Till medlemmarna
Välkommen till hösten 2017
Hösten 2017 är fullbokad med scenkonst i alla dess
former. För teaterföreningens styrelse innebär hösten
också ett viktigt arbete med att besluta vilken repertoar
vi skall ha under hösten 2018 och våren 2019. Inför det
tar vi del av Riksteaterns anbud, vi undersöker de
nordliga teatrarnas utbud och botaniserar bland de fria
grupperna. Vi försöker att finna kvalitativ och varierad
scenkonst. I höstas fick vi tips av en medlem om en
pjäs som vi lyckades få till Jokkmokk. I våras
involverade vi medlemmarna i beslutet om vilken
”Opera på bio” vi skulle visa. Vi hoppas att även
framöver kunna få del av era synpunkter på
repertoaren.
Vi vill också påminna er om att bästa sättet att hålla sig
uppdaterad om kommande föreställningar och
eventuella ändringar i programmet är genom
Jokkmokks Riksteaterförenings Facebook-sida
www.facebook.com/jokkmokksRTF/, föreningens
hemsida www.jokkmokk.riksteatern.se och ReklamJournalen.
Kom också ihåg att du nu kan köpa biljetter online på
www.norrbottenonline.se. Prova! Som medlem i
Riksteaterföreningen betalar du alltid det lägsta priset.
På gång
Stort tack för er medverkan när vi skulle välja höstens
operaföreställningar på bio! Flest röster fick Bizets två
operor Pärlfiskarna och Carmen och redan i
september blir det möjligt att se ”Opera på bio” på
Folkets Hus.

föreställning. Det skall bli spännande att se vad
jokkmokksbor velat lyfta fram.
”Kulturkompis” är något som föreningen har satsat på
genom Riksteatern Norrbottens Integrationsprojekt.
Som ”Kulturkompis” finns det möjlighet för äldre och
nya jokkmokksbor att tillsammans ta del av
kommunens kulturutbud i mindre grupper. Det har
redan bildats fem kompisgrupper i Jokkmokk, vilket
har uppmärksammats i media. Tillsammas kan
kulturkompisar välja mellan att se teater, bio eller
musikföreställningar till rabatterat pris. Har du lust att
veta mer och delta i arbetet, ta kontakt med vår
Christina Brink, ninnabrinck@gmail.com, 070-3117925.
Ett urval av höstens föreställningar
Vi inleder hösten med ”Opera på bio” i samarbete med
Folkets Hus och Parker. Först ut är Carmen som visas
den 5/9 på Folkets Hus. Föreställningen som är en
anslående uppsättning av Bizets operaklassiker är
inspelad på Metropolitan i New York. Elīna Garanča
gör titelrollen – en kvinna som män åtrår, men som är
fast besluten att vara sann mot sig själv. Roberto
Alagna är Don José och hans rival, toreadoren
Escamillo, spelas av Teddy Tahu Rhodes. Danserna är
skapade av koreografistjärnan Christopher Wheeldon.
26/9 är det dags för Pärlfiskarna, en annan av Bizets
operor inspelad på Metropolitan, i regi av Penny
Woolcock. Diana Damrau har rollen som prästinnan
Leïla. Matthew Polenzani och Mariusz Kwiecien är
Nadir och Zurga, de två pärlfiskarna, vars vänskap
sätts på prov när de slåss om Leïlas kärlek. Deras
sång “Au fond du temple saint” är en av operakonstens
mest kända duetter.

