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INLEDNING
2018 var det urpremiär för den elektroniska operan Vi vet var du bor, en fantasi baserad på en verklig händelse där en lärare gick på
ett olämpligt möte och trots elevernas protester ändå fick fortsätta undervisa. Vi vet var du bor är Månteaterns första produktion
under tematiken Bristningsgränser. Föreställningen har arbetats fram av det konstnärliga teamet genom workshops sedan 2015
utifrån grundidén att göra en föreställning som hyllar problemet med yttrandefrihet, hur vi svarar på extrema politiska åsikter, och
om vi vågar stå upp och säga emot när det verkligen behövs.
Året präglades av mycket turné av föreställningarna Vem? för förskolebarn och BEFORE som riktar sig mot mellanstadiet och uppåt.
BEFORE är den tredje och sista delen i Verklighetstriologin. Produktionen Kärlekens matsal spelades för sista gången efter ett längre
gästspel på Dunkers kulturhus i Helsingborg.
Gästspel togs emot på Månteaterns hemmascen, samarbeten genomfördes med bl a Kulturcentrum Skåne, Vikinga- och Fågelskolan, Lyssnare Utan Gränser, Mejeriets musikskola, Malmö Dockteater, Järnåkraskolan, Kulturskolan Lund och Socialförvaltningen.
Extra utvecklingsbidrag gav möjligheten att undersöka och utveckla vårt digitala arbete i samarbete med Malmö Universitet.
Sammanlagt spelade vi 188 antal föreställningar för 10 031 antal personer i 24 olika kommuner och 5 län.
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PREMIÄR 2018:
VI VET VAR DU BOR
- EN ELEKTRONISK OPERA
Under 2018 producerade Månteatern en ny produktion; Vi
vet var du bor - en elektronisk opera med manus av Kristian
Hallberg, musik av Magnus Börjeson, scenografi av Annika
Carlsson och i regi av Marie Parker Shaw. Föreställningen har
vuxit fram ur en gemensam process med det konstnärliga
teamet sedan 2015 efter att samma team satt upp föreställningen Vilja Väl på Malmö Stadsteater. Ursprungsidén var att göra
en antifascistisk föreställning om yttrandefrihetens problematik.
En av tankarna med att göra den på Månteatern är för att Lund
har en historia av högerextrem politik och det var här som De
fyras gäng lade grunden till det som idag är det moderna
Sverigedemokraterna.
Under processens gång valde dramatikern att basera berättelsen på en sann händelse som utspelat sig på en mindre ort i
Skåne där en lärare gått på nazistmöte, blivit upptäckt och där
diskussionen om dennes lämplighet som lärare ledde till att den
fick en prick av skolverket. I operan får läraren ingen prick utan
istället all makt över skolan.
Olika versioner av texten bearbetades av hela det konstnärliga
teamet under 2017, sedan intensifierades arbetet under 2018
med en läsning av texten på våren i ett klassrum med den tilltänkta målgruppen, instudering av musiken i maj och repetitioner i augusti och september. Premiär var den 14 september.

Den avancerade scenografin innehöll projektioner som skapades
av scenografen tillsammans med teaterns producent och ljusdesigner. För att få det optimala ljudet krävdes mer avancerad
ljudteknik än våra övriga föreställningar. Ensemblen utökades
med en medlem för endast denna produktionen. En sångcoach
anställdes för fördjupat arbete kring sånginstuderingen.
Föreställningens målgrupp är från åk 8 och uppåt och spelade
en kort period på vår egen scen och sedan på utbudsdag i
Hässleholm.
Under repetitionsperioden ordnade teatern en föreläsning med
Nils Gustafsson (forskare på institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds Universitet) för alla anställda med syftet att
förankra och f ördjupa hela teatern i tematiken yttrandefrihet.
Efter föreställningen på Kulturnatten i Lund den 25 september
hölls ett panelsamtal under rubriken yttrandefrihet och sociala
medier. Medverkande var Marie Parker Shaw regissör, Kristian
Hallberg dramatiker, Tina Askanius universitetslektor på Malmö
Universitet, forskare i digitala medier, politiskt och social engagemang och Nils Gustafsson.
Vi vet var du bor nominerades till Årets politiska på Scenkonstgalan 2019 med motiveringen: För modet att för en ung publik
spela en föreställning om yttrandefrihet och demokrati, i formen
av en elektronisk opera, i en region där högerpopulismen får allt
starkare fäste. Vi vet var du bor visar att historia skapas i vår
egen närmiljö där vi är högst medskapande. Ett verk som sätter
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igång viktiga tankar om ansvar, för en generation som är den
nästa att stå vid valurnorna.

PRODUKTIONER UTÖVER DEN
ORDINARIE REPERTOAREN

PRESSCITAT VI VET VAR DU BOR

SCENER UR ETT VUXENLIV

”Vi vet var du bor”, har underrubriken ”En elektronisk
opera om yttrandefrihet”. Men nog handlar den också
om någonting än mer fundamentalt: om den dolda kraft
som när som helst kan förvandla självständiga individer
till flockdjur.
”Vi vet var du bor” är koncentrerad och delvis minimalistisk musikteater. Rollerna är typer och de handlar
i enlighet med tragedins stränga manus. Men det
utesluter inte inslag av levande gestaltning. På min
näthinna sitter ännu Lillemor Hjelms minspel när hon
i rollen som Kollegan försöker leda mötet där Läraren
plötsligt stiger fram som skolans ledare. Obehaget, den
tilltagande nervositeten och falnande auktoriteten, och
så oförmågan att säga nej när alla andra säger ja – allt
fanns i detta ansikte, denna spegel för så många av
oss.
- Tobias Lund, Sydsvenskan 2018-09-15

Idén att göra en föreställning där barn spelar vuxna och vuxna
spelar barn kom från Erik Holmström redan 2016. Samtal påbörjades om hur detta samarbete skulle kunna se ut. Under
2017 fick Månteatern kontakt med Järnåkraskolan och en grupp
barn som redan hade teater som elevens val. Eleverna och
deras teaterlärare var väldigt intresserade av att delta i projektet
och när sedan Kulturskolan i Lund ville hitta ett samarbete,
kunde projektet äntligen genomföras. Med en pedagog från
Kulturskolan, barn från Järnåkraskolan, regissör och scenograf
från Malmö Dockteater, producenter och teknik från Månteatern
hade Scener ur ett vuxenliv premiär på Månteaterns scen i
december där den sedan spelade för både skolbarn och offentlig
publik. I januari 2019 spelade föreställningen även ett antal offentliga föreställningar på Malmö Dockteater. I samarbete med
tre elever på LBS Gymnasiet i Lund gjordes en dokumentärfilm
som beräknas vara klar våren 2019.
Repetitionsarbetet började redan i september då den unga ensemblen kom till Månteatern och jobbade med Maria Jansson,
dramapedagog från Kulturskolan. Maria träffade eleverna en
eftermiddag i veckan under hela hösten och Månteaterns ensemble var med vid ett par tillfällen. Regissören deltog på några
av dessa träffar och hade hela tiden kontakt med drama-
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pedagogen kring manus och innehåll. Under två veckor i december kom eleverna till teatern varje dag för repetitioner tillsammans med den vuxna ensemblen. Dom var då indelade i
två lag som turades om att repa scenerna. På premiärdagen
spelades en dagspremiär med ena laget och en kvällspremiär
med andra laget. Sedan turades lagen om att spela tretton
föreställningar totalt, i både Lund och Malmö.
Föreställningen har varit mycket uppmärksammad och blev helt
utsåld. Vid ASSITEJs årsmöte i Stockholm i mars 2019 kommer utdrag visas och ett panelsamtal hållas kring processen.
Månteatern kommer även delta i seminariet Vem bestämmer
över kulturen – att arbeta konstnärligt nära den unga publiken
på Scenkonstbiennalen i Sundsvall 2019.
Regi & Scenografi Erik Holmström, kostym & mask Sandra
Haraldsen, ljus och ljud Christian Jönsson. Medverkande Lillemor Hjelm, Ronja Svedmark, Mats Granath, Wayra Monasterio
samt tio stycken elever från Järnåkraskolan.

PRESSCITAT SCENER UR ETT VUXENLIV
Det hade nog gått att föra fram budskapet även om
vuxna fått spela vuxna, men det hade samtidigt varit
lättare för publiken att friskriva sig från deras uttalanden. De är ju ändå fullvuxna människor med livserfarenhet och ansvar.När replikerna däremot levereras av
någon som aldrig skulle ha sagt dem på eget bevåg,
blir det uppenbart hur patetiska de låter.
Sara Berg - Expressen 2018-12-17

Genom ställföreträdande ”gestalter” vill han (Erik
Holmström) få oss att se maktspelet tydligt, utan attribut som skymmer. Unga oprövade ansikten som talar
om äktenskaplig leda och karriärstress lyfter patetiken
i argumenten och undanflykterna. På samma vis som
byråkratins tomma fraser ekar i all sin ödslighet när de
yttras av dockor. Och så kommer det sig att det som
tycktes vara ett kliv i en helt ny riktning för Holmström,
i praktiken är en högst logisk fortsättning på hans
tidigare undersökning.
Boel Gerell - Sydsvenskan 2018-12-16

KYLA
Under fyra intensiva dagar i januari skapade Månteatern och
Kulturcentrum Skånes teatergrupp Koloniteatern en scenkonstföreställning från grunden. Föreställningen gick under temat
KYLA som även blev föreställningens namn och var baserad på
Koloniteaterns texter. Föreställningen innehöll teater, rörelse och
musik och allting skapades på fyra dagar.
I Månteaterns foajé presenterade även Kulturcentrum Skåne en
utställning baserad på temat. KYLA var en del av Vinterlund.
Månteatern har under en längre tid haft mindre samarbeten med
Kulturcentrum Skåne och varit imponerande med hur de arbetar
kreativt och konstnärligt med fokus på individens förutsättningar, där alla deras medlemmar har någon fysisk eller kognitiv
funktionsvariation. Här uppstod möjligheten att låta Månteatern
möta Koloniteatern och tillsammans skapa något unikt. Före-
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ställningen spelades på Månteaterns scen och regisserades av
Marie Parker Shaw tillsammans med Åsa Söderling Kajic från
Kulturcentrum Skåne.

PÅ REPERTOAREN 2018
KÄRLEKENS MATSAL

Kärlekens matsal i regi av Helena Röhr, manus Kristian Hallberg
och scenograf/kostymör Kajsa Hilton-Brown med specialkomponerad musik av stråkkvartetten Vindla spelade sina sista
föreställningar i början av året. Kärlekens matsal hade premiär
i februari 2016 för målgruppen åk 3-6. Scenversionen hade
omarbetats av dramatikern själv efter radioföljetongen på
Sveriges Radio. Tematiken i pjäsen handlar om rätten att få vara
kär i vem en vill - att det inte är könet en blir i kär i, utan att det
handlar om känslorna.
Kärlekens matsal spelade sammanlagt 129 föreställningar i bl.a.
Helsingborg, Osby, Kristianstad, Malmö, Hässleholm, Lomma,
Skurup, Karlskrona, Sölvesborg, Kalmar, Sjöbo, Värnamo, Olofström och Lund.

BEFORE
BEFORE hade sin urpremiär på Månteatern i september 2017
och är den tredje och sista delen i vår verklighetstrilogi, skriven
av Emma Broström (Ibsenpriset 2017) med scenografi av Nina
Fransson och i regi av Marie Parker Shaw.

Originalmusiken av Sia har arrangerats av Magnus Börjeson och
koreograf är Jonas Svensson.
BEFORE (del 3) är historien om fyra vänner som plötsligt upplever att något i vänskapen har förändrats drastiskt men bara
en av dom vet varför. Det är en föreställning om och hur en ska
överleva i en värld där en knappt förstår vem som är vän eller
fiende och framför allt varför?
VAD HÄNDER NÄR DINA BÄSTA VÄNNER PLÖTSLIGT
BLIR DINA STÖRSTA MOTSTÅNDARE?
Allt känns så annorlunda efter sommarlovet. De fyra
bästa vännerna har varit ifrån varandra nästan hela
sommaren. De har längtat och väntat, för sommaren
har inte varit den bästa tiden för någon om dem; saker
som man inte kan prata med någon annan om har hänt.
Och när de återvänder till skolan känns inget som det
ska. Plötsligt känns det som om skolan och vännerna
befinner sig i Hunger Games och minsta snedsteg kan
göra att allt blir förstört.
Plötsligt kan man inte lita på att ens vänner finns där
för en längre. Och när skoldagen är slut är det inte
över. Då fortsätter livet på nätet, med Snapchat, Kik
och bloggar. Man kommer aldrig undan och man vet
inte vem man kan lita på. Plötsligt är din bästa vän
din fiende. Och du vet aldrig vem det är du egentligen
pratar med. Och vad använder man för metoder för att
vinna över människor på sin sida?
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BEFORE riktar sig till åk 6-9 och har hittills spelat 67 föreställningar i kommuner som Kävlinge, Trelleborg, Perstorp, Tomelilla,
Sjöbo och Malmö.
Verklighetstrilogin var hedersomnämnd till Thaliapriset 2018.

VEM?
Baserat på karaktärerna i Stina Wirséns Vem?-böcker, arbetade regissören Pelle Öhlund tillsammans med ensemblen fram
föreställningen Vem? Den hade premiär i februari 2017 och
riktar sig till förskolebarn i åldrarna 3-6 år. Tack vare regissörens
ensemblearbete i clownteknik blir den unga publiken indragna i
berättelsen och ytterst engagerade. Föreställningen spelas i en
tältliknande scenografi och kostymer av Leif Persson med musik
av Mats Granath och ljusdesign av Ida Eklund.
Vem? har spelat 165 föreställningar i skånska kommuner som t
ex. Staffanstorp, Ystad Broby, Osby, Östra Göinge, Kristianstad,
och Helsingborg under 2018, men även utanför regionen som i
Trollhättan, Uddevalla, Olofström och Ronneby.
Vem? listades som en av årets bästa scenkonstupplevelser i
Skånska Dagbladet 2017.

SAMMANFATTNING PRODUKTIONER
Under 2018 har alla våra produktioner varit nyskrivna och haft
sina urpremiärer hos oss. Månteatern har samarbetat med ett
antal olika upphovspersoner och ingått i flera olika samarbeten.

