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Äntligen!
Efter vad som känns som en evighet av nedstängningar, restriktioner, rekommendationer, råd, funderingar och frågor ska vi nu äntligen spela Ung
teaterfestival nr. 14. Som vi egentligen skulle spelat 2020.
Nu är det 2022.
Två festivaler har alltså behövts ställas in. Det är ju inte klokt när man
tänker på det.
Nu hoppas vi på att denna tid i våra liv kan vara ett mer eller mindre avslutat kapitel och att vi kan blicka framåt!
Och jag kan faktiskt inte tänka mig ett bättre sätt att göra det på än att
göra det med teater.
Så, gott folk!
Sätt er till rätta i stolarna och häng med på Ung TeaterFestival nr. 14!

Kvartersteatern vill hemskt gärna tacka:
Claes Hilding:

för allt jobb med ljuset. Utan honom vore det här en tråkig festival.
Heja dig!
Henry Byström och grabbarna på Scenservice:

för fin hjälp med allt scenarbete och ett gott samarbete.
ABF Västernorrland:

för ovärderligt stöd genom alla år.
Och alla ni andra som i stort & smått, i ur & skur
hjälper oss att göra det vi gör!
Tack!

Kvartersteaterns Värdegrund
I Kvartersteaterns verksamhet skall alla ha
rätt att delta oavsett kön, ålder, etniskt ursprung eller sexuell orientering.
•
I föreningen är jämlikhet, solidaritet, tolerans och demokrati viktiga hörnstenar.
•
Alla ska kunna delta efter sina förutsättningar; medlemmarna är våra viktigaste resurser
och deras intressen ska ligga i fokus för föreningens arbete.
•
Med lust och skaparglädje vill föreningen
stärka människors självkänsla i en stimulerande och uppmuntrande miljö.
•
Var och en har rätt att utvecklas; både kollektivt och individuellt.
•
Medlemsavgiften skall vara så låg att den inte
utgör något hinder för att delta.
•
Föreningen ska verka för att bidra till utveckling och samarbete med andra individer
och grupper i samhället.
•

Fidelis hemlighet
För 300 år sedan skedde en tragisk olycka på herrgården, ett mord och en försvunnen skatt. Nu är året
1979 och herrgården är en internatskola för flickor. Men då flickorna får det tragiska beskedet att skolan
måste stänga utbryter panik, “Vi vill inte hem!”. Kan den försvunna skatten vara räddningen? Och kommer dom lyckas samarbeta för att rädda skolan?

Ledarnas ord:
Som vi har längtat efter att kunna vara på scenen igen
och nu äntligen är vi här! Äntligen får dessa ungdomar för
första gången ta steget in på den stora scenen, och alla
har verkligen antagit utmaningen. Sång, dans, drama,
kostym, rekvisita, ja denna föreställning innehåller mycket
av allt, många nya utmaningar för ungdomarna! Nyckeln
i föreställningens handling är samarbete och det har även
tydligt speglat av sig på gruppen, vilket gäng och vilket
engagemang!
Tack till:
Claes Hilding, Stina Öhrström, Chloe Jernberg, Eric Mathiasson,
Pontus Kling. Och våra fantastiska ungdomar!

i rollerna:
Anna - Ida-Maria Boman
Bea - Nora Uddman
Christina - Ellen Solem
Harriet - Ester Berglin
Hilda - Ella Ytterström
Ingela - Josefina Sellin
Katarina - Bianca Benson
Lena - Emma Jonsson
Maria - Alva Norgren
Monica - Meja Gidlund
Sara - Tove Strid Moll
Sussi - Elly Axemo Gode
Manus & Regi:
Alexandra Wiberg
Sofia Göransson

Ingenting
INGENTING, vem är egentligen INGENTING. Tänk att det finns de som skulle säga att det är INGENTING.
Tänk vad INGENTING kan påverka oss. INGENTING har verkligen förmågan att kunna skörda både psykiskt
och fysiskt liv. INGENTING föder även händelser som inte bara skördar livet för de som uttrycker,
INGENTING skördar även tillslut liv som existerar runt
INGENTING.

Ledarnas ord:

Efter ett abrupt avslut fick vi möjligheten att få
jobba med dessa fantastiska ungdomar återigen.
Trots att omständigheterna varit speciella även
stora delar av detta år är vi nu glada att få välkomna publik föräldrar , far och morföräldrar ,
kusiner ja släktingar i alla dess slag till att få se
vad vi under alla dessa ungdomsår har jobbat
med på Kvartersteatern. Nu är det dags för
somliga att lämna oss och det har varit en ära att
få följa denna fantastiska utveckling, ja tänk vissa
har vi haft ända från det att de bara var småbarn
som tyckte det roligaste var att få leka och nyttja
all kostym i det gedigna kostymförrådet.
ETT STORT TACK TILL ER VÅRA FANTASTISKA TEATERUNGDOMAR. VI KOMMER ATT SAKNA ER!

I rollerna:

ALINE TIMAN
ANNA NORDBÄCK
INEZ FLYKT
KETCHIA TEMO
LINNEA DAHLIN
LOVELIA WELLINGTON
NELLIE ÖGREN
SOFIE HELLGREN
VERA SCHRÖDER

Manus, regi & lederi:

Adrian Wahlström & Isac Nyström

Måste man älska sin syster?

