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Här kommer en uppdatering från oss i Ljungby och Arvsfondsprojektet Poddteater 16. Vi har
hunnit med en hel del under sommaren och den tidiga hösten. Bland annat så deltog
Poddteater 16 med en ljudinstallation på en konstutställning som anordnades av Ljungby
Konstförening i Pilparken vid ån Lagan. Temat var vatten och det hördes i verket som döptes
till Vattnets symfoni.  Utställningen Ljungby Konstfest 2021 pågick 10 juli - 15 augusti.

Här ser vi konstnärerna i studion.
Det är Sabine Jonestrand, Meja Johansson, Agnes Lönn,
Elina Henriksson och Oscar Al-Sudany.



Så blev det då äntligen av; Vi reste till Stockholm för att träffa de andra deltagarna i
skrivarkursen och få jobba med att spela in våra pjäser under ledning av Magnus Berg.
Fredag till söndag arbetades det flitigt och vi var uppfyllda och uttömda när vi åkte hem. Vi
från Poddteater 16 spelade in tre pjäser på olika platser i och runt Riksteaterns lokaler i
Hallunda. Det var intensivt, lärorikt och roligt. Så kul att få träffa kollegorna från Norrland.

HALLUNDA 3-5 SEPTEMBER
Missa inte sändningen från Riksteatern den 30 oktober när
våra verk presenteras och spelas upp för alla som vill lyssna!



HALLUNDA 3-5 SE

LOKAL 16
24-25 SEPTEMBER

Workshops med BAM och
Audiorama



Tre veckor senare var det dags för nästa intensiva helg när vi fick besök av Audiorama och
Body- Art - Mind som höll olika workshops och föreläsningar med några av våra medlemmar.
Detta var också både roligt och varierat. Vi har underbara medlemmar som deltar med hjärta
och själ i allt vi får uppleva tack vare våra fantastiska samarbetspartners. Workshophelgen
avslutades med att Audiorama spelade upp sin föreställning Blodsbröllop efter Federico
Garcia Lorca från 2011 för Ljungbypubliken. Denna upplevelse fick kröna en härligt
inspirerande helg. Vi har hållit på med Poddteater i 18 månader nu och lärt oss massor!

Nu under oktober lägger vi upp flera mindre produktioner som våra medlemmar har gjort för
lyssning. Några stycken har varit uppgifter de arbetat med i samband med kursen i att skriva
för radioteater som vi gått igenom vårt Riksteaterresidens. Andra är helt självständiga
produktioner på medlemmarnas egna initiativ. Även konstverket Vattnets symfoni från i
somras läggs upp likväl som några av de allra första försöken vi gjorde att spela in
ljuddraman. Helgen 15-17 oktober lägger vi också upp Trogen dina seder och Med kärlek
från Kos igen i samband med LÄNK-festivalens träff för regissörer i Hallunda. Vi kommer att
berätta om  Poddteater 16 där för att väcka nyfikenhet och intresse för vår metodhandbok.

.
Arbetet med metodutvecklingen fortskrider och vi tar med alla lärdomar, erfarenheter, råd
och inputs vi kan och skriver för fullt på boken.

I höst kommer vi också att arbeta med att skapa, skriva och spela in en helt ny pjäs i
poddformat. Det är Mikael Thenor som leder det projektet och arbetsnamnet är Blackout!
Vi ska dessutom spela in poddversionen av pjäsen Vilken jävla kris? som Åsa Elmgren skrev
tillsammans med ensemblen och framförde 2019. Detta är två längre pjäser som utvecklats
med vår metod att låta skådespelarna vara med i den kreativa processen men ändå ha en
nyckelperson som ansvarar för skrivande och regi.

Vi ska genom projektet Stream 16 binda ihop ljudtekniken i Studio 16 och blackboxen och
försöka oss på att göra vår egen form av TV-teater. Och mycket mer…
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! Vi hörs!


