Till Norrtälje Kultur-och fritidsnämnd
Ärende: Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022
Bakgrund: Norrtälje kommuns Kultur-och fritidsnämnd beviljade Roslagens riksteaterförening 80
000 under 2021
Roslagens riksteaterförening har under 2021s pandemitid enbart haft arrangemang under hösten
21. Efter överenskommelse med kulturansvarig har vi erhållit 40 000kr från kommunen för halvåret
höst 2021. Ett helt relevant beslut eftersom vi inte anordnat kulturupplevelser under våren 2021.
Arrangemang höst 2021
Hösten startade med en flopp av arrangemanget ”Eldfest för eldsjälar” som skulle fira Norrtälje
kommunsammanslagning 50 år. Anledningen till att vi inte kunde genomföra föreställningarna i
Rimbo, Hallstavik, Elmsta och Norrtälje vara att tillståndsgivningen hos polismyndighet och
kommun segade ut på tiden att bara en veckas marknadsföring återstod för oss. Att då på fyra
orter genomföra ett arrangemang med en veckas förberedelse fungerade inte för oss. Tråkigt men
lärorikt.
November månad blev vår hektiska arrangörsmånad med start för barn 4-10 år.
Klimatmusikalen ”Vart tog min Igloo vägen” spelades i Rodengymnasiets aula under höstlovet för
totalt 75 personer.
Den 19 november var det dags för ”KvinnORKan” . En föreställning som reflekterade över kvinnors
vedermödor över fyra generationer. Ca 45 personer gästade Folkets hus i Norrtälje.
Özz Nujens föreställning ”Laika” gick av stapeln några dagar senare på Rimbo kulturscen. Suget
efter kultur märktes blad de 240 personerna i publiken.
Efter ytterligare några dagar gästades kulturscenen av Marianne Mörck med föreställningen ”BrittMarie var här” efter Fredrik Backmans populära roman. 340 personer njöt av succeföreställningen.
Sammanlagt har Roslagens riksteaterförening anordnat teater för drygt 600 rospiggar i olika åldrar
under hösten.
Kommande föreställningar
Våren 2022 startar med
Sörjen som blev Hallstaviks Folkets hus Rosen 20 000
Im memoriam Lotta Telje och Ann Petrén, Rimbo kulturscen 30 000
Planeringen vidare är ”Brats Carneval en Familjeföreställning Roslagsskolans aula 30 000
Ett drömspel 28000
Finska för invandrare20 000
Laika Özz Nujen Hallstavik 18 000
Fritt fall 4 föreställningar i Norrtälje och Rimbo 40 000
Roslagens riksteater arbetar ideellt med en kostnadstäckning på ca 50% VI arrangerar
föreställningar för alla i Roslagen i alla åldrar och i kommunens tätorter. Vi samarbetar med
bygdegårdar och Folkets hus.
Vi ansöker härmed om 80 00 kr för verksamhetsåret 2022. Kultur är viktigt även i pandemitider. Vi
fortsätter vår strävan att erbjuda kulturupplevelser och hoppas på kulturnämndens stöttning i vår
ambition att hålla ut, hålla i och hålla kvalitet i kommuninvånarnas kulturella upplevelser.
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