
 
 

Verksamhetsplan för LumparLab Teaterförening r.f. 2011 
 
 
Föreningens syfte är att främja och utveckla teaterverksamheten lokalt samt 
metodologiskt genom att skapa och arrangera föreställningar, öppet 
laboratoriearbete, seminarier och kurser för åländska, nordiska och utländska 
scenkonstnärer så som skådespelare, regissörer, pedagoger och dramatiker.  
 
LumparLabs främsta syfte är att skapa internationella teaterprojekt utifrån den europeiska 
teatertraditionen med innovativa metoder. Därför är projektet Lear Landskap – En 
experimentell teaterstudie i metodik föreningens viktigaste verksamhetsområde. Lear 
Landskap rör sig inom en gränsöverskridande genre och undersöker utifrån olika 
infallsvinklar William Shakespeares Kung Lear inom nutida scenkonst, detta bland ett 
nordiskt och internationellt nätverk av scenkonstnärer, teaterföreningar och oberoende 
akademiker och teaterpedagoger. (Förprojektet Tillbaka till Shakespeare genomfördes april 
2009 till september 2010. Del I av Lear Landskap – En experimentell teaterstudie i metodik. 
Genomförs september och november 2010 och rapporter, dokumentation och räkenskaper 
lämnas in till finansiärer i början av 2011.) 
 
 
 
Verksamhet 2011 
 
1. Laboratorier 
Projektet Lear Landskap – En experimentell teaterstudie i metodik Del II 
Projektet är uppdelat i två delar. Den första innehöll två laboratorier under året 2010 och den 
andra består av tre laboratorier 2011. Alle fem teaterlaboratorier utforskar och reflekterar 
över metodik utifrån flera synvinklar; scenkonstnärernas, pedagogens, regissörens, 
scenografens och dramaturgens. Laboratoriearbetet utförs med professionella 
scenkonstutövare från dans-, teater- och performance-fältet, vilka bidrar med olika 
erfarenheter, bakgrunder och åldersperspektiv.  
 
Den kunskap vi erhåller genom arbetet, vidareförmedlar vi genom dokumentation, Internet, 
seminarier och artiklar i teatertidskrifter.  
 
05 - 11 maj  
Det fjärde laboratoriet ägnas åt kompositionsarbete. Genom att vidareutveckla 
kompositionsverktygen tränas skådespelarnas möjligheter att utföra komplexa kompositioner 
i nära samverkan med utgångsmaterialet, dvs Shakespeares text.  
 
1 - 11 augusti 
Det sista laboratoriet fokuserar på att fördjupa analyserna av de huvudsakliga teman som 
framkommit i arbetet med Kung Lears olika landskap.  
Inom ramen för det sista laboratoriet arrangerar vi ett fyra dagars seminarium under ledning 
av regissör och skådespelare Annabel Arden från den experimentella teatergruppen 
Complicite från England www.complicite.org. 
 
 
2. Samarbeten 
LumparLab samarbetar med andra konstnärer på Åland för att skapa en plattform för 
gemensamma projekt, till exempel Skärgårdens Kulturhus i Föglö.  



 
LumparLab arbetar med att formalisera sitt nätverk i Norden och Europa för att åstadkomma 
samarbetsprojekt och kunskapsutbyte med undervisningsinstitutioner och 
teatersammanslutningar, vilket förberetts under 2010. 
 
Under förarbetet till projektet Lear Landskap skapades kontakter till forskare inom 
teatervetenskap på universitetsnivå och pedagoger på teaterhögskolor för att kunna erbjuda 
ett faktiskt utbyte, såväl teoretiskt som konstnärligt. Detta förstärks genom att representanter 
för samarbetsgruppen tar del av laboratorierna som observatörer och följer upp med 
reflektioner till deltagare och ledare.  
 
Nästa seminarium är planlagt till hösten 2011 i Stockholm.  
 
LumparLabs samarbetspartners är så här långt: Svein Gladsø professor vid Institutt for 
kunst- og medievitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Kent 
Hägglund kulturskribent och lektor i drama vid Lärarhögskolan/univ. i Stockholm, Martha 
Vestin professor vid Dramatiska Institutet. 
 
 
LumparLab Teaterförning planerar att gå med i Assitej Finland och i IETM i 2011. 
 
Föreningens hemsida är ett viktigt verktyg för detta kommunikationsutbyte.  
www.lumparlab.ax är därför under ständig utveckling. 
 
 
3. Förmedling och publikarbete 
Under Lear Landskap laboratorierna anordnas för allmänheten och media öppna repetitioner 
och arbetsvisningar för att öppna upp arbetsprocessen. På det sättet förankras 
verksamheten i den lokala kontexten.  
 
 
4. Arbete riktad mot målgrupper med särskilda behov samt barn- och 
ungdomsverksamhet 
LumparLab har arrangerat dramaverkstäder i samarbete med Ålands handikappförbund och 
fortsätter detta viktiga arbetet med andra professionella konstnärer. 
 
Föreningen fortsätter med samarbete kring undervisning, interkulturella projekt och 
drama/teaterprojekt för och med barn och ungdomar med hemort på Åland.  
 
 
5. Inventarier/teknisk utrustning 
Verksamheten kräver investeringar i teknisk utrustning. Föreningens målsättning är att bygga 
upp en bank för utrustning, scenisk material och rekvisita till arbetsvisningar, laboratorie- och 
seminariearbeten samt dokumentation.  

 
 
6. Ekonomi 
Föreningen finansierar sin verksamhet genom understöd, donationer och stipendier samt 
genom att arrangera avgiftsbelagda seminarier, kurser och föreställningar. Det är viktigt att 
hitta de mest optimala nätverken för att kunde säkerställa en hållbar utveckling av 
verksamheten. För detta behövs dock utökade ekonomiska resurser och aktivt deltagande 
på seminarier och konferenser. 
 
 
 
 


