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ARNLJOT TIDENDER
Föreningens första, största och mest spridda tidning!

No. 1/2003 Östersund den 30 maj 2003 Årgång 6/2003
No. 14 Från grundandet AD MCMXCVIII

Ledare s.2, Blot och årsmöte s.2, Officiellt s. 3,
PB-organisationerna s.10-11, Verksamhetsplan s.8

STOR-
SAMLING

Årets storsamling äger rum å samma helg
som förra året, detta enligt årsmötets be-
slut.

Alltså, vi samlas för
storsamling

lördagen den
14 juni 20 03

- kl.11.3 0 för nya och
kl.12.0 0 för alla.

För dem som vill blir det en samling efter
repetitionsstarten i likhet med förra året -
"repetitionsfesten".

De stora "festliga" tilldragelserna i som-
mar är givetvis PREMIÄRFESTEN, med
sedvanlig frågetävling av Arnljot em och
ordf. i historiekommittén (Knutsson och
Tungström) - de har tydligen börjat plan-
läggningen väldigt tidigt i år, eller var det
förra året samt förstås AVSLUTNINGS-
FESTEN med Barnljot - den informella
kommittén ser nog med glädje på allas
intresse att medverka - med vissa undantag
förstås...

Angående förra årets storartade succé
- d .v.s. Apostlamässan råder det i skri-
vande stund en del frågetecken - förhopp-
ningsvis blir det av även i år på något sätt.
I den händelse så blir fallet är det också en
målsättning att i samband med denna ge-
nomföra ett "Apostlagille" som skall ut-
veckla sin egen form och sitt eget innehåll
för att ge största möjliga färgning åt spel-
sommaren. Inom detta område kan det
komma mera...

TALREPSTARTEN
Repetitionsstarten för talrollsinnehava-

rna börjar måndagen den 9 juni kl.15.00
på Arnljotlägden, då Hans Q under mor-
gontimmarna anträder färden från landets
mer perifera och kustnära områden mot
rikets hjärta - Frösön och möter oss där.
Ytterligare information om exakta tider för
talrepetitionerna kommer att meddelas av
Hans.

Föreningen ser framemot nya medlem-
mar. Därför är Ni medlemmar de viktigaste
ambassadörerna för att få med Edra vän-
ner ut på Arnljotlägden och en härlig
sommar tillsammans. Nya medlemmar drar
också till sig nya åskådare, så det fyller ett
dubbelt syfte. För våra masscener behövs
det alltid  mycket folk - så män som krigare
och kvinnor i kvinnoföljena i åldersläget
18+  är kanske inte helt fel - men som alla
vet, föreningen behöver en stor bredd.

Väl mött på lägden 2003!
Styrelsen m.fl.
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Ledare☛
Vintern och tiden rasar  ivä g Jag går ut
på veranda n och t ar ett d jupt ande tag.

Jag hör storspovens karaktäristiska
läte och på åkern framför huset kan jag i det
fallande dunklet urskilja kronhjortarna
betandes med det blånande Oviksfjällen
som fond. Snart är all snö borta och kväl-
larna blir allt varmare – det är vår i luften!
Åtminstone ett tag, fyra timmar senare
vräker snön ned och morgonen efter är
marken vit igen, samtidigt som den digitala
termometerns display visar på minusgra-
der.

Tänk om den snön och kyla vi haft
efter påsk kunde ha kommit till påsks
istället, men så blev nu inte fallet. Den
helgen tillbringades istället på Åreskutans
topp, tillsammans med massor av 100-tals
andra soldyrkare i den +17 gradiga vär-
men! Att åka skidor gick men inte i de
gamla vanliga vinterkläderna. Handskarna
åkte av vilket medförde att jag nästan
brände upp händerna. Den dagen blev en
fin säsongsavslutning och ståendes hemma
för att ställa i ordning skidorna för sommar-
förvaring kom det över mig att nästa
säsongsbetonade ”fritids projekt” faktiskt
är Arnljot.