Ett annat lokalt engagemang har varit inför
föreställningen ”Vi som bor här”. Fram till den 18
augusti har det varit möjligt att gå in på länken
http://formular.riksteatern.se/visomborhar för att ge
förslag om platser kring Jokkmokk som betyder något
speciellt, eller ge tips om personer med kunskap om
natur. Filmer och foton har också kunnat länkas till
formuläret. Det lokalt insamlade materialet har sedan
blivit en del av Martin Emtenäs och Stefan Sundströms

Ur Pärlfiskarna

10/10 är det dags för den rappa föreställningen
Zebrafinken. Det är en gripande och underhållande
reflektion över skoltidens utanförskap. Carlos Romero
Cruz, den unge skådespelaren och dramatikern, rör sig
snabbt mellan rollerna i denna egenskrivna monolog.
Genom dragpersonan Carnita Molida hittar han en
varm ton för att skildra tonårens skörhet och den
oförstående vuxenvärlden. Missa inte möjligheten att
se denna nyskrivna och viktiga pjäs.

Filmälskare känner kanske igen Hitchcocks klassiker
De 39 stegen? Pjäsen De 39 stegen är delvis baserad
på filmen och denna Broadwaypjäs, som nu sätts upp
av Norrbottensteatern, visas hos oss den 23/11. Här
möter vi Rickard Hannay, som blir misstänkt för mord
efter mötet med en kvinna i ett dimmigt London. I sitt
försök att rädda världen från ett förödande krig flyr
han undan polisen och hemliga agenter.

Sedan blir det en föreställning i samverkan med byarna
och andra föreningar. Vad sa du att du sa? är en
humoristisk betraktelse över hur vi har kommunicerat
med varandra genom tiderna. Idag har vi Facebook och
Instagram men hur går det med samtalen runt
köksborden? Hur står det till med vår förmåga att
förstå varandra i den verkliga världen? Dan Swärdh
från teater Scratch tar med oss på en snabb musikalisk
resa genom samhällsutvecklingen och hur vi
kommunicerar med varandra. Föreställningen ges den
30/10 i Vuollerim och den 31/10 i Vaikijaur Byagård.

Vi avslutar teaterhösten under julmarknaden den 9/12
med föreställningen Här dansar vi inte, mer känd
som Bastubaletten i regi av Justine Kirk. Bastubaletten
är en tv-succé, i vilken fem män från Tornedalen
träffades i bastun för att samtala om livet och för att
dansa. Nu kommer Bengt Niska, före detta
kommunalråd i Pajala, Fredrik Hangasjärvi,
riksspelman, Bengt Aili, pensionerad
folkhögskolelärare, Daniel Wikslund, riksspelman, och
Henry Huuva, snickare, till Jokkmokk. Samtal,
berättelser, ”moves”, dans och musik varvas i denna
föreställning.

Ta med dig barn och barnbarn på Mamma Mu och
Kråkan under höstlovet. Barnboksklassikern om den
finurliga kon och hennes vän Kråkan har blivit
barnteater från 4 år. Varför är Mamma Mu och Kråkan
vänner? Vad är det att vara vän? I sann Mamma Muanda handlar pjäsen om att våga göra det omöjliga.
Det ges två föreställningar den 30/10.

Här dansar vi inte

Kalendarium för hösten 2017
Mamma Mu och Kråkan

Vi kommer att visa två pjäser som har människans
förhållande till naturen som tema. Den ena ges under
hösten 2017 och den andra under våren 2018. 15/11 är
det dags för Vi som bor här. Två välkända
naturälskare ger sig ut på en talkshow-turné
tillsammans. Den ena är Martin Emtenäs, som många
känner igen från naturprogram på tv, och den andre är
musikern och författaren Stefan Sundström. Deras
föreställning handlar om den storslagna naturen och
djuren liksom om välkända platser och smultronställen
och vad dessa betyder för oss. De har arbetat fram
nyskriven text och musik men föreställningen är även
baserat på lokalt insamlat material.

September
5/9
26/9

Carmen
Pärlfiskarna

Oktober
10/10
30/10
30/10
31/10

Zebrafinken
Vad sa du att du sa? Vuollerim
MammaMu och Kråkan
Vad sa du att du sa? Vaikijaur

November
15/11
23/11

Vi som bor här
De 39 stegen

December
9/12

Här dansar vi inte