Ledarnas ord:

Att få jobba med den här gruppen borde
faktiskt förmånsbeskattas. Efter ett par år av
teatertorka kom vi äntligen i gång i höstas.
Sällan har man haft en grupp som gett så
mycket glädje, kul och bus.
Nu när ni läser detta, kanske gänget står
bakom scenen och gör sig beredda att göra
sitt bästa för att just du som läser ska få se en
kul föreställning. Cecilia bakom ljudmixern
och jag bakom ljusbordet, alla är vi beredda
att dra vårt strå till stacken för att föreställningen ska bli så trevlig som möjlig.
Nu kör vi!

I rollerna:

Cornelia Byberg - Emma
Elin Malm - Stina
Elvina Hållander - Maja
Emmy Sahlin - Angelica
Fabian Persson - Stefan
Joakim Stråle - Joel
Stella Kärrlander Lindberg - Margot
Vendela Lindblom - Linda
Manus:
Perra Söderberg
Regi & Lederi:
Perra Söderberg, Cecilia Svensson & Emmelie Halsen
Sufflering:
Tommy Jansson

Snövit 2.0
Sagan om Snövit och de sju dvärgarna är en riktig klassiker. Många av oss har nog tagit del av historien
om hur Snövit jagades iväg av sin onda styvmor för att senare möta de sju små männen. Nu får vi återigen
träffa Snövit och hennes små vänner. Men den här sagan börjar där den förra slutade. Men levde Snövit och
drömprinsen lyckliga i alla sina dagar? Vi får väl se...

Ledarnas ord:

Här har ni två stolta ledare.
Trots mycket plugg, resor, sjukdom och pandemi har det
här gänget lyckats få ihop en fantastisk föreställning. Dessa
ungdomar har hjälpt varandra i övningar och kommit med
idéer till förändringar i manusarbetet. Det viktigaste av allt
är att vi har haft otroligt roligt under resans gång.
Tack till:

Alla föräldrar som ställt upp med skjuts varje vecka, och för
att vi fått låna dom! Tack till alla som på något sätt hjälpt oss
i vår process fram till denna föreställning. Och framför allt
TACK till er, Matilda, Cornelia, Mary, Olivia, Julia, Amanda
och Tova. Ni är grymma!
Malin & Rickard

i rollerna:
Amanda Larsson - Trötter
Cornelia H. Korpelainen - Kloker
Julia Johansson - Prosit
Matilda Lundgren - Butter
Mary Danielsson - Toker
Olivia Udd - Snövit
Kajsa Engman - Glader
Manus & Regi:
Malin Nygren
Rickard Björk

vad fan har du gjort?
Det är många frågor som uppstår under en polisutredning när ett barn har dött. Vilket barn är det som har
dött egentligen? Vem är mördaren? Vem var arg? Kan vi inte spela finns i sjön istället? Vem är Polly? Och
kanske den viktigaste frågan: ”Vad fan har du gjort?”

Ledarnas ord:

Ordet ”stolt” räcker inte till.
Ungdomarna har agerat både
regissörer, manusförfattare, komiker, ansvariga för rekvisita,
ständigt emotionellt stöd till
både varandra och till oss ledare samt konstanta idésprutor.
Allt detta även fast det hade
räckt med att vara sådana
otroliga skådisar som de är. Det
är en lyx att lära dessa ungdomar allt vi bara kan om teater
varje torsdag och det är, för oss
båda, den bästa stunden på
hela veckan. Älskade ungar: Ni
är solsken och glädje! Ni är allt!
Satan i gatan! Finns i sjön! Nu
kör vi!

i rollerna:
Abbe - Valentin Lundberg
Alva - Stina Löfström
Amanda - Iris Bouvin
Cissi - Emma Ignell
Douglas - Oliwer Eriksson
Ellinor - Signe Fregelin
Jonna - Emma Malmrot
Polly - Maja Olsson
Rebecka - Hanna Timan
Saga - Sigrid Larsson
Manus och regi:
Christine Lundmark
Tess Nordlinder

Tack till:
Ljud-geniet Eric Mathiasson, ljus-geniet Claes Hilding, ”killen med rösten” aka polismannen Axel
Åminne samt sufflören/nyhetsuppläsaren/hjälpledaren Irma Almroth. Allmänt tack till alla torsdagsledare och bästa Tompe Nordström för teateråret 21/22. Utan er, ingen pjäs! Tack!

Videx-resan
Året är 2150 och dagen börjar precis som vanligt för klasskompisarna Neo, Astra, Kian och Zen. Genom
Videx-glasögonen får eleverna se in i historien och lära sig om viktiga historiska händelser. ”Ojdå, det
blev något knas med inställningarna. Vad händer om man trycker på den här knappen?” Och vart tog
batterierna vägen? Följ med klasskompisarna på en oväntad resa.

i rollerna:
Alva Viklund:
Uppfinnaren Volta,
Christobel Pankhurst, Syntare,
Tidningsförsäljare
Anna Boström:
Astra, Korvförsäljare
Emma Hellerby:
Lillasyster Nova, Läraren,
Konstapel Pavarotti,
Mystisk medhjälpare
Irma Byström:
Greta Thunberg, Isabella Rossellini,
Marknadsbesökare, Apotekare
Olle Zetterqvist:
Kian, Polis
Smilla Tjärnberg:
Zen
Viktor Westin:
Neo
Ledarnas ord:

Äntligen får vi spela teater igen! Första året som ungdomsgrupp för dessa ungdomar, där många aldrig
stått på scen tidigare och några spelat barnteater i
många år. De har sedan i höstas blivit en tight och
bra grupp som kämpat på och lärt sig mycket. Vi är så
stolta över det vi har skapat tillsammans.

Manus & Regi:
Annakarin Hoffling
Evelina Wesslén
Tack till:
Mikael Aronsson
för hjälp med ljud.

och för allt i världen, missa inte:

