Nyhetsbrev nr 6 november 2022
Här kommer senaste nytt från Ljungby och Arvsfondsprojektet Poddteater 16. Vi är inne på
det sista halvåret i projektperioden.
Boken är klar och vi tycker den blir väldigt snygg. Vi har anlitat Birgitta Schölander för grafisk
form och produktion och Thomas Fröhling för illustrationer.

Härligt färggrant och lekfullt!

Nu förbereder vi för utskick till olika bibliotek och lärosäten samt så klart till målgruppen för
boken; Teater-lärare och ledare.
Sen förra nyhetsbrevet har vi deltagit med verksamhet på NärCon i Linköping där vi hade
några av våra deltagare som ledde övningar och inspelningar samt spelade upp våra
poddar. Detta var i juli. I maj var vi i Gävle på Ordet fritt. I maj var vi också i Stockholm på
LÄNK-festival och spelade upp några av våra poddar där liksom pjäserna Roomies och
Manhattanprojektet. I Manhattanprojektet arbetade vi med stämningsskapande ljudläggning.

Vår senaste ljudföreställning är en skräcktunnel som vi genomför i källaren till Lokal 16.

Vi arbetar i evenemanget med suggestiva och otäcka ljud för att skapa de olika miljöerna
och stämningarna vi vill använda för att upplevelsen ska bli så autentiskt otäck som möjligt.
Självklart har vi fortsatt rekrytera deltagare i samarbete med habilitering och socialtjänst. Vi
är såklart ute på skolorna och berättar om poddteater och bjuder in nya deltagare att arbeta
självständigt i studion eller delta i några av våra större projekt. Det är väldigt roligt att se hur
de två huvudsyftena med projektet verkligen uppfylls; Att utforska podd- och hörspelsmediet
och använda det på olika sätt samt att genom detta få in fler i kreativt arbete och
gemenskap på Lokal 16. Det senaste halvåret har vi fått flera nya deltagare som är i full
gång med olika projekt. Vi har också publicerat några nya poddar. Bland annat en intervju
med Uros Jovic som handlar om hans musikskapande. Hans ingång hos oss var att först
arbeta själv i studion och sedan följa med på festivaler och nu vara med i gruppverksamhet
och produktioner. Han gjorde all musik till Teater 16s föreställning Att dela en kaka 2022.

Solen talar till mig har nu också publicerats. Det är en text skriven av Agnes Bjuhr och
spelad av henne och Rut Petersson. Nicolina Zaar den Dulk har gjort illustrationen.
I slutet av januari blir det Poddteaterkurs på Lokal 16. Alltså kurs för teaterlärare och
teaterledare som också vill jobba med poddar av olika slag; radiodrama, ljudläggning,
musikproduktion, hörspel, talkshows, ljudinstallationer, debattprogram, radiodokumentärer,
foleyframställning och så vidare och så vidare med mera med mera och extra allt… Vi ser
begreppet podd som ett vitt begrepp, den gemensamma nämnaren för oss är inspelningen.
Den 27-29 januari 2023 från fredag kl 17 till söndag kl 14 pågår kursen som kommer att
innehålla workshops med olika övningar, föreläsningar och lyssningsföreställningar samt
praktiskt arbete med inspelning och redigering. Utrymme för diskussion finns såklart också.
Vi som arbetar med projektet; Åsa, Jonas och Peter kommer att hålla i kursen med hjälp av
gästföreläsare som Magnus Berg och representanter för Riksteatern. Kursen utgår ifrån de
olika innehållen i boken Poddteater - En metodhandbok.

