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Hej! En hälsning och uppdatering från oss i Ljungby och Arvsfondsprojektet Poddteater 16.
Sen det senaste nyhetsbrevet har vi publicerat flera poddar. Bland annat två större
teaterproduktioner - båda två LÄNK-pjäser som vi har ansett lämpliga även i hörspelsformat.

Med kärlek från Kos har legat uppe under sammanlagt 9 veckor och nått flera hundra
lyssnare. Ett arbetsmaterial för skolklasser finns tillgängligt.

Bilden vi använder vid marknadsföring av produktionen är tagen av Viktoria Szabo.

Vi har också lyssnat gemensamt i olika pandemianpassade konstellationer på Lokal 16 och
lärt oss att uppskatta den gemensamma lyssnarupplevelsen. Här njuter Amela Jujic (Zia),
Anina Larsson (Simon), Elina Henriksson (Frida) och Meja Johansson (Sofie) av sitt arbete.



På bilden ser ni Jonas Jansson och Xander Wilke (Filip) lyssna koncentrerat. Över dem och
oss alla svävar Coronaviruset. I det här fallet i form av ett konstverk gjort av Filippa Nordvall.

Vi har också fortsatt arbetet med att försöka få möjlighet att tillsammans med Campus
Ljungby driva yrkeshögskoleutbildningar inom radioteater och streamingteknik. Jonas har
suttit i otaliga möten kring hur detta ska organiseras och vilka krav som ställs på såväl
utbildningen som de studenter som sen ska ut på arbetsmarknaden.

Arbetet med metodutvecklingen fortskrider och vi är tacksamma för den info och feedback vi
fått av våra samarbetspartners.

Den 16 juni läggs Trogen dina seder upp för lyssning under tre veckor. De sista
inspelningarna är avslutade och Jonathan Johansson och Jonas Jansson står för slutmixen.





Så här såg det ut när vi lyssnade på Trogen dina seder tillsammans på grönområdet framför
Lokal 16. En helt annorlunda inramning än när vi lyssnade på KOS. Ändrade
rekommendationer och lättade restriktioner och väder till att vara utomhus. Väldigt skönt!



Vi har också varit aktiva utanför Ljungby.
Emmie och Linnéa har exempelvis intervjuat den österrikiska artisten Gini Lampl i ett av de
avsnitt som släpps varje vecka av De e sjukt där de tar upp aktuella ämnen för unga vuxna.

Vi var med på huvudmannamötet för Stiftelsen Gustaf V:s fond för ideell
ungdomsverksamhet och underhöll samt berättade om våra verksamheter. Vi medverkade
också på Scenkonst 21 tillsammans med Beatrice Sehlin Letfors och pratade om poddteater.

Det är jätteroligt med all positiv uppmärksamhet vi får för vår verksamhet generellt och för
Poddteater 16 i synnerhet. Vi är tacksamma för allt stöd vi får av olika organisationer.



Här ser vi Xander Wilke och Annie Janderå spela Shakespeare via länk till Stiftelsen GV90:s
huvudmannamöte. Detta gjorde vi live i Teams på en vanlig dator. Men i fortsättningen
kommer vi kunna arbeta även med bildproduktion på ett helt annat sätt då Teater 16 har
beviljats 70 000 kr av ideell kulturallians i bidrag till ett nytt projekt Stream 16 som ingår i
något som kallas Kulturens kapillärer och finansieras av Postkodstiftelsen. Pengarna ska gå
till inköp av teknisk utrustning för att kunna bedriva en bra verksamhet också i pandemitider.
Det nya projektet innebär att vi skulle kunna binda ihop ljudtekniken i Studio 16 och
scenrummet i blackboxen och använda dem tillsammans på ett professionellt sätt.

Detta ska genomföras i höst. Liksom mycket annat; Workshops med Audiorama och BAM till
exempel och en resa till Stockholm med skrivargruppen för att träffa gänget från Norrland
som vi samarbetar med inom ramen för vårt regionala riksteaterresidens.
Lyssnarevenemang och nya produktioner är också på gång. Både stora och små...

Länkar till våra poddar finns som vanligt under fliken Poddteater 16 på vår hemsida
teater16.se och på andra ställen där poddar finns. Välkomna att lyssna! Mycket nöje!

Det var allt för den här gången. Ha det gott! Vi hörs!!!