Vintern har gått så fort och nu är det
snart dags för storsamling, igen! Detta i sin
tur kan bara tyda på en sak; om det är vår
nu så är sommaren snart här! Min tredje
sommar med föreningen på lägden – har
svårt att fatta att det gått så fort! Å håll i er,
det står inte på så är det snart premiär!

C Red

Blot & årsmöte
2002

Så var det da gs igen; Blot och års-
möte!

Traditionsenligt i slutet av oktober
precis innan snön lägger sig på taken och
sedan några år i Fältjägarmässen på I 5 .
Det hela började klockan 18:00 och så
småningom hade de flesta anlänt, skaffat
sig förfriskningar i baren och årsmötet
kunde sätta igång.

Det var mycket som skulle diskute-
ras och gås igenom och som vanligt blev
det en del åsiktsutbyten och förändringar.
När den mer allvarsamma delen av kvällen
äntligen led mot sitt slut tror jag alla var
ganska nöjda med att få gå till bords och
intaga den helt underbara maten som utlo-
vats och jag tror att jag får medhåll från
flera håll om jag säger att det sannerligen
var väldigt gott! Stämningen var minst sagt
på topp! Det hölls tal, skålades hit och dit
och Barnljotkommittén bjöd på en Linde-
man av Hasse Alfredsson & Tage Daniels-
son.

Mätt och belåten var festen i full gång
och inte en sorgsam tanke tycktes gästa
något sinne, snarare tvärt om! Liksom ifjol
blev vår musikant med karaokeinslag en
stor succé och jag tror bestämt alla var
framme vid mikrofonen någon gång under
kvällen för att b juda på underhållning! Vår
musikant tycktes aldrig få sluta spela…

Kort och gott måste man väl ändå
säga att också 2002 års blot blev en succé
och kommer att fungera som den påse med
dropp som får oss att ”hålla ut”  eller stå ut
med saknaden av ensemblen till vårens
första gemensamma träff!

C Red
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Förköpsbiljetter
Nu är det hög tid att börja med
förköpsbiljet tförsäljning en fö r
sommarens spel. Det är ju av stort
värde för föreningen de insatser som
alla medlemmar gör i detta ärende.
I år har föreningen höjt priset och det
är följande priser som gäller för
sommaren 2003:

Vuxna:
120 kr (fullpris 150 kr)

Stud, vpl och pensionärer:
100 kr (fullpris 120 kr)

Det är alltså en god sak att köpa en
biljett av en föreningsmedlem istället
för att köpa den i exempelvis kassan.
Dina förköpsbiljetter får Du genom att
höra av Dig till mig.

Telefon: 070-628 71 41
Epost:

carina.lindstrom@respons.net

Carina Lindström
Visthusfru

REKVISITA-
'ASSISTEN

Har Du lust att hjälpa mig med
rekvisitaarbetet i sommar? Jag skulle
behöva ett handtag - anmäl då Ditt
intresse till mig så talar vi vidare om

saken!
Välkommen!

Dick Engelin
Rekvisitaansvarig

LJUDASSISTENT?!
Vi behöver hjälp i ljudboxen! Kanske
är Du den person vi letar efter som
vill prova på hur det är att arbeta

med dessa frågor under sommarens
spel.

Hör av Dig till någon av oss - gärna
så tidigt som möjlligt, då vi kommer

att få fart på ljudet tidigt.

Andreas Högström och Per Nauman
Ljud- och musikansvariga

ROLLAVSÄGANDE
INFÖR 2004

Vi i Konstnärliga Rådet, KR, vill
meddela att vi vill ha besked om Du

talrollspinnehavare av någon
anledning vill avsäga Dig Din roll

redan vid årets storsamling den 14
juni.

Detta för planläggning av audition-
arbetet och möjliggöra för sökande

att få lite extra tid på sig.
Vi vill även påminna om att ALLA är
välkomna att genomföra en audition
för en roll - oavsett om den rollen är

utlyst som "fri" för år 2004 - att
prova kan vara nyttigt på flera sätt!

