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Nyheter från Ljungby och Arvsfondsprojektet Poddteater 16. Nu är vi inne på år tre i
projektet. År två är inrapporterat till Arvsfonden och vi konstaterade att vi under det andra
året publicerat fler än 60 poddar som laddats ner mer än 2750 gånger och att vi har haft 39
aktiva poddare i projektet.

Den 1 januari började Alf Peter Malmberg sin anställning hos oss och Mikael Thénor
övergick till att bli teknisk konsult tillsammans med Jonathan Johansson.

Arbetet med metodutvecklingen fortskrider och vi samlar alla lärdomar och erfarenheter vi
gjort och arbetar för fullt på boken. Skrivandet är snart klart och vi har anlitat erfarna proffs
att ta hand om den grafiska gestaltningen samt tryckningen av boken. Vi räknar med att ni
ska kunna få se den färdiga metodhandboken i höst.

Sen sist har vi deltagit i diverse olika sammanhang och berättat om vårt projekt och vår
metod samt spelat upp olika poddar från vår produktion. Vi var med på Kulturens Kapillärers
konferens i Stockholm den 7 december, Arvsfondens julkalender den 11 december,
Nattfestivalen i Korpilombolo den 11 december samt på ATR-festival i Västervik den 9 och
10 april. Vi spelade då upp bland annat:

Röda orkidéer

En förstörande pjäs om kärlek, vänskap och vad som kan hända om någon har fel förväntningar
och ett eget sätt att hantera besvikelse. Författare: Mimosa Lu, Annie Janderå och Samuel
Åkesson. I rollerna: Matilda Stjernqvist, Vincent Jansson och Michael Johansson. Regi: Mimosa
Lu. Ljudmix: Jonathan Johansson

Meänkillers

En pjäs om familjerelationer och utanförskap och hur frustrerande det är när man inte kan
kommunicera med dem man älskar och samhället inte ställer upp. Författare: Michael
Johansson, Vincent Jansson och Lilla Pápai. I rollerna: Lilla Pápai, Michael Johansson, Gudrun
Skogsberg, Nike Bogdanoff, Mimosa Lu, Åsa Elmgren och Magnus Berg. Regi: Vincent Jansson
och Michael Johansson. Slutmix: Jonathan Johansson



Lyssna gärna på dessa pjäser. De finns på
alla vanliga poddplattformar.
Sök på Poddteater 16.

Chefen tar semester

En skruvad pjäs i intervjuform med spelade inslag om vad som kan hända när chefen tar
semester och gruppdynamiken spårar ur på ett kontor. Författare: Alice Jansson och Matilda
Stjernqvist. I rollerna: Matilda Stjernqvist, Mimosa Lu, Annie Janderå, Samuel Åkesson, Jonas
Jansson och Åsa Elmgren. Regi: Alice Jansson. Slutmix: Jonathan Johansson

Vi har fortsatt rekrytera deltagare i samarbete med habilitering och socialtjänst. Vi är också
ute på skolorna och berättar om projektet och bjuder in nya deltagare att arbeta självständigt
i studion eller delta i några av våra större projekt.

På bilden ser vi Uros Jovic på gitarr i färd med att spela in musik som ska understryka
stämningar och händelser på scen. Foto: Jonas Jansson



Under maj månad kommer vi att delta på två större event och presentera projektet och
metodhandboken på ABFs folkbildningsdagar Ordet fritt i Gävle samt på den nationella
LÄNK-festivalen i Stockholm. Poddteater 16 deltar dessutom med två pjäser som valts ut att
få spela där. Vi har integrerat poddteaterprojektet i föreställningarna i form av
ljudinspelningar av olika karaktär som väsentligt bidrar till att föra handlingen vidare. Vi har
tagit tillvara på den kunskap vi skaffat inom ljuddesign för att skapa stämningar och miljöer
samt använt oss av teknik, såväl utrustning som knowhow som ingår i projektet.

Dessa pjäser spelades först i Ljungby och sedan på festival i Karlshamn i mars. Där gjorde
vi så bra ifrån oss att vi blev inbjudna att spela i Stockholm också. Vi hade inspelade
ljudbakgrunder, både till musik och miljö samt inspelade video- och audiosekvenser som
skådespelarna på scen spelade emot och reagerade på. Allt framställt i Poddteater 16s
studio. På bilderna Lilla Pápai som sjunger live till förinspelad musik samt Elias Kowalski och
Lilla Pápai som Mamma och Pappa i en av de filmade scenerna. Foto: Alma Johansson

Emmie och Linnèa fortsätter att vara flitiga. De har hållit på med sin podd De é sjukt i över
ett år nu och har publicerat 32 avsnitt. Fler är på gång. De har i några avsnitt haft gäster
med sig i studion som de intervjuat kring olika teman. De har bland annat haft kommunens
ansvarige för krisberedskap med och projektledarna för Fasetten, ett projekt som går ut på
att hitta meningsfull sysselsättning för unga vuxna. Detta har lett till att Emmie och Linnéa
fått i uppdrag att göra poddar för kommunens räkning utöver sina egna sändningar. Och
temat krisberedskap återkommer ju i allra högsta grad i våra båda kommande projekt Vilken
jävla kris och Blackout. Vi hoppas kunna återuppta arbetet med de inspelningarna snart.
Båda pjäserna har utvecklats genom att låta skådespelarna vara väldigt aktiva i den kreativa
processen men har en ansvarig dramatiker som står för skrivande, regi och ljuddesign.

Vi har också inlett ett samarbete med SKH - Stockholms konstnärliga högskola. Åsa avslutar
snart sin fortbildning i att gestalta med röst och tal där. Just nu gör hon radioteater med
Manuel Cubas. Till hösten kommer vi förmodligen att ha studerande från SKH som gör sin
praktik hos oss och arbetar med efterproduktion och ljuddesign. Eventuellt kommer
studenter från dramatikerprogrammet att skriva för oss. Detaljerna är inte klara ännu men
förhandlingar pågår och ett framtida utbyte är på gång.

På bilden firar Emmie Thulin och Linnéa Brenning 1 år som poddare. Foto: Mimosa Lu.




