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Välkommen till 
Upptaktsträff m  
Regissör Martin  
Johansson, JJK  

tisdag den 25/11 kl 19 
Zenit, Rissna 

1. Bakgrund 
Uppmärksamma att Rissnaortens hembygdsförening firar 50 år med en underhållande 
och rolig jubileumsföreställning med utgångspunkt i Rissnabygdens historia. 

2. Mål och syfte 
Vi vill göra en 30-35 minuter lång föreställning med olika händelser från Rhbfs histo-
ria, sketcher, musik och sång som ska framföras på 50 års Jubileumsfesten lördag den 
21 mars 2015. Vi tror även att föreställningen kommer spelas vid Rhbfs kommande 
arrangemang och att den nystartade amatörteatern kommer finnas i framtiden i Riss-
na. 

3. Beskrivning av projektets genomförande 
Vi kommer att arbeta fram föreställningen under vintern 2014/2015 genom att använ-
da oss de lärdomar som drogs från projektet Strindberg, Strindberg (och så vi)i Tav-
näs 2012. Där arbetade ensemblen fram en föreställning med hjälp av Sundsjökröni-
kans utgåvor, sina egna och bygdens historier samt ett undermåligt manus. I denna 
föreställning utgår vi från vad som hänt i Norlbygda under de senaste femio åren, vi 
kommer givetvis att uppmärksamma VM i pimpelfiske på 50-60 talen men även mer 
okända historier som vi känner till eller får oss till livs.  
Ensemblen kommer att bestå av lokala aktörer och musiker samt regissören Martin 
Johansson. Det blir ett gemensamt arbete för att få fram lämpligt material till före-
ställningen. Under vintern träffas vi i workshop-liknande former under några helger 
och i slutspurten repa lite mer intensivt inför premiären som går av stapeln 21 mars 
2015.                                  
Förhoppningen är att arbetet ska leda fram till att en lokal amatörteaterförening bil-
das som kommer jobba vidare med nya projekt i framtiden. Arbetet genomförs i sam-
arbete med Jämtlands Kulturkompani.


