-
journalisten Jenny Aschenbrenner

Den 6 november släpps det fjärde 
avsnittet som heter Med- eller motarbe-
tare? och gästas av Magnus Aspegren, 
vd för Riksteatern, Anna Wahl, professor 
och vicerektor vid KTH, och Frida Modén 
Treichl, musikalartist. 

Avsnittet handlar om hur alla kan 
bidra till ett arbetsklimat där trakasserier 
inte förekommer och om alla som står 
vid sidan och låter saker hända. Vad sker 
i människor när de låter någon domi-
nera och bete sig illa? Hur hanterar vi 
gruppdynamiken och den enskildes skuld? 
Vilket ansvar har chefer?

Avsnittet diskuterar även hur en tar 
sig ur ett repressivt arbetsklimat och mot 
en atmosfär där det är enkelt att reagera 
på orättvisor. Hur en går vidare efter att 
ha varit passivt vittne till trakasserier och 
hur en ser sin egen roll utan att fastna i 
ältande. 

De tidigare avsnitten heter Försoning, 
Trygga rum och Geniet. Lyssna på alla 
avsnitt på Acast (play.acast.com).
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Kalendarium
3 nov    Gaga drop-in  
      Morgonträning tisdagar och torsdagar i Stockholm,  
      öppen för frilansande skådespelare, till och med den  
      3 december. (Teateralliansen) 

3 nov    Årsmöte för avd. 103 Pedagogavdelningen
      (Teaterförbundet för scen och film) 

3 nov    Årsmöte för avd. 117 Biografavdelningen
      (Teaterförbundet för scen och film) 

3 nov    Gilla jobbet: Webbkonferens – arbetsmiljö
      I år webbsänds Gilla jobbet, och tar bland annat 
      upp ergonomi i hemmet, hur man kan jobba med  

      OSA-frågor på distans, kris, smittspridning och hur  
      man får till ett bra arbetsmiljöarbete under corona 
      pandemin. (Gilla jobbet) 

5 nov    Moms, kulturbranschens olika momssatser
      Ett webbseminarium för dig som är företagare inom  

       kulturområdet där du får veta vilka momssatser som  
      gäller i kulturbranschen. (Skatteverket) 

6 nov    Höstträning Fredags-Gaga
      Extra träning i Stockholm för professionella dansare  

      till och med 11 december.
      (Danscentrum och Dansalliansen)

 
8 nov    #metoo 2017 – hur går vi vidare 2020?

      Ett digitalt event där du själv aktivt                 
      bidrar till inkluderande scenkonstmiljöer utan        
      trakasserier. (Teaterförbundet för scen och film och  
      Svensk scenkonst)

9 nov       Förbundsstyrelsemöte
      (Teaterförbundet för scen och film)

10 nov   Webbkurs i intimitet på scen, tv och film
      För dig som jobbar med film, tv eller scenkonst och  

      vill få en bättre förståelse för hur du kan skapa en  
      bättre arbetsmiljö när det kommer till intima scener.

      (TeaterAlliansen och Kulturakademin)

11 nov   Stockholms filmfestival 2020
      Pågår fram till och med den 22 november.

23 nov   Intuition In Action class 
      Workshop med Stephen Rappaport där du som  

      deltagare får arbeta med din intuition, fantasi och  
      dina kreativa impulser för att bredda ditt kreativa  
      uttryck. (Kulturakademin och Dansalliansen)

23 nov   Yrkesavdelningskonferens
      Möte med förbundets alla yrkesavdelningar som i år  

      hålls i digitalt. (Teaterförbundet för scen och film)

28 nov  Complex Simplicity
      En workshop för professionella dansare med  

      Sita Ostheimer baserad på improvisations-
      tekniken Complex simplicity.  (Dansalliansen,  

      Kulturakademin, Danscentrum Väst)

7 dec   Möte med koreograf – Julia Ehrstrand
      En workshop med koreografen Julia Ehrstrand
      (Dansalliansen)

14 dec  Förbundsstyrelsemöte
      (Teaterförbundet för scen och film)

SÖK STIPENDIUM
FÖR MEDVERKANDE I ÖPPET ARKIV 2013-2015 

Teaterförbundet för scen och film utlyser 30 stipendier  
à 20 000 kronor till utövande konstnärer och upphovs- 
personer. Även andra konstnärliga yrken, såsom klippare, 
maskörer och barnskådespelare kan söka.

Stipendiets ändamål ska främst gå till konstnärlig 
fördjupning i form av resebidrag, projektbidrag eller 
kompetensutveckling. 

Stipendierna kan enbart sökas av de som har medverkat 
i eller arbetat med tv-program som fanns på SVT:s sida 
Öppet Arkiv under åren 2013, 2014 eller 2015.

På Teaterförbundets hemsida finns en förteckning över 
vilka program som är aktuella.

Stipendierna grundas på upphovsrättsersättningar som 
inte varit möjliga att fördela individuellt.

SÅ HÄR ANSÖKER DU
Ansökan görs på www.teaterforbundet.se/oppetarkiv  
senast den 15 december 2020.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad du planerar 
att använda stipendiet till.

BOENDESTIPENDIUM 
GREZ-SUR-LOING
ANSÖK OM BOENDESTIPENDIUM

Teaterförbundet för scen och film och 
Teaterförbundets Rättighetsbolag delar två 
gånger om året ut ett stipendium som innebär 
boende på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing + ett 
resestipendium.  
    Grez-sur-Loing är en liten by som ligger ett 
par timmar utanför Paris i Frankrike. Flera 
svenska konstnärer har genom åren bott på Hôtel 
Chevillon, som ägs av Grez-stiftelsen.
    Stipendiet kan sökas av en medlem i 
Teaterförbundet för scen och film som är 
upphovsperson eller utövare. 
 
SÅ HÄR SÖKER DU STIPENDIET 

• Du kan nu söka för vistelse i maj 2021.
• Ansök om stipendiet genom att logga in under 

Mina Sidor på www.teaterforbundet.se 
senast den 15 november 2020.

Stipendiet delas ut under förutsättningen  
att det är möjligt att resa till Frankrike i maj.



Teaterförbundet för scen och film presenterar stolt en av sina nya medlemmar

Välkommen 
Fredrik Andersson!

Varför gick du med i Teaterförbundet för scen och film?
– Jag kände att det ofta fanns frågor vid lönesättning. Fackförbundets kollektivavtal 

gjorde det enklare för mig vid förhandling.
Varför är facket viktigt?

– Det finns många fällor att trilla i som mediearbetare. Teaterförbundet för scen och 
film finns där som stöd och råd när man behöver det.

Namn: Fredrik Andersson.
Ålder: 32 år.
Yrke: Rekvisitör & attributör inom film.
Gör just nu: Persia ś got talent.
Tidigare jobb: Bäst i test, Julkalendern storm på lugna gatan, Familjen 
Robson, Familjen Rysberg, med flera.
Favoritsysselsättning: Leka med min son
Nästa film du ska se: Dune
Vad gör du om 10 år: Bygger kojor med mitt barn.


