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Verksamhetsberättelse 2009

LumparLabs syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är
- att främja och utveckla teaterverksamheten och verka för att tillfredsställa
teaterbehovet på föreningens hemort och i dess närmaste omgivning
- att skapa och arrangera föreställningar, öppet laboratoriearbete, seminarier och
kurser. Detta för nordiska och utländska skådespelare, regissörer och dramatiker.
- delar av verksamheten går ut på att samarbeta med liknande centra i andra
länder, LumparLabs främsta uppgift är att skapa internationella teaterprojekt med
olika innehåll men som alla har inriktning på att närma sig den europeiska
teatertraditionen.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
- upprätthålla teaterverksamheten
- genomföra teaterföreställningar eller liknande tillställningar
- arrangera övningar, informationsmöten, forskningstillfällen och kurser

Föreningen finansierar sin verksamhet genom att
- ta emot understöd, donationer och stipendier
- arrangera avgiftsbelagda kurser och föreställningar

2009 fokuserade LumparLab på:

Nätverksbyggande, undervisning och utveckling av projekt

Nätverksarbete. Grete Sneltvedt och Heidrun Kaletsch deltog i Den danske barne-
og ungdomsteaterfestivalen 2009 för information om vad som sker med barn- och
ungdomsteatern i Norden. Vi diskuterade och informerade om egna projekt och
byggde nätverk.

Vi hade ett möte med Theodor Bjursell Nordiska Kulturfonden i Köpenhamn
beträffande ansökan till projektet “Tillbaka till Shakespeare” och fick respons och råd
angående hur vi skulle gå vidare. Fick en orientering om möjligheterna till understöd
och om hur LumparLab skulle gå fram i själva utvecklingen av projektet. Under mötet
blev det sagt att Fonden initiellt var positiv till projektet, men att det bör utvecklas och



den nordiska dimensionen måste förstärkas. Grete Sneltvedt har också haft samtal
med KKNord och Svenska Kulturfonden avseende ytterligare ansökningar till
huvudprojektet.

Förprojektet  till Tillbaka till Shakespeare – en praktisk-teoretisk undersökning-
har hittills mottagit 2.000 € från Ålands Kulturdelegation och 5.000 € från Svenska
Kulturfonden. Dette innebär att projektledarna har kunnat lägga en plan för arbetet
under hösten och våren 2009/2010 avseende utveckling av projektet och en ny
ansökan.

Undervisningsverksamhet för ungdomar med hemort på Åland. Detta skall
utmynna i en arbetsvisning/work in progress sommaren 2010. Grete Sneltvedt har
hållit klasser och privatundervisning under hösten 2009. Undervisningen har varit
något sporadisk, men vi fortsätter i 2010 med kurser och arbetsvisning.

Nätverksutveckling; Stockholm Universitet universitetslektor Kent Hägglund och
professor Svein Gladsø vid Universitetet i Trondheim. Grete Sneltvedt har haft
fortlöpande kontakt med universitetslektor Kent Hägglund och professor Svein
Gladsø samt med professor Martha Vestin (tid. professor vid Dramatiska Institutet i
Sthlm) och LumparLab skall fortsätta verksamheten med att bygga ut nätverket med
kontakter i Finland våren 2010.

Arbetsmöte och utveckling av träningskoncept under Cosmonauti festivalen i
Caprarola, Italien under perioden 5 – 14 oktober. Grete Sneltvedt och Heidrun
Kaletsch genomförde ett arbetsmöte med förberedelser och planläggning och tog
aktiv del i Cosmonauti festivalen; ett teaterkonstnärligt och teaterfackligt arbets- och
forskningsmöte för skådespelare, regissörer och scenkonstpedagoger från hela
Europa som har en gemensam bakgrund i en gren av den ryska skolan. Under
festivalen genomförde de ett träningsupplägg som de har utvecklat i förbindelse med
det första laboratoriet som arrangerades i november på Föglö, Lear Landskap.
Arbetet är dokumenterats på dvd som skall redigeras och arbetet skall också
dokumenteras skriftlig i en större rapport kring Förprojektet “Tillbaka till
Shakespeare”.

Öppet laboratoriearbete för professionella nordiska scenkonstnärer på Föglö som del
av förprojektet Tillbaka till Shakespeare – en praktisk-teoretisk undersökning.

LEAR LANDSKAP – Laboratorium, november 2009 på Föglö

Under laboratoriet på Föglö i november 2009, undersökte vi effekten av att
kombinera ”the Viewpoints-training method” (Anne Bogart, Tina Landau) med
textanalyser sprungna ur den ryska traditionen. Varje dag startade med en och en
halv timmes träning som öppnade deltagarnas sinne och kroppar för kreativitet.
Därefter fortsatte vi med analyser av pjäsen under en timme, där vi koncentrerade
oss på den första akten i Kung Lear. Efter lunch, arbetade vi med det sceniska
arbetet/övningar i kombination med konkret arbete i form av forskning utifrån pjäsens
innehåll. Detta inslag inspirerade deltagarna i deras eget arbete vad gällde ämne,
scener, monologer i olika formationer – ensamma, med partner eller även i hela
gruppen. Varje kväll – förutom den första – avslutades med en visning av de scener
som hade förberetts under dagen.

Gruppen bestod av personer mellan 17-57 år, med en varierande konstnärlig
bakgrund, vilket visade sig vara en rikedom för hela gruppen.



Under dagarnas intensiva arbete, byggde gruppen upp en atmosfär av starkt
samarbete, i vilken de alla kunde arbeta individuellt vad gällde tillvägagångssätt och
tempo. Som skådespelare, dansare, regissörer, koreografer, pedagoger, scenografer
förde de in sin kunskap, drog nytta av och närmade sig via impulser från de andra.

Föglö som arbetsplats för laboratoriet erbjöd en omgivning som krävde en hög grad
av koncentration på arbetet. Ön är så långt ifrån deltagarnas dagliga liv och det finns
inte någon annan förströelse där.

Responsen från deltagarna i laboratoriet och erfarenheterna vi har gjort med denna
arbetsform har stärkt önskan och behovet för en rad av laboratorier. Testprojektet
Shakespear Revisited går nu in i sin sista fas med att skriva rapport, stärka nätverk
och färdigställa inför uppstartningsskedet.

Under år 2010 planerar vi att genomföra tre laboratorier och under år 2011 tre
laboratorier, totalt sex laboratorier. En eventuell produktion kan bygga på
erfarenheterna från laboratorierna, men det handlar i så fall om ett eget projekt.

Varje enskilt laboratorium kommer att fokusera på speciella teman; improvisation och
komposition, vers och prosa – stämma och tal, det rytmiska och det musikaliska. Nya
teman och utmaningar kommer att dyka upp på vägen och de kommer att skapa en
så pass flexibel struktur att de kan kopplas samman med forskningen. I slutet
kommer elementen att sammanföras.

Deltagarna var från Norge, Sverige, Finland, England, Italien och Åland. Från Åland
deltog två av LumparLabs elever. Detta är en tradition vi troligen kommer att fortsätta
med.

Bearbeta dokumentationen av årets projekt. Film, foto och artiklar. Detta är ett
pågående arbete som skall avslutas våren 2010.

LumparLabs aktivitet har varit stor under 2009. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt
under året.

Lumparland 12. mars 2010
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