2018 innebar två premiärer på två helt nya produktioner av helt
olika karaktär - Vi vet var du bor och Scener ur ett vuxenliv. Vi
turnerade mycket runtom i regionen med omnejd med Kärlekens Matsal, BEFORE och Vem? för helt olika målgrupper, och
återigen tre väldigt olika typer av föreställningar.
Det som förenar alla Månteaterns föreställningar är att vi tar
upp tematiker som är ytterst relevanta och angelägna för vår
unga publik och att vi oavsett ålder på målgruppen låter de
vara delaktiga i den konstnärliga processen. Den delaktigheten
kan se ut på olika sätt - det kan handla om tidiga pjäsläsningar,
workshops för att diskutera och fördjupa ämnet i föreställningen
eller som provpublik.
Alla föreställningarna spelas av en och samma ensemble,
bestående av fyra stycken skådespelare, förutom i Vi vet var
du bor och Kärlekens matsal då ensemblen har utökats med en
person. Detta innebär att vi spelar en föreställning i taget och
inga föreställningar spelas parallellt.
Vi anser att Månteatern har genom ovanstående uppfyllt de
särskilda villkoren för verksamhetsstöd från Region Skåne att:
• genom produktion av scenkonst bidra till ett professionellt
utbud med hög konstnärlig kvalitet för barn och unga i hela
Skåne
• sträva efter att nå en så bred och mångfacetterad publik
som möjligt med Lund som bas och på turné i hela Skåne.

UPPSTART OCH REPERTOARPLANERING 2018
UTGRÄVNINGAR PÅ MÅNENS BAKSIDA
Efter det lyckade samarbetet med regissören Pelle Öhlund ville
teatern göra ytterligare ett devising projekt där förutsättningarna skulle vara ännu friare än inför arbetet med Vem?. Utifrån
teaterns nya tematik Bristningsgränser träffades Pelle och ensemblen under ett flertal tillfällen under året för att fördjupa sig
på olika sätt i det. Under en mer intensiv helg med workshops,
diskussioner samt research av material landade så småningom
projektet med titeln Utgrävningar på månens baksida.
Med komiska och fantasifulla spadtag gräver vi oss
genom mänsklighetens mylla. Vad kommer vi hitta,
kanske en och annan gömd skatt?
Det vi lyckas gräva fram under vår expedition, vad
har det för betydelse och vad säger det om oss som
människor? För att kunna titta framåt så behöver vi
kanske gräva nedåt,
eller är det inåt?
Varmt välkomna till en annorlunda och komisk utgrävning av ett rörande släkte.
Målgruppen är årskurs 1 - 3 och föreställningen kommer att
ha urpremiär den 25 september 2019. Pelle Öhlund regisserar,
Evelina Johansson gör scenografi och kostym, Ida Eklund gör
ljusdesign och Mats Granath komponerar musiken.

ODJURET
Annika Nyman skriver en pjäs särskilt för Månteatern med
tänkt premiär våren 2020. Annika är dramatiker och doktorerar
inom konstnärlig forskning på Teaterhögskolan i Malmö, där hon
också undervisar på dramatikerprogrammet.
Odjuret är en pjäs för fyra skådespelare och riktar sig till en
publik i åldern 14 – 17 år. I ett relationsdrama får vi följa huvudkaraktären B som slits mellan lojaliteten gentemot sin familj (en
mamma och en lillebror) och den pojkvän som inte bara gör sig
ovän med familjen, men som dessutom anser att den är skadlig
och att B bör överge den. Bs monolog, i vilken hon försöker
förklara sitt dilemma för publiken, blandas upp med en rad
spelscener i vilka konflikterna utvecklas och blir allt djupare.
Marie Parker Shaw regisserar och Kajsa Hilton-Brown gör
kostym och scenografi. En första version lästes tillsammans
med ensemblen i februari 2019. Odjuret har premiär våren 2020.

KRONAN
Cristina Gottfridsson skriver en pjäs för Månteatern som hon
själv beskriver som sitt svar på Netflix The Crown. Pjäsen
vänder sig till åldersgruppen 9-12 år och handlar om tre kvinnliga regenter ur Sveriges historia (Karin Månsdotter, Filippa
av England och Drottning Desirée) vars vägar korsas i en helt
annan kontext.

Läsning av Odjuret med Annika Nyman

Kronan har premiär hösten 2020. Regissör är ännu inte helt
klart.