Väl mött!

Konstnärliga rådet

OFFICIELLT
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SNÖLEIK
När vädr et spelar oss spratt  - blev
snöleik nästan vår leik!

I mars månad var det tänkt att vi
skulle samlas ute på lägden för mer eller
mindre ”vilda” lekar med snögubbe-täv-
ling, sopsäcks- eller pulkaåkande och ge-
mytligt purrande av t.ex. Gudfast - men
vädrets makter hade förändrat förutsätt-
ningarna en aning. Tövädret spelade oss
spratt, så istället för ett mjukt och behagligt
snötäcke i gnistrande solsken, ja solsken
hade vi ju i och för sig, mötte oss ett ca 1
dm tjockt snötäcke med alla drag av ökande
töande och bärig skare!

Vi som möttes på lägden fick an-
passa oss till rådande omständigheter och
ägnade vår tid  åt gemytlig samvaro i goda
vänners lag med bl.a. korvgrillning. Det
var trevligt och avkopplande på alla sätt
och när färden hemåt anträddes i sena
eftermiddagen kunde vi känna oss rätt
nöjda med mötet - trots att förhoppning-
arna i viss mån hade grusats av vårvinter-
vädrets okuvliga makter - som inte ens
styrelsen rådde över... Lägden på vår-
vintern är en speciell upplevelse och ett
antal medlemmar utnyttjade detta faktum
till ytterligare en träff för att elda upp kasen
den sista april - fast då var det dags för ett
kraftfullt b lött snöfall... Ja, man vet aldrig
hur det blir med vädret.

Styrelsen drar slutsatsen att det är ett
utmärkt tillfälle att träffas ute på lägden
under vårvintern, men att tidpunkten be-
höver flyttas bakåt, d .v.s. infalla lite tidi-
gare föratt vi skall få det fina vårvinterväder
som vi hade hoppats på. När det blir 2004
bestämmer vi tillsammans på årsmötet i
oktober.

Ordf.

Att det inte ä r spelsäsong innebär inte
att verksamheten stå r stilla  i fören-
ingen, tro  inte det!

Styrelsen sammanträder året runt och
normalt träffas den för möten en gång i
månaden, med det första mötet någon
vecka efter årsmötet oftast i mitten av
november månad. Det är många frågor
som det arbetas med under vintern och
samtidigt som styrelsen möts oftast i den
s.k. ”Fäbodstugan” inne på ATS-området
träffas även Konstnärliga rådet regelbun-
det och i år har det varit en hel del frågor
att behandla för KR - audition för Vaino,
eventuellt nyanskaffande av Hov och hur
det skulle kunna lösas m.m. PR-utskottet
har även de kommit igång med arbetet. Så
det är dynamik även i den bistraste vinter-
kyla av föreningens  valda! I styrelse-
sammanträdena deltar regelmässigt även
de särskilda befattningshavarna, med va-
rierande närvaro - helt beroende på behov
och möjlighet.

Föreningen har ju även representa-
tion i ett antal andra organisationer och
därför har vi haft delegater på årsmöten
hos andra. Först ut blev Wilhelm Peterson-
Berger Institutet och där representerades
föreningen av ordf. i historiekommittén
Henric Tungström. Institutets årsmöte hölls
de n 2 7  mar s  i se ss ionssal e n på
länsresidenset och blev ett bra tillfälle för
Henric att knyta kontakter med ett antal
personer av betydelse för historiearbetet.

Henric kom även att representera
föreningen vid Föreningsarkivet i Jämt-
lands läns, FAJ, årsmöte som genomfördes
i Ås föreningshus  - en väl restaurerad
byggnad från 1900-talets början. Årsmötet

MÖTES-
NYTT
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ägde rum den 2 april. Till FAJ:s årsmöte
hade föreningen nominerat Kjell-Åke Sun-
din till FAJ:s styrelse och Kjell-Åke blev
vald till suppleant i denna och skall i denna
egenskap iväg på ett föreningsarkivsmöte
på riksplanet i Grängesberg om någon
vecka.

