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Teaterdirektören har ordet

Visa karaktär
På teatern jobbar vi mycket med rollkaraktärer. Till sin hjälp kan skådespelaren använda
sig av “De fem V:na”. Det är fem enkla frågor som en ställer till sig själv för att hitta och
bli säker på sin rollkaraktär.
Vem är jag? • Vad gör jag?
Vilken tid? • Varför? • Var?
Jag slås av att dessa frågor skulle alla behöva ställa sig ibland. Här och nu denna vår
verkar vi också ha börjat göra det, när Corona-viruset plötsligt ställt hela samhällen på
ända. Oavsett Corona eller inte, så brukar vi på Teater Mila försöka se vår del - teaterns
syfte och karaktär - i den tid där vi just nu är.
Jag konstaterar att tiden vi existerar i har starka högervindar där rasismen och fascismen
börjat få alltmer medvind, som smittar inte helt olikt ett elakt förkylningsvirus.
Så vad väljer vi då att sätta på teaterscenen för att spegla de aktuella strömningarna i
vår samtid?
Vårt val blev att under 2019 sätta upp föreställningen “Den avvikande meningen” som
ger publiken verktyg att identifiera och förstå fascism.
Föreställningen söker efter fascismens spår i samtiden och lotsar publiken genom
-ismer och begrepp. Från franska revolutionen förklaras vilka förutsättningar som
behövdes för att fascismen kunde uppstå i samhället. Det är samma mekanismer som
vi ser verksamma i dag.
”Den avvikande meningen” är Teater Milas val i arbetet för demokrati. En teater måste
inte alltid sätta upp scenkonst som speglar vår samtid, men just nu gör vi allra helst det.
Här har vi hittat vår karaktär och den roll vi vill ha i samhället just nu. Teatern vill verka
för allas lika värde när demokratin och kulturen hotas av förslag som vill riva ner det vi
tillsammans byggt upp.
Att arbeta mot fascistiska och rasistiska budskap tycker vi på Teater Mila är det viktigaste
valet vi kan göra just nu.
Jag är stolt över att teatern visar upp en stark karaktär i det godas tjänst!
Robert Markström, teaterdirektör Teater Mila AB
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Vi som har fått jobbet gjort

Organisation

Organisation 2019
Teater Mila har sitt huvudsäte i Luleå kommun, Norrbotten.
Teatern startades 2004-04-02 i Burträsk, Skellefteå kommun av
Robert Markström. Sedan oktober 2008 finns teatern i Luleå kommun.
Juridisk Person
Bolagsnamn:
Organisationsnummer:
Bolagsform:
Status:

Teater Mila AB
5556897-6194
Aktiebolag
Aktivt

Säte
Gatuadress:
Postnummer:
Postort:

Banvägen 9H
973 46
Luleå

Skatteuppgifter
F-skatt status:
Arbetsgivarstatus:
Moms status:

Registrerad för F-skatt
Registrerad som arbetsgivare
Aktiv som momsregistrerad

Styrelse
Styrelseledamot:
Styrelsesuppleant:

Markström Hans Robert, 42 år
Markström Stig Olov, 63 år

Löpande förvaltning
VD

Markström Hans Robert, 42 år

Robert Markström
Teaterdirektör/Skådespelare

Angelica Alkberg
Skådespelare

Malin Falk
Skådespelare

Karin Häggmark
Skådespelare

Agnes Kostet
Skådespelare

Jakob Granqvist
Skådespelare

Rebecca Lindgren
Skådespelare

Svenska Näringsgrensindelning SNI 90020
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Organisation

Sofia Markström
Fritidsledare

Anneli Hanno
Säljare

Ylva Schönfeldt
Dramapedagog

Om Teater Mila

Teater Mila - Jubileumsår

Regionalt uppdrag 2019

Teater Mila arbetar med scenkonst och dramapedagogik. Teatern står för
konstnärlig höjd och pedagogisk kvalitet. Teatern utgår från Luleå i Norrbotten
och turnerar i hela Sverige.

Utgångspunkten för det regionala verksamhetsbidraget för kulturorganisationer
är Norrbottens Kulturplan 2018-2021 samt de nationella kulturpolitiska målen.

Verksamhet har i huvudsak bedrivits i Norrbottens län.
I Norrbotten har vi jobbat i 11 av länets 14 kommuner. Boden, Gällivare,
Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå.
Utöver Norrbotten har vi också jobbat i Västerbottens och Ångermanlands län.
Teatern har engagerat 10 personer under året. Det motsvarar 2,58 årsverken.
Fördelningen har varit tre män och sex kvinnor med ett åldersintervall på 20-56 år.
Yrkeskategorier hos oss under året:
Skådespelare, regissör, musiker, dramapedagog,teaterledare, teatervärd,
administratör, formgivare, projektledare, teaterdirektör, säljare, producent
och fritidsledare.
Under året fyllde Teater Mila 15 år vilket firades med en jubileumsföreställning
på Lillan i Luleå. Teatern startade i Burträsk men har nu funnits i Luleå i 12 år.
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Om Teater Mila

Uppdraget innebär att organisationen ska:

•

Bedriva kontinuerlig länsverksamhet i Norrbotten.

•

Arbeta medvetet och systematiskt för ökad jämlikhet, jämställdhet
och tillgänglighet.

•

Arbeta med verksamhet för/av/med någon/några av områdena: barn och unga,

•

Nationella minoriteter och urfolk samt kultur och hälsa.

•

Medverka till samverkan och nätverksbyggande mellan länets organisationer,
föreningar och övriga aktörer med koppling till organisationen.

•

Tillse att det vid all typ av kommunikation framgår att Region Norrbotten är medfinansiär.
Huvudprincipen är att Region Norrbottens logotyp ska finnas med.
Om detta inte är möjligt ska det i löptext framgå att Region Norrbotten
delfinansierar verksamheten.

•

Tillse att all verksamhet är alkohol- och drogfri.

Om Teater Mila
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Livet på en
turnerande
teater
Ett urval av de foton som laddades
upp på Teater Milas Instagram under 2019.
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Om Teater Mila

Om Teater Mila
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Föreställningar 2019

Den avvikande meningen
I augusti hade Teater Mila premiär på föreställningen
Den avvikande meningen.
Den visades vid ett par tillfällen för offentlig publik under hösten, men
mestadels åkte de två skådespelarna runt till högstadieskolor i Norrbotten
och Västerbotten med denna berättelse om fascism.
Cirka 100 föreställningar hann vi spela innan året var till ända och den
fortsätter spelas under 2020.
Föreställningen ger publiken verktyg att identifiera och förstå fascism
och den har oftast spelats i elevernas klassrum.
Skådespelarna söker efter fascismens spår i samtiden och lotsar publiken
genom förvirrande -ismer och begrepp under den 45 minuter långa
föreställningen.
Budskapet i pjäsen är att uppmuntra publiken till eget kritiskt tänkande
och att se efter vem som är avsändaren av ett budskap.
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Föreställningar 2019

”En SO-lärares dröm”
Örnässkolan Luleå

”Jättebra teater, jag tror verkligen att
den kommer att gå hem hos eleverna”
Studie- och yrkesvägledare i Boden

Skådespelare Malin Falk om några intryck från året:
Det har varit väldigt speciellt att turnera med Den avvikande meningen,
för vi har alltid behövt vara beredda på att få starka reaktioner.
Vi har mött reaktioner från såväl elever som lärare och rektorer. Det känns
att det är en väldigt viktig pjäs som ligger helt rätt i tiden, och ämnet blir
bara mer och mer laddat ju närmare nästa val vi kommer.
Många har trott att det är vi personligen som kommer till skolan och
påstår saker, och vi har ofta fått frågan vilket parti vi är från.
Vi har då hänvisat till att det är ett skrivet manus och att det också
framgår tydligt i pjäsen vad författaren har för bakgrund, så det är ju
egentligen väldigt transparent.
Vi spelar upp en pjäs som utgår från fakta, och som en lärare på en skola sa
till en elev ”Du får ha vilka åsikter du vill, men du kan inte bestrida fakta.”
En skola vi har spelat på stack ut från mängden. Där fick lappar med
hakkors och kommentarer så som ”sluta hata på SD” och ”propaganda
kommunister”. Vi fick höra att NMR brukar försöka värva ungdomar
däromkring.
Många elever har också uttryckt tacksamhet för att vi kommit till dem och
spelat, för att de tycker det behövs och det har gett dem en tydligare bild
av fascism och kopplingen från hur den uppkom fram till idag.
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Föreställningar 2019

Det är många som har påpekat att vi verkligen borde spela den här för
vuxna också, för det är så många som inte har koll på hur allt hänger
ihop i historien, och man får en så bra helhetsbild av den här pjäsen.
Efter föreställningen har vi haft ett efterarbete i form av en workshop
med värderingsövningar. Det har varit väldigt bra att kunna avsluta med
det och låta eleverna fundera och ta ställning till olika påståenden.
Då får de själva reflektera över olika saker kring ämnet alla människors
lika värde.
Några månader in i spelperioden kom vi på att vi skulle börja låta
eleverna skriva anonyma lappar ifall de hade någon kommentar till oss
efter föreställningen och workshopen, och detta har visat sig vara väldigt
värdefullt för oss.
Det är långt ifrån alla som törs ställa en fråga eller säga vad de tycker och
tänker högt inför hela klassen, och då är lapparna ett perfekt sätt för dem
att ändå kunna uttrycka sina tankar och funderingar, och då får vi också
bättre koll på hur föreställningen faktiskt togs emot.

Föreställningar 2019
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Bara vara Sara
Vi har haft nypremiär på produktionen Bara vara Sara, med ett nytt
konstnärligt team.
I föreställningen blandas fantasi med vad som är verklighet för många
12-åringar.
Sara rusar hem från skolan, ner till tvättstugan. Hon är arg och besviken.
På sig själv, på skolan, på allt.
Varför är hon så ultrasuperdupermegasämst? Varför är hon inte cool och
populär? Varför klarar hon inte av att prata inför folk?
Sara önskar att hon var någon annan. Plötsligt hörs konstiga ljud och
något händer med tvättmaskinen, det dyker upp en märklig figur som
har kommit dit för att försöka hjälpa Sara ...
Föreställningen Bara vara Sara handlar om Sara, 12 år, som har tappat
tron på sig själv. Den handlar om de krav som en ung person kan uppleva;
vikten av att passa in, lyckas i skolan och ha många fritidsaktiviteter.
Framför allt handlar föreställningen om att se bortom de upplevda
kraven för att i stället lyssna till den egna inre rösten och våga vara den
en vill vara.
Föreställningen turnerade på grundskolor i Norrbotten och Västerbotten.
Till föreställningen erbjöds en elevworkshop med problembaserade rollspel.
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Föreställningar 2019

Bu! Vem är du?
Under tidiga hösten togs ett nytt manus fram hos Teater Mila av Robert
Markström.
Det resulterade i Bu! Vem är du? en pjäs som handlar om rädsla och mod,
skriven för yngre barn.
Publiken träffar Bu i skogen, där Bu möter en ny vän som är ute på
fisketur. Tillsammans utforskar de saker som kan vara farliga för oss
- och annat som inte är farligt, utan kanske bara lite läskigt.
Kanske är det bra att vara lite rädd för vissa saker, medan annat inte
är farligt egentligen, och du kan växa när du prövar ditt mod och utmanar
rädslan?
En av syftena med den här pjäsen har varit att ge yngre barn möjlighet
att närma sig och bearbeta saker en kan vara rädd för.
Pjäsen ska kunna ges som fristående föreställning, alternativt som en
del av Skapande förskola, ihop med en workshop som startar så snart
skådespelarna kliver av scenen.
I jultid startade repetitionerna för pjäsen, med planerad premiär till
skolstarten vårterminen 2020.
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Föreställningar 2019

Mästerkatten i stövlar
Mjölnarsonen får ärva en katt av sin pappa, men blir inte alls glad för
katten. Han bestämmer sig för att göra skinnhandskar av den, men
då börjar katten att tala.
Det som från början såg ut som en nitlott visar sig vara högsta vinsten.
Mästerkatten använder sin list för att göra mjölnarsonen rik och berömd.
Med lekfullhet, snabba skiftningar och energi bjuder skådespelaren
Robert Markström oss att stiga in i sagans underbara värld.
Golvet blir en enorm kornåker, mjölnarsonen blir kung och ängen brister
ut i sång.

“Robert Markström utför showen mycket bra
och skiftar mellan sina karaktärer helt utmärkt.”
“Han gör historien spännande - från början till slut.”
-Dagbladet

“Trollband barnen i 45 minuter med sin enmansshow”
- Tidningen Ångermanland

Leklådan
Lillasyster har massor med fantasi och vill leka med storebror. Men han är
så tråkig och vill bara läsa i stället för att vara med sin lillasyster.
Men så hittar hon storebrors hemliga låda, som bara den som har fantasi
kan öppna.
Och nu börjar det hända saker, när lillasyster utmanas av storebror och
lyckas få upp lådan.
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Föreställningar 2019

Skapande förskola/skola

Skapande förskola/skola 2019
Teater Mila har som målsättning att arbeta för konstnärlig höjd och
pedagogisk kvalitet vid efterarbeten och personalfortbildning i våra
skapande skola-projekt.
Det innebär att teaterföreställningen skapas och framförs av professionella
scenkonstnärer med olika funktioner. Teatern turnerar och spelar på
skolorna. Tillgängligheten blir hög då eleverna inte behöver förflytta sig.
Det pedagogiska efterarbetet består av att vår dramapedagog tar fram en
åldersanpassad workshop som behandlar föreställningens innehåll. Denna
workshop genomförs med eleverna efter att de sett föreställningen.
Personalfortbildningen syftar till att lämna något kvar på skolan; en metod,
ett tankesätt, en teori och praktiska övningar som pedagogerna kan anpassa efter behov och genomföra med sina elever.
Skapande skola och skapande förskola-verksamheten har besökt flertalet
kommuner i Norrbotten under året, och Umeå samt Bjurholms kommuner i
Västerbotten.
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Skapande förskola/skola

Berättarrummet
Rummet med uppbyggd inredning ger en metod för att stärka självkänsla,
språk och mångfald.
I Berättarrummet bjuds eleverna på en interaktiv berättelse. Sedan är alla
med om några enkla berättarövningar där berättandets byggstenar tränas.
Efter det arbetar vi med det individuella berättandet där alla får leta upp
och använda de historiekomponenter som de är mest sugna på att återge.
En berättarjakt börjar!
Under året har vi besökt skolor i Pajala och Luleå.

Kompisworkshop
Kompisworkshopen kan med fördel fungera som en starten på ett arbete
om vänskap eller som ett inslag i en redan pågående process.
Vi gör samarbets- och värderingsövningar som stimulerar till samtal mellan
eleverna samt bidrar till att bygga ett öppet arbetsklimat i klassen.
Vi lägger in några kommunikativa lekar i passet för att skapa en balans
mellan allvar och skratt.
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Skapande förskola/skola

”I Teater Milas värld
är scenkonst och pedagogik
varandras bästa vänner”

Fantasiworkshop del 1 och 2
I Fantasiworkshop del I ligger fokus på fantasi och sagoberättande som hel
gestaltning. I del II arbetar vi mer mot fantasi och karaktärsskapande.
Då dessa workshops görs med barn, syftar de till att ge personalen inspiration
i hur de kan jobba med barnen kring fantasi och gestaltande.
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken
för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten
i förskolan.
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi,
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt
förmågan att samarbeta och lösa problem. Läroplan för förskolan, sidan 6.
Vår fantasiworkshop startar med ett par övningar som tränar samarbete och
gestaltning.
Vi gör till exempel en räkneramsa med rörelser tillsammans med barnen.

En, två, stå på tå och flaxa lite så
Tre, fyra, kryp som en myra utan att bli yra
Fem, sex, sju, åtta, kan vi låta som en råtta?
Nio, tio, elva, tolv, vi ligger platt på vårat golv
Barnen får klura ut vilka djur som finns med i ramsan vilket leder oss in i
gestaltande.
När det är tydligt och klart att alla barn är duktiga på att gestalta, både riktiga
djur och fantasidjur, så är det läge att be dem om hjälp.
Då presenteras Filuren, en liten blyg figur som krupit ner i dramapedagogens väska. Vem kan det vara?
Under året har dessa fortbildningar erbjudits pedagogerna i Pajala.

Skapande förskola/skola
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Musikal på Residensskolan
i Luleå
För andra året i rad fick Teater Mila det roliga uppdraget att vara
teaterlärare med fokus på regi i högstadiets musikalprojekt.
Vi startade redan i februari med att hålla tre teaterlektioner. Lektionerna
syftade till att ge en trygg grupp och grundläggande teaterkompetenser
såsom status, fysiska uttryck och riktning. Eleverna önskade själva att få
öva på känslouttryck så det gjorde vi också.
Efter de uppstartande teaterlektionerna repeterade ensemblen vidare
tillsammans med sin musiklärare och skolans specialpedagog.
Teater Milas dramapedagog återvände i maj för att regissera deras
berättelse och sätta upp den på scenen.
Efter några intensiva dagar kom så premiären. Åtta skådespelande och
skönsjungande elever och en orkester med ytterligare sju elever tog plats
på scenen. De utstrålade sådan självklarhet och bjöd kompetent på en
humoristisk historia som fångade hela publiken.
Det finns många fina saker i livet och en av dem är denna; unga elever som
bjuder andra unga elever på en fantastisk konstnärlig upplevelse. Heja!
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Skapande förskola/skola

Utbildningar och kurser

Med sagan som utgångspunkt
Fortbildningen syftar till att bekräfta det arbete pedagogerna redan gör på
förskolorna samtidigt som vi hoppas inspirera och utmana till vidare arbete där
dramapedagogiken får en funktion! Vi tar avstamp i Läroplanen för förskolan
(Lpfö 98, reviderad 2016) 1 och det faktum att ”med ett temainriktat arbetssätt
kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (ibid, sidan 6).

Varför sagor?
Att sagor är viktiga för barns utveckling är vi nog alla överens om. De tar upp
teman som hjälper till att göra världen begriplig och berör ofta tankar, känslor
och relationer. De stimulerar fantasin och språkutvecklingen. De ger hopp.
Genom sagan kan vi:
• öka förståelsen och därmed empati för andra
• stärka värderingar som kamratskap och ärlighet
• utveckla språket genom rytm, ljud, ord, grammatik 2

Dramapedagogik är en metod som utgår från praktiska övningar, upplevelser och
dialog för att nå ny kunskap. Det är ett skapande lagarbete med gruppövningar
som utvecklar och tar tillvara kommunikationen mellan människor.
Syftet är utveckling för såväl den enskilde individen som för gruppen där övningar
alltid planeras och genomförs utifrån varje specifik grupp och dess deltagares
förutsättningar, intressen och sociala verklighet.
Genom dramapedagogiska övningar synliggörs vikten av ett demokratiskt förhållningssätt som ram för allas enskilda utveckling med målet att skapa en trygg grupp
med ett tillåtande klimat.
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling
och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den
skriftspråkliga världen.” (Skolverket).

Upplägg

Ett arbete utifrån sagor kan ge barnen flera roller i berättandet.

Under en fortbildningskväll hinns både teoretiska och praktiska djupdykningar
med. Deltagarna får lyssna, genomföra övningar, diskutera och slutligen planera
moment som de kan genomföra i den egna verksamheten.

De kan:
• Lyssna
• Berätta
• Fantisera utifrån bilderna
• Illustrera

All planering samlas in och renskrivs för att sedan tillsammans med ett teoretiskt
material skickas ut till alla deltagande förskolor. Målet är att alla ska ha så mycket
material och så mycket inspiration att de relativt enkelt kan starta egna projekt.

Sagor är dramaturgiskt uppbyggda med början – mitten – slut. Ofta handlar de om
något slags problem som ska lösas. De tar många gånger upp flera aspekter på
samma sak och det är vanligt att läsaren/lyssnaren ska få med sig en lärdom.
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Varför dramapedagogik?

Utbildningar och kurser

Sagt om fortbildningen;

”Tänk att det kan vara så enkelt att arbeta utifrån sagor.
Så självklart.” ”Nu har vi material till en hel månads arbete
med barnen. Nej, inte en månad förresten. En hel termin!”

Utbildningar och kurser
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Forumspel
– personalfortbildning
Forumspel är en metod där alla tränas att se och agera mot förtryck i vardagen.
Dessa orättvisor kan till exempel finnas i skolan, kompisgänget eller
idrottsföreningen. Där kan de ta sig uttryck genom ord, blick och handling.
Förtryck kan också finnas inom den enskilde individen och kan då visa sig genom en
förminskande syn på sig själv och sin egen förmåga.
Under en två timmar lång kursträff arbetar vi teoretiskt och praktiskt med att
synliggöra de tre olika delarna i en förtryckarsituation; förtryckaren, den
utsatte samt den passiva.
Kursdeltagarna får genom olika övningar, metoder och rollspel egna verktyg för att i
grupp förebygga och hantera konfliktsituationer.
Efter avslutad kurs renskrivs det material som pedagogerna arbetat fram och skickas
till skolan. På så sätt finns en liten gemensam övningsbank att utgå
ifrån i uppstartandet av egna forumspelsprojekt.
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Utbildningar och kurser

Samarbeten och projekt

Sommarläger i Älvsbyn
Veckan efter grundskolans avslutning, från söndag den 16 till torsdag den 20 juni,
genomförde vi årets sommarläger för ungdomar födda 2003-2006.
Det var tredje året vi samarbetade med Älvsbyns folkhögskola och 12:e året som
Teater Mila höll sitt sommarläger!
Temat i år var Teaterns byggstenar, och teaterlärare Ylva Schönfeldt lät deltagarna
arbeta mycket med miljöer, olika tidsepoker och gestaltande som synliggör och
utvecklar deltagarnas egna uttryck. Lägerdeltagarna hade fyllda dagar, med många
korta övningar och improvisation samt dramaövningar som är ett effektivt sätt att inte
bara skapa teater, utan även bygga ihop gruppen för att kunna arbeta med mod och
effektivitet under veckan.
De nyvunna kunskaperna användes liksom tidigare år till att bygga ihop en föreställning,
som anhöriga och allmänhet bjöds in att ta del av sista dagen.
I år hölls en serie berättelser från de olika arbetsgrupperna ihop av två nyhetsankare i
ett program. I de olika nyhetsinslagen fick publiken ta del av både nutida aktivism med
både vilja till byggande av murar i syfte att skapa ett eget stängt land, och historisk
aktivism med mycket dramatik, blod och död.
Som ”vanligt” fanns även ett pensionärsgäng på plats för att sätta krydda på tillvaron,
vilket de också gjorde. Just pensionärer är en grupp som ungdomarna ofta vill spela i
teatersammanhang konstaterar vi på Teater Mila.
Vid avtackningen och diplomutdelningen konstaterades att här fanns deltagare som
varit med alla åren inom åldersspannet, och som nu fått yngre syskon att också söka
sig till lägret. Det är öppet för deltagare från hela landet.
I samarbete med:
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Med stöd av:

Play together - Pilotprojekt
Projektet Play Together är ett pilotprojekt som Teater Mila varit projektägare för. Projektets syfte
var att Teater Mila genom dramapedagogiska övningar och metoder ska hjälpa idrottsrörelsen till
ett starkare och moderniserat ledarskap.
Projektet har bestått av två delar; en ledarutbildning med fyra träffar under ett par vårmånader
och invävt under denna period även inslag av dramaövningar under ledarnas ordinarie
träningspass med de aktiva spelarna.
Utbildningsdelen pågick under våren 2019 med Teater Mila, Luleå, och Älvsby IF Fotboll som
ställde upp med både barn och seniorer. Projektets mål var att ge ledarna fler redskap för att på
ett nytt sätt kunna förstärka och bygga in personlighetsutvecklande övningar parallellt med den
övriga träningen.
Hela föreningen i Älvsbyn har varit inkluderad i pilotprojektet; organisationen, styrelsen, tränarna
och spelarna. Projektet har fått finansiellt stöd av Region Norrbotten och hela projektidén är
utformad av Teater Mila, vars dramapedagog Ylva Schönfeldt höll i alla träffarna, i starten också
tillsammans med SISU Idrottsutbildarnas personal.
Under utbildningen har ledarna fått jobba mycket med begreppen gruppdynamik, kommunikation,
individen i laget, ledarskap och anpassade planer. Ledarskapsfrågor är inget nytt inom idrotten,
men att föra in dramaövningar som görs med ett syfte och en medvetenhet, upplevde många som
en ögonöppnare.
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Att blanda drama och fotboll visade sig vara mycket lyckat, då säsongen innehöll grupper som
börjat spela tillsammans och nu var nya för varandra. Här syntes vilket kraftfullt redskap
dramaövningar är då grupper ska bli trygga med varandra, för att i förlängningen bli ett lag där
alla tillåts vara sig själva och vågar agera.
Målet för SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet (nytt namn från 2020: RF SISU Norrbotten)
med att vara med i pilotprojekt är att hitta nya, moderna former för att leda och organisera en
förening, en del i arbetet med Riksidrottsförbundets dokument Strategi 2025.
Så här säger Ylva Schönfeldt om arbetet:

”Dramaövningar är skapande lagarbete som bland annat
stärker samarbetsförmåga, kommunikation, kreativitet och mod.
Syftet är utveckling för såväl den enskilde individen som för laget.”
Viktoria Viklund, ordförande Älvsby IF Fotboll
sade bland annat så här när hon intervjuades i radions P4 om deltagandet:

“Play Together är ett spännande projekt där vi provar nya uttrycksformer
inom fotbollen. Vi vill vara med och utforska den vägen med Teater Mila
för att utveckla fotbollens spelar- och tränarmetoder.”
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Det här är ännu en av mycket flexibla föreställningar/workshops som gör det
lätt för deltagarna att vara med på sina egna villkor, och är flexibla för att
ändra på övningar beroende på vilka deltagare vi möter, i olika åldrar och med
olika förutsättningar.

Detektivskola
Välkommen till den mystiska världen i Teater Milas Detektivskola, som är ett
samarbete vi främst fått med biblioteken. Idén till en detektivskola kom som
en förfrågan till Teater Mila från Piteås bibliotekarier under 2018.
I samband med ett läslov då elever läst Lassemajas detektivbyrå-serien
besökte vi biblioteksfilialer och höll en premiär med detektivskola tillsammans
med barn i skolåldern. Teater Milas detektivskola har blivit mycket uppskattad
och under 2019 har vi hållit den både i Luleå och Övertorneå som lovaktivitet
på biblioteken.
Här bjuder vi också in bibliotekarierna att prata för och visa barnbesökarn
deckarböcker för deras målgrupp i samband med vårt besök.
Deltagarna gör först olika dramaövningar med syfte att träna på sådant som en
barndetektiv kan behöva kunna. Vi övar exempelvis på att smälta in i olika miljöer, lösa problem, samarbeta och på att se om något saknas i rummet som fanns
där nyss.

”Jag blev otroligt imponerad över hur det pedagogiska
upplägget följde en spännande dramatisk kurva som höll barnen
fängslade och engagerade i över en timme.”
Elida Carlsson, fritidspedagog

När alla övat på dessa färdigheter skapar gruppen en gemensam deckargåta där
vi genom improvisationer i en gemensamt bestämd miljö hjälps åt att avslöja
tjuven.
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Ung Scen Norr
Under vårterminen upphandlades Teater Milas dramapedagog till två uppdrag.
Fortbildning för teaterledare tillsammans med dramapedagogen på Ung Scen Norr
planerades och genomfördes en fortbildningshelg riktad framförallt mot de ledare vi
tidigare utbildat inom teaterledarutbildningen men även för andra intresserade
drama- och teaterledare i länet.
Temat för helgen var “Från skrivkramp till skrivkraft - ett manusverktyg för teaterledare”.
Det var elva deltagare varav fyra som gått teaterledarutbildningen.
Utvärderingen visade att korta fortbildningskurser är uppskattade. Deltagarna tyckte om
innehållet och upplägget men de visade också stor uppskattning över möjligheten att få
träffas.
Slutkonferens Fake it til you make it! Ett EU-projekt där vi tillsammans med
dramapedagogen på USN tog fram och höll en fyra dagar lång utbildning, Train the
trainers, som syftade till att ge kompetens att leda projektet SPOT ON! Vilket är en
utbildning för de som hamnat utanför arbetsmarknaden.
Ledarutbildningen genomfördes under hösten 2018 i Melfi, Italien och hade deltagare
från England, Italien, Spanien och Sverige. Projektet resulterade att alla deltagande
länder genomförde egna utbildningar för arbetslösa. Resultaten formulerades i en
handbok.
Projektets alla delar presenterades i sin helhet på en slutkonferens i Luleå.
Teater Milas pedagog deltog i planeringen av konferensen men kunde tyvärr inte finnas
med på plats under presentationen.
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Egen fortbildning
Lära med berättande
I februari anordnade Nordiskt Berättarcentrum en två dagar lång konferens om berättande. Dagarna bestod av flera korta föreläsningar där nationella och internationella
berättare och pedagoger presenterade hur kreativitet och berättande är viktiga delar av
lärandet.
Så här säger deltagande Ylva Schönfeldt från Teater Mila:
”Oerhört inspirerande dagar där vetenskapliga utgångspunkter
mixades med erfarenhets-baserade tips.
Som åhörare fylldes jag av inspiration! Muntligt berättande,
tillämpat berättande, dilemmasagor, berättandets upplevelsevärldar,
storytelling, performing art, manusstommar och narrativa användningar
av en historia. Begreppen och ingångarna är många.
Nu gäller det att hitta en egen ingång i alla intryck och
förvalta detta på ett personligt sätt. Vilka är mina berättelser
och hur kan och vill jag använda dem? Så roligt!”

Scenkonstbiennalen
Under fem dagar i maj besökte vi årets scenkonstbiennal i Sundsvall och Härnösand.
Vi satt i flera salonger och tog del av scenkonst av hög konstnärlig kvalitet som berörde,
ifrågasatte och ingav mod.
Vi lyssnade på panelsamtal och föreläsningar om bland annat scenkonst för unga,
framtidens ledarskap inom scenkonsten samt om hur socialt utanförskap kan gestaltas
utan socialrealism.
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Röstträning
Under hösten anställdes flera skådespelare inför nya produktioner. De fick röstcoachning
hos Mirjana Petrova Johansson i Luleå.

Att berätta och gestalta sagor
En kurshelg, framtagen av Teater Mila och som Ylva Schönfeldt ledde.
Kursen arrangerades av ATR, Norrbotten och hölls på Norrbottensteatern. Med avstamp i
dramapedagogiska tankar och med teatern som uttrycksmedel arbetade vi teoretiskt och
praktiskt med övningar och lekar som fördjupar sagoberättandet.
Helgen fylldes av praktiska tips, berättande och övningar utifrån sagor och sagoformen.
15 personer deltog och de kom från olika verksamheter och kommuner, exempelvis Byakult från Gällivare, Kulturskolan i Kalix och Lulespexet/Luleå universitet.
Det var också fler deltagare som deltog privat, utan att tillhöra någon specifik arbetsplats.
Kurshelgen avslutades med att alla deltagare skapade egna väsen kring vilka de hittade
på och berättade en saga. Lyssnarna fick uppleva flera olika miljöer, möta karaktärer av
skilda slag och följa med på otroliga äventyr som framkallade både skratt och tårar.
Imponerande insatser från alla berättare!
Utvärderingen visade att deltagarna uppskattat att få jobba i många konstellationer vilket
underlättade att lära känna nya människor, få korta tidsintervall för att undvika självcensur gör att man inte drabbas av prestationsångest. De konstaterade också att kroppen lär
sig olika sätt att kommunicera utifrån ens begränsningar och möjligheter.
Några deltagarröster;

”Vilken energi man fick”
”Underbart!”
”Härligt och lärorikt”
”En helg full av inspiration”
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Vår pedagogiska syn

Teorier om lärande
Vi lutar oss mot flera teorier om lärande i vår utbildning, framförallt;
Den konstruktivistiska synen på lärande vilket innebär att individen skapar
ny kunskap genom att utgå från sina tidigare kunskaper och föreställningar.
Stor vikt läggs vid att aktualisera kursdeltagarnas tidigare erfarenheter så
att de själva kan sätta sitt lärande i ett sammanhang. Individen är aktiv i
inlärningen genom att tolka och anpassa olika stimuli och konstruerar
därmed en egen subjektiv kunskap.
Den sociokulturella synen på lärande vilket kan beskrivas som ett socialt
fenomen. Individen förstår sin omvärld genom språket och utformar ny
kunskap genom att ingå i olika sociala förhållanden.
Kursdeltagaren skapar mening och förståelse tillsammans med andra.
Lärande sker i sociala och kulturella sammanhang i interaktion med andra.
Kunskapen bearbetas sedan individuellt inom varje individ.

Dramapedagogik
Vi arbetar med dramapedagogik som metod i vår undervisning.
Vår åsikt är att man lär sig bäst genom att själv få göra. Det betyder att
kursdeltagaren själv ska vara en skapande och prövande individ.
Genom att praktiskt arbeta med olika övningar och reflektera kring detta får
deltagaren erfarenhet av kursens olika delar.

Genuspedagogik
Genuspedagogik ligger som grund i utbildningen.
Detta innebär att vi lyfter genusrelaterade frågor i den pedagogiska
praktiken. Våra syften är dubbla. Ett syfte är att deltagarna ska bemötas
jämställt och ges samma förutsättningar till lärande och utveckling.
Ett andra syfte är att ge deltagarna redskap för att själva kunna utforma
ett genuspedagogiskt förhållningssätt och egna pedagogiska metoder.

Normkritik
Vi arbetar normkritiskt vilket innebär att vi i undervisningen belyser och
diskuterar normer. Syftet är att synliggöra och ifrågasätta varför människor
diskrimineras.
Teater Milas utbildningar bygger också på ett interkulturellt förhållningssätt.
Vi tillämpar olika språk- och kunskapsutvecklande modeller och aktiviteter
i genomförandet av utbildningen.

Anpassad för deltagare med
Svenska som andra språk
Vi arbetar för att synliggöra språket och använder flera språk- och kunskapsutvecklande modeller. Bland annat arbetar vi med det sociala samtalet men
har också fokus på lärande, utforskande och utmanande samtal.
Vi arbetar även med lässtrategier innan, under och efter textläsning.
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Spelade pjäser

Norrbotten

Övriga Sverige

Totalt

Publik

Kurser/utbildningar

Norrbotten

Övriga Sverige

Totalt

Antal deltagare

Den avvikande meningen
Bara vara Sara
Leklådan
Mästerkatten

68
7
1
0

9
5
5
2

97
12
6
2

2410
980
250
95

Forumspel
& Värderingsövningar

1

0

1

40

Vad är berättande?

1

0

1

8

Summa

96

21

117

3735

Med sagan som
inspirationskälla

2

0

2

15

Fortbildning för
teaterledare

2

0

2

15

Play together
(organisationsutbildn.)

2

0

2

40

Play together
(Utb.spelare Älvsby IF)

6

0

6

40

Play together
(ledarutbildning)

4

0

4

20

Summa

18

0

18

178

Skapande skola

Norrbotten

Övriga Sverige

Totalt

Antal deltagare

Efterarbete DAM
Berättarrummet år 1
Workshop BVS

88
34
17

8
0
1

96
34
18

2313
598
396

Summa

139

9

148

3307

Skapande förskola

Norrbotten

Övriga Sverige

Totalt

Antal deltagare

Fantasiworkshop
FantiseraMera Pajala

1
9

0
0

1
9

20
105

Summa

19

0

10

125

Statistik

Statistik

48

Övriga evenemang

Norrbotten

Övriga Sverige

Totalt

Antal deltagare

15-årsjubileum

1

0

1

44

Publikmöte/info
Hertsötorget

1

0

1

50

Deckarskola, Luleå
Övertorneå

4

0

4

73

Regional konferens mot
våld och hedervåld

1

0

1

100

Referensgrupp Vågens
förskola

2

0

2

13

Residensskolan

9

0

9

30

Teaterläger Älvsbyn

1

0

1

16

Teaterläger föreställning

1

0

1

60

Summa

19

0

19

292

Summering aktiviteter

Norrbotten

Övriga Sverige

Totalt

Ålder

Publik/deltagare

Barn
Unga
Vuxna

82
186
14

13
17
0

95
203
14

0-12
13-25
26 >

2406		
4869
362

Summa

282

30

312		

Teater Mila bildades 2004.
Teatern är turnerande och har sin
bas i de fyra nordligaste länen.
Oavsett ålder är det den goda berättelsen
som ligger i fokus. En bra berättelse ger
åhörarna material att skapa sina egna inre bilder,
på samma sätt som en bra bok gör.

www.teatermila.se
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