NYSKRIVET
Månteatern arbetar främst med nyskriven dramatik och vill
därför ha ett brett nätverk av dramatiker. Att jobba med material
av nu levande dramatiker innebär att processen kring texten
hålls levande ända fram till premiär genom ett tätt samarbete
mellan ensemble, regissör, dramatiker och tilltänkt målgrupp.
Vi gör gärna tidiga läsningar med klasser för att få feedback på
tematik, tilltal och form.
För att träffa nya samarbetspartners bjuder vi gärna in dramatiker för att förutsättningslöst läsa ett av deras verk och samtala
kring det. Under 2018 läste vi manus och samtalade med
Rebecca Cardoso, Annika Nyman och Cristina Gottfridsson.
Samarbetet med Lunds Författarskola fortsatte under året och
innebär också möten med nya dramatiker.
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UNGAMÅN/
Visionen för UngaMån var att skapa en plattform inom Månteatern för ungas eget skapande. Under en treårsperiod har vi
utforskat olika former av hur det kan se ut. Tre delar har utvecklats under denna tid men blivit mer eller mindre aktiva under
året på grund av brist på medel att genomföra projekt.
Vi värnar om ungas delaktighet i våra konstnärliga processer
och vill gärna möjliggöra eget skapande. Dock är det produktion
av professionell scenkonst av hög konstnärlig kvalité som är
stommen i vår verksamhet och när inga extra utvecklingspengar
kan tillföras för denna sortens aktiviteter blir det svårare för oss
att genomföra dom.
Vår unga publik inkluderas i form av referensgrupper samt samtal och workshops i samband med våra föreställningar.
I nuläget har vi ingen aktiv ungdomsteatergrupp och kommer
heller inte genomföra något Kollo sommaren 2019 men vi
erbjuder residens i den mån vi har möjlighet till unga grupper i
början av sin professionella bana.

2018
/TEATER
I februari erbjöd vi tre fristående avgiftsfria workshops för
ungdomar.
Workshop 1 - Regi
Regissören Marie Parker Shaw höll en introduktion till regi i form
av ett seminarie i Science of Acting - Ten Steps to Directing.

Workshop 2 - Röst
Skådespelaren Frida Stavnes gjorde en workshop i röstteknik
där deltagarna fick prova på olika andnings- och taltekniker
Workshop 3 - Musikteater
Musiker och verksamhetsansvarig för Mejeriets musikskola
Paul Hinz utforskade tillsammans med deltagarna vad begreppet
musikteater kan innebära.
Flera av deltagarna var med på samtliga workshops och de utgjorde sedan en del av teatergruppen som i regi av Marie Parker
Shaw tolkade och uppförde de vinnande bidragen i Litteralunds
novelltävling på Stenkrossen i april.

/KOLLO
Ambitionen för kollot sommaren 2018 var att skapa en musikteaterföreställning av och med ungdomar som sedan skulle ge
sig ut på en miniturné. I samarbete med Mejeriets musikskola
skapades kontakt med Socialförvaltningen som möjliggjorde att
15 stycken unga kunde ha detta som sommarjobb. Kollot pågick
därför under tre veckor där föreställningen skapades under de
två första och turnerades den tredje. På grund av samarbetet
med Socialförvaltningen var det tyvärr många av de stiftelser
och fonder som tidigare år gett bidrag till kollot som meddelade
att de inte hade möjlighet att bidra eftersom ungdomarna var
avlönade. Mejeriet och Månteatern fick därmed gå in med mer
egna medel än tidigare år.
Föreställningen BRYT! framfördes på Mejeriet, i Dalby och
Veberöd (som en del av Sommarlund) samt på Malmöfestivalen.

Projektet var oerhört uppskattat av ungdomarna som fick verklig
erfarenhet av att skapa en föreställning som de sedan tog ut
på turné. Socialförvaltningen hade gärna sett en fortsättning på
Kollot sommaren 2019 men varken Mejeriets musikskola eller
Månteatern har möjlighet att genomföra något sådant inom
ramen för sina ordinarie verksamheter.

/RESIDENS
Månteatern erbjuder, när vi har möjlighet, residens till nystartade, unga grupper i början av sin professionella karriär när de i
avsaknad av medel har svårt att få tillgång till en professionell
scen.
2018 hade vi två olika grupper - Teater Athena återvände på
residens med sin nya föreställning Witch Bitch. Teatergruppen
Ättestupa hade sitt första residens med föreställningen Brecht i
duschen.

DIGITALISERING
2018 fick Månteatern Region Skånes utvecklingsbidrag inom
digitalisering med forskningsstöd. Frågeställningen för projektet var ”hur kan digitaliserad scenkonst och digitaliserad
pedagogiskt material fungera inom skolan?”. Tillsammans med
forskaren Maria Engberg från Malmö universitet undersökte vi
denna frågeställning genom att intervjua kommunala scenkonstsamordnare och pedagoger. Vi var även ute i skolklasser, genomförde workshop, visade avfilmad föreställning och lät elever
fylla i enkäter. Projektet fungerade som en mindre förstudie till
hur Månteatern ska fortsätta sitt digitaliseringsarbete. En av
insikterna var att vi är fortsatt positiva till digitaliseringen i vår
verksamhet men att fokus kommer ligga på hur vi kan förstärka
vår pedagogiska del digitalt.
Under 2019 kommer Månteatern genomföra Region Skånes
Developer in Residence projekt som går under namnet Månteatern Digital 2.0. Vi samarbetar med den strategiska designbyrån
Kolossal som kommer fungera som processledare. Vi ser detta
projekt som en naturlig fortsättning på det föregående projektet
där vi fortsätter att undersöka hur digitaliserat pedagogiskt
material kan fungera i skolan.