Föreningen är även med i Östersunds
kulturråd, ÖKR, som så smått söker komma
igång med sin verksamhet för att samla
kulturkrafterna i länet till gemenskap och
samverkan. Vid dess stämma 29 april i
Gamla tingshuset var det Kjell-Åkes tur att
enligt årsmötesbeslut föra föreningens ta-
lan - men där var också undertecknad, som
blev såväl sekreterare som kassör i ÖKR,
för en annan förening och Lena Bengtsson
också hon i en annan roll - så nog är vi med
alltid ...

Peterson-Berger stiftelsen har ju en
stor betydelse som för föreningen och
ursprunget är gemensamt och vid dess
årsmöte den 20 maj var det dags för
undertecknad och Gunnar Höglund att
rycka ut för att föra föreningens färger.

Hr sekreterare Peter Möller har också
varit i farten. Peters insatser i somras vid
uppförandet av Jesse F. Knights, PB-säll-
skapets amerikanska gren, föreställning
”Vildblomster”, som ju översattes av Peter
t ill sve nska, o ch fra mför de s  på
Sommarhagen till ackompanjemang av
valda ”Frösöblomster” med Lena Johnson
vid flygeln for på ”turné” till Stockholm
och Peterson-Berger sällskapets årsmöte.

Så tro  inte att det är lugnt bara för att
snön har lagt sig på lägden och sorlet
tystnat i salongen...

Ordf.

VÅRSTÄDNING OCH
SOLDATERINRAN!

Verksamheten är igång - vårstädningen
genomförd!

Vårstädningen gick av stapeln enligt
plan lördagen den 24 juni och det var ett
antal medlemmar som hade slutit upp ute
på lägden. Tyvärr kom inte tidningen ut
före, men vi kunde glädja oss åt ett vackert
väder, god korv och en fin lägd efter
genomförd städning. Vid detta tillfälle hade
även de nya namnskyltarna på lägdens
byggnader blivit färdigställda och rekvisita-
ansvarige Dick Helgesson kunde med
glädje sätta upp de fina skyltarna som
färdigställts av fru Jenny.

Dagen efter inträffade något ovanligt
på lägden och då syftar jag naturligtvis inte
på det faktum att det regnade - nej, fastmer
livkompaniet vid I 5 , under ledning av
major Mika Reunanen, hade lånat lägden
för att genomföra "soldaterinran", d .v.s.
det tillfälle då de värnpliktiga på riksda-
gens uppdrag erinras om deras skyldighe-
ter och syfte.

Själva erinran genomförd es  av
regementschefen överste Anders Bränn-
ström. Efter själva erinran genomfördes
också ett korum, militär fältgudstjänst, under
ledning av garnisonspastor Håkan Nils-
son, vilken även bidrog med hornmusik.
Korumet innehöll nattvardsgång och för
detta ändamål nyttjade I 5  sina nattvards-
kärl från 1600-talet, som även var med
regementet under general C.G. Armfeldts
tåg över fjället 1718-19. I hela ceremonin
nyttjades även regementets fana från 1996.
Livkompaniets soldater hade för tillfället
tillverkat ett vackert kors som upprests på
scenen och de skänkte sedan korset till
föreningen. Föreningen bidrog med en
välkomnande inledning av Sigurd i
Slandrom (ordf.) samt även Per Nauman,
lägdsf. 1 , och Kjell-Åke Sundin. / Ordf.
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MEDLEMS-
SKAPET

Det är nu också hög tid att
påminna om medlemsskapet
i föreningen, som bekant är
för de flesta så stundar nu
den tid då ett val från Er
medlemmar skall ske -

alltså:
Om Du inte kan delta i

sommar, men vill kvarstå i
föreningen, väljer Du att bli

stödmedlem, som kostar 100
kr och insättