
Verksamhetsberättelse för
KFUM SOMMARTEATERN I YSTAD 2020
Föreningen ”Sommarteatern i Ystad” bildades 17 juli 2001.
Styrelsen avger härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Styrelsen har bestått av:
● Ordförande, Roger Persson Krok
● Vice ordförande, Ingemar Jönsson
● Kassör, Eva Åberg
● Sekreterare, Kristin Skoog
● Vice sekreterare, Jane Svensson
● Övriga ledamöter, Charlotte Mårtensson, Stefan Månsson, Alexander Ståhl, Emelie

Resman
● Adjungerade ledamöter och konstnärliga ledare, Anna Ståhl, Hilda Ståhl, Hannes

Nilsson och Emma Nilsson.
● Revisor, Kjell Åberg

Styrelsen har haft elva protokollförda möten under året. Föreningens medlemsantal har ökat
under 2020, då fler antal medlemmar har tillkommit jämfört med antalet som lämnat.
Medlemsantalet är nu 236.

Medlemsavgiften ändrades under årsmötet 2020 och ligger nu på 350 kr för aktiv medlem
samt 350kr för VIP-medlem med löptid juni-juni. Stödmedlem erlägger 100 kr.

Verksamhet
● Den 14:e mars tog vi hela ensemblen, kulisser, rekvisita mm och körde till

Nöjesteatern i Malmö. Där spelade vi en föreställning av De Tre Musketörerna. Detta
var precis i början av pandemin och publiktaket låg på 500 personer. Vi hade 400
bokade biljetter och ca 200 pers dök upp (pga pandemin) för att njuta av
föreställningen. Alla som hade bokat en biljett fick tillgång till vår filmatisering av
föreställningen i efterhand.

● Under året har vi anordnat “Sommarteaterns Teaterskola” i samarbete med
Medborgarskolan. Vi har haft tolv olika grupper, och vi har noggrant följt
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Efter vårterminen och höstterminen
utförde alla grupperna en teaterfestival som avslutning med föreställningar som de
arbetat med under terminen. Pga de rådande omständigheterna så filmades
festivalen så att familj och vänner kunde se föreställningarna utan att vara på plats.
Ledarna har också anordnat läger för vissa av grupperna. Vi tackar våra duktiga
ungdomsledare för deras härliga engagemang och för att det har varit ett stöd för
barnen och ungdomarna i dessa tuffa tider. Antalet barn och ungdomar som
medverkat i teaterskolan har varit ca 150 varje termin.

● Familjemusikalen som skulle spelats sommaren 2020, blev pga omständigheterna
framflyttad till 2021. Istället satte vi upp 13 föreställningar av “Sommarteatern Genom
Tiderna”, med 50 pers i publiken per föreställning. Detta var väldigt uppskattat.



● Vi kunde utföra vårt “Teaterläger” där våra yngsta och mindre erfarna aktörer fick
möjlighet att framföra fem föreställningar av "Lilla Sjöjungfrun". Även dessa spelades
för 50 pers i publiken per föreställning. Tack till Eva-Lotta Larsson och Jimmy
Johansson för ert engagerade arbete med detta.

● Föräldragruppen under ledning av Carina Brandt spelade fyra föreställningar av det
nyskrivna lustspelet “En riktig soppa”. På scen var det 16 skådespelare.

● Under sommaren spenderade alla i föreningen många timmar med att förbereda så
mycket som möjligt för sommaren 2021. Vi har byggt ut läktaren, sytt kläder, byggt
kulisser mm.

● Fotografering av karaktärer till Kung Arthur har skett på olika ställen runt i Skåne,
bland annat Glimmingehus och Månstorpsgavlar. Dessa ska under 2021 släppas för
allmänheten så att publiken kan lära känna karaktärerna och hålla intresset uppe för
föreställningen.

● Pga omständigheterna så blev det ingen föreställning på Sövde Amfiteater, vilket vi
brukar ha i mitten av augusti.

● Samarbetet med daglig verksamhet i Ystad hann precis komma igång innan vi fick
stänga ner igen pga pandemin.

● Planeringen för att bygga en ny scen i KFUM-huset har börjat, tillsammans med
KFUM.

● Tack till ALLA barn, ungdomar, föräldrar, ledare och andra intresserade som jobbade
på med samma entusiasm och glädje som vanligt. Än en gång fixade vi det
tillsammans trots detta märkliga år.

● Ett extra stort tack också till våra låtskrivare för Kung Arthur Frida Green och
Christoffer Zaar som tillsammans med vår musikproducent Dick Örnå har jobbat med
musikalen Kung Arthur. Inspelningen av låtar till Spotify har påbörjats och de
planeras att släppas under våren 2021.

.
Slutord
Varje gång vi ser tillbaka på året som gått är det med en stor stolthet och glädje. Även om
detta året har varit ett väldigt annorlunda år så har glädjen och engagemanget från
medlemmarna varit minst lika stort som vanligt. Sommarteaterns alla medlemmar, stora som
små, visar en entusiasm och vilja att utföra underverk som är enorm. Vi har en policy att alla
som vill ska få vara med och att alla insatser är lika viktiga, därför välkomnar vi alla i vår
förening. Det är just därför planeringen av den nya scenen är igång, för att alla ska kunna få
samma upplevelse under en teatergrupp oavsett eventuell funktionsvariation.  Det enda vi
egentligen kräver är positivitet och engagemang. Vi kommer att jobba vidare med att försöka
få våra föreställningar så proffsiga som möjligt för att kunna ge vår stora och växande publik
en bra teaterupplevelse. Vi ser fram emot ett lite “normalare” 2021 och vi är övertygade om
att våra konstnärliga ledare, Anna Ståhl och Hilda Ståhl, kommer att hålla samma standard
2021.  Om man ska se något positivt med detta konstiga år så är det att vi fick ett år att
kunna fokusera på nya saker. Vi har på ett sätt kunnat komma ikapp med oss själva, för att
vara ännu mer förberedda för 2021 och de kommande åren. Vi ser med spänning fram emot
ett fantastiskt år med ”Kung Arthur” som huvudföreställning. Vi kommer fortsätta arbetet med
vår målgruppsinriktning genom producera en föreställning som riktar sig mot vuxna, som
även barn har behållning av.  Vi kommer också att utveckla samarbetet med Åbergs trädgård
och andra lokala företag i Ystad för att stötta lokala verksamheter. Vi vill också nämna att



föreningens verksamhet baseras på en drogfri policy. Vi vill avsluta med att än en gång tacka
alla barn, ungdomar och föräldrar för deras engagemang och positiva inställning till vårt
arbete med teater. Att få se alla utvecklas och ha roligt tillsammans både före och under
våra arrangemang är vår lön för mödan.
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Verksamhetsplan 2021

• 25 sommarföreställningar av vår egenskrivna familjemusikal "Kung Arthur" på vår scen i
Åbergs trädgård 11/7 tom 8/8, varav en föreställning kommer teckenspråksgestaltas.
• Fyra nattföreställningar under sommaren.
• Ett teaterläger för våra yngre skådespelare, dagtid under vecka 29. Lägret avslutas med
4st föreställningar av musikalen ”Herkules” 23-25/7-2021.
• Samarbete med Åbergs trädgård och erbjuda publik picknickkorgar från Åbergs
trädgårdscafé.
• Fortsatt samarbete med musikerna Frida Green och Christoffer Zaar samt
musikproducenten Dick Örnå.
• Släppa den filmade versionen av De Tre Musketörerna.
• Lansera Sommarteatern Play.
• Släppa Kung Arthur Albumet på Spotify.
• Börja skriva manuset på föreställningen 2022. Frida Green och Christoffer Zaar börjar
skriva låtarna till 2022.
• Fortsatt fokus på att få flera vuxna som publik på våra föreställningar (inriktning på att göra
en föreställning riktad mot vuxna som även barn har behållning av).
• Utöka vårt utbud och fortsätta med teatergrupper i samarbete med Medborgarskolan.
• Gruppavslutningar på vår utomhusscen i Öja under våren.
• Teaterfestival för barn och ungdomar under hösten.
• Arbete med att utveckla vår lokal ännu mer.
• Arbete med att vidareutveckla vår gruppverksamhet genom hålla fler grupper till hösten.
• Starta upp samarbetet med Daglig verksamhet i Ystad och erbjuda teater en gång/vecka.



• Fortsätta planeringen med att bygga en ny scen i KFUM Ystads lokal på regementet i
Ystad. För att kunna erbjuda fler möjligheten att vara med i grupperna. Med fokus på barn,
ungdomar och vuxna och barn med funktionsvariationer.
• Fortsätta satsa på en bredare marknadsföring via YouTube och Spotify.
• Någon form av utbildning för våra ledare.
• Filmvisning av ”De tre musketörerna”.
• Föreställning av ”De tre musketörerna” på Sövde Amfiteater.
• Fortsätta vår dialog med Kristianstad museum för kommande samarbeten.
• Jularrangemang i samarbete med Handla i Ystad.
• Uppträdande på olika platser ex. konsert på Glimmingehus.
• Bjuda in andra aktörer till vår sommarscen på lediga dagar.
• Fortsätta samarbetet med lokala företag i Ystad.