SAMARBETEN
Året inleddes och avslutades med två olika samarbeten som
båda resulterade i varsin föreställning. Som en del av Vinterlund
arbetade vi fram föreställningen KYLA med Koloniteatern. Koloniteatern är en del av Kulturcentrum Skånes verksamhet, och
består av personer med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter. Deltagarna jobbar, förutom med teater och dans, även med
skrivande. Månteatern och Koloniteatern har under många år
tagit del av varandras föreställningar, samtalat kring scenkonst
och gjort enstaka workshops ihop. Detta var första gången
grupperna skapade en produktion tillsammans.
Musikalsamverkan är ett samarbete med Vikingaskolan och
Fågelskolan som genomfördes för fjärde året i rad. Alla deras
elever i årskurs åtta kommer under läsåret till teatern vid olika

tillfällen - först för att se föreställningar och samtala kring dom
och sedan för att under en vecka sätta upp en musikal på
Månteaterns scen. Nytt för 2018 var att Marie Parker Shaw
regisserade föreställningen. All produktion kring föreställningen
sköts av eleverna själva som scenografi, teknik, kostym och
kommunikation. Eleverna delas upp i grupper och varje grupp
har en av medarbetarna från teatern som mentor vilken de kan
få vägledning och inspiration av.
Året avslutades med samarbetet med Malmö Dockteater som
resulterade i föreställningen Scener ur ett vuxenliv. Projektet
blev möjligt att genomföra när Kulturskolan i Lund och Järnåkraskolan kom med. LBS Gymnasie blev också en samarbetspartner då elever från skolan gjorde en dokumentär av hela
processen. Det unika arbetet med så pass unga skådespelare
på scen har blivit mycket uppmärksammat och några scener ur
föreställningen kommer att visas på ASSITEJs årsmöte 2019 i
samband med ett samtal kring processen. Månteatern kommer
även att delta på ett seminarie på Scenkonstbiennalen 2019 om
arbetsprocessen.
Författarskolan vid Lunds Universitet har ett dramatikerblock
då studenterna ska skriva korta pjäser. Detta året hade Månteaterns ensemble tyvärr inte möjlighet att delta vid läsningen av
texterna men studenterna fick, liksom förra året, ta del av en
regiworkshop. Samarbetet kommer fortsätta att utvecklas under
2019.
Moomsteatern och Månteatern fortsatte sitt samarbete där
teatrarna spelar på varandras scener.
Tillsammans med bibu, scenkonstbiennal för barn och unga,
startade Månteatern upp ett projekt under namnet Världens
sämsta barnteater. Elever i Helsingborg från åk 5 & 7 utforskar
med Månteaterns ensemble sina tankar kring vad som anses
vara bra eller dålig scenkonst för barn och unga. Resultatet
kommer att redovisas vid ett seminarium i Helsingborg i april
2019.
Visning i rörelse var ett pilotprojekt som Kulturen i Lund genomförde i samarbete med bland annat Månteatern. Vid två tillfällen
visade Kulturens guide Olle Ekström utställningen Slaget vid
Lund tillsammans med Marie Parker Shaw som lät besökarna
uppleva utställningen genom att delta i korta dramatiseringar av
slaget.
Samarbetet med Strobe Media fortsatte under 2018 med
avfilmning av våra produktioner.

Världens sämsta barnteater workshop - foto: BIBU

PUBLIKUTVECKLING OCH
PEDAGOGISKT ARBETE
Månteatern producerar scenkonst av hög konstnärlig kvalité för
barn och unga. Vi vill engagera och beröra vår unga publik genom att spela föreställningar för dom om ämnen som är relevanta och angelägna för dom. Våra föreställningar behöver inte vara
pedagogiska - vi vill inte skriva publiken på näsan med vad det
är vi vill förmedla. Vi vill ge dom en konstnärlig upplevelse som
inte ingår i någon läroplan och där det inte finns något facit vad
gäller deras tankar och åsikter om sin upplevelse. Publiken ska
kunna få ta del av en upplevelse utan att själva bli recenserade.
Genom lärarhandledningar, föreställningssamtal och workshops
möter vi vår publik antingen innan eller efter scenkonstupplevelsen. Då besvarar vi gärna deras frågor kring varför föreställningen var som den var och diskuterar deras upplevelse utifrån
olika aspekter - förklarar om det är något de tyckte var svårt att
förstå. I lärarhandledningarna berättar vi vilka kopplingar som
kan göras till läroplanen. För oss på teatern är det viktigt att
inte komma med några färdiga svar utan istället bidra till ökad
medvetenhet.
Inför varje produktion förankrar vi tematiken hos alla våra
medarbetare för att sedan komma fram till vilken form och typ
av pedagogiskt arbete vi ska erbjuda. Under 2018 samarbetade
vi med två olika pedagoger som gjorde två helt olika typer av
workshops kopplade till föreställningen BEFORE. Det var Kulturskolans danspedagog Simone Höckner och dramapedagogen
och regissören Karim Rashed.

I samband med föreställningen Vi vet var du bor påbörjade vi
ett mycket lyckat samarbete med Lyssnare Utan Gränser som
höll praktiska workshops om yttrandefrihet i klassrummen med
elever som sett föreställningen.
En viktig aspekt i publikmötet är vår relation med arrangörer
då de är länken mellan oss och vår publik. Inför våra turnéföreställningar har vi sällan direktkontakt med pedagogerna som
kommer jobba med föreställningen pedagogiskt i klassrummen.
I dessa kontakter med arrangörer är vi måna om att skapa
en relation som bygger på trygghet. Exempelvis så ska det
finnas en trygghet för arrangör och publik att vår scenkonst har
relevans för vår unga publik och att vi kvalitetssäkrar det genom
att jobba med referensgrupper. Eller en trygghet i att vi har en
god arbetsmiljö som både innefattar säkerhet och den psykosociala arbetsmiljön för oss själva och i publikmötet. Det ska vara
tryggt att samarbeta med Månteatern och den tryggheten bygger man upp genom ett långsiktigt, kvalitativt, hållbart arbete
både internt och tillsammans med arrangörer.

F*ck your marsvin and dö - foto:Teater Athena

BREDGATAN 3 - VÅR SCEN

NÄTVERK

Profileringen av Månteaterns scen på Bredgatan 3 har fortsatt
under året. Vi vill i första hand ta emot gästspel som har en ung
målgrupp och även kunna fortsätta erbjuda residens till unga
grupper. I början av 2019 påbörjade vi inflyttning av vårt förråd
från Stenkrossen till källaren under teatern.

Månteatern ingår i ett antal nätverk - lokala, regionala, nationella och internationella.

Följande gästspel och aktiviteter togs emot på Bredgatan 3
under 2018:
Maktakademin med Gudrun Schyman och Amanda Mogensen - Svenska Regissörsföreningen • Teater Athena - Witch
Bitch • Lomma Kulturskola - Föreställningar • Ewa Flycht
- Flamencouppvisning • Teater Ättestupa - Brecht i duschen
• Aning Förening för filosofi och psykoanalys - föreläsningsserie • Jeanette Krantz-Adner - Musikalen Haunted • Spyken
- Föreställningar • Litteralund - Snövit med Big Wind • Lunds
Waldorfskola – Skönheten och odjuret • Riksteatern - Slutet
enligt Rut • Fridhems Folkhögskola - Momo eller kampen om
tiden & FestenKa • PotatoPotato - Rosemary’s Babyshower •
Moomsteatern - Tårtan • Ståuppklubben Göteborg - Quick - en
humorshow • Musikverket & Sten K • Winnet resurscentrum •
Teater Athena - F*ck your marsvin and dö • Riksteatern Lund Kick-off • Riksteatern Lund - Polarfararna

I Lund är teatern del av ett nätverk bestående av fria kulturaktörer med verksamhetsbidrag i kommunen som tillsammans tagit
fram en politisk plattform för att påverka Lunds kulturpolitik.
Flera av punkterna ur plattformen skrevs in i Kulturhandlingsplanen för Lunds Kommun som togs fram 2018. Vi ingår även i ett
pedagogiskt nätverk med andra kulturaktörer i staden som lett
till ett antal samarbeten med bl a Kulturen och Lunds Domkyrka.
Månteaterns producenter ingår i det regionala nätverket för
scenkonstproducenter som regelbundet träffas och hela teatern
var ytterst aktiva i skapandet av Nätverket för Skånsk Scenkonst som stod bakom Kulturdeklaration Skåne. Producent Sara
Mortazavi är styrelseledamot och kassör i föreningen Teaterns
Dag.
Teaterns konstnärliga ledare Marie Parker Shaw har varit styrelseledamot i Teaterförbundets avdelning för regissörer och sitter
nu i Svenska ASSITEJs styrelse. Teaterchef Anders Widell ingår
i Teatercentrums styrelse och även i styrelsen för bibu.

ORGANISATION
Månteaterns styrelse består av Bengt L Andersson (ordförande), Birgitta Persson och Mats Granath (skådespelare). Styrelsen utser VD och VD utser konstnärlig ledare.

INTERNATIONELLT

ARBETSMILJÖARBETET

Som medlemmar i Mejeriet ingår vi i det europeiska nätverket
Trans Europé Halles. Detta innebär bland annat att vi kan delta
på deras medlemsmöten som äger rum på olika platser
i Europa. Senast vi deltog ledde det till att vi blev delaktiga i
uppstarten av ett internt nätverk inom Trans Europé Halles med
inriktning på pedagogiskt arbete för barn och unga. Det är också
ett sätt för oss att hitta internationella samarbetspartners. Månteatern är också medlemmar i Svenska ASSITEJ.

I svallvågorna av #metoo - rörelsen har vårt arbete med
arbetsmiljö lyfts fram. I början av 2018 deltog alla medarbetare
på teatern i framtagandet av en arbetsmiljöpolicy där vi tydligt
definierade hur vi vill att vår arbetsplats ska fungera och vilka
åtgärder som ska tas, och hur detta sker, när någon upplever
att den inte gör det. Arbetet utfördes i form av en halvdags
workshop där teaterns medarbetare delades in i mindre grupper
där olika aspekter diskuterades, fördjupades och blev till förslag
som inkluderades i teaterns arbetsmiljöpolicy.

OPERATIVT
Ensemblen består sedan december 2016 av skådespelarna
Lillemor Hjelm, Ronja Svedmark, Mats Granath och Wayra Monasterio. Producenter är Sara Mortazavi och Henrik Hulander,
tekniker Ida Eklund och Christian Jönsson. VD är Anders Widell
och konstnärlig ledare Marie Parker Shaw. Övrig personal anställs på korttidskontrakt. Till föreställningarna Kärlekens matsal
och Vi vet var du bor har ensemblen utökats med en skådespelare - Peter Öberg respektive Hanna Normann.
Sara Mortazavi avslutade sin föräldraledighet i februari och
Ronja Svedmark avslutade sin i april. Emily Johansson vikarierade för Sara och Frida Stavnes för Ronja. Ida Eklund påbörjade
sin föräldraledighet i december och vikarie för henne är Cecilia
Appelquist.
Hösten 2018 definierades producenternas arbetsuppgifter och
en tydligare uppdelning gjordes mellan kommunikation, produktion och administration. Alla medarbetare har upplevt denna
förändring som en stor förbättring.
VD Anders Widell blev klar med sin normkreativa diplomering
under 2018 och teaterns arbetsmiljöarbete fortsätter att utvecklas.
Månteatern har endast en ensemble som spelar alla föreställningar. Det innebär att vi spelar en föreställning i taget. Hela
teatern är involverad i alla produktioner som är verksamhetens
kärna. Arbetet kring repertoar är en väldigt kollektiv process
men konstnärlig ledare står som ansvarig för repertoarläggningen. Arbetsprocesserna ska vara så transparenta som möjligt
och årliga medarbetarsamtal med samtliga anställda utförs av
VD och konstnärlig ledare.

Månteatern ska vara en inkluderande och jämlik
arbetsplats. Alla våra medarbetare ska ha lika rättigheter och möjlighet oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, klass, religion/trosuppfattning, funktionsvariationer, ålder eller sexuell
läggning. Månteatern har en nolltolerans för alla typer
av diskriminering och trakasserier. Vi strävar efter en
så jämställd arbetsplats som möjligt.

FÖRESTÄLLNINGAR 2018

ÅSTORP
ANTAL FST: 3
PUBLIKANTAL: 120

HELSINGBORG
ANTAL FST: 18
PUBLIKANTAL: 1530

PERSTORP
ANTAL FST: 3
PUBLIKANTAL: 228

HÄSSLEHOLM
ANTAL FST: 6
PUBLIKANTAL: 286

KRISTIANSTAD
ANTAL FST: 2
PUBLIKANTAL: 80
HÖÖR
ANTAL FST: 1
PUBLIKANTAL: 40

KÄVLINGE
ANTAL FST: 6
PUBLIKANTAL: 490

LUND
ANTAL FST: 57
PUBLIKANTAL: 2966

LOMMA
ANTAL FST: 4
BURLÖV
PUBLIKANTAL: 299
ANTAL FST: 7
PUBLIKANTAL: 280

SKURUP
ANTAL FST: 6
PUBLIKANTAL: 240

TRELLEBORG
ANTAL FST: 16
PUBLIKANTAL: 1120

TURNÉ UTANFÖR SKÅNE

TOMELILLA
ANTAL FST: 2
PUBLIKANTAL: 152
YSTAD
ANTAL FST: 1
PUBLIKANTAL: 40

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR: 16
PUBLIKANTAL: 640

BLEKINGE LÄN
ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR: 26
PUBLIKANTAL: 960

JÖNKÖPINGS LÄN
ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR: 6
PUBLIKANTAL: 240

HALLANDS LÄN
ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR: 7
PUBLIKANTAL: 280

TOTALT
ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR: 188
PUBLIKANTAL: 10 031
KOMMUNER: 24
LÄN: 5

SIMRISHAMN
ANTAL FST: 1
PUBLIKANTAL: 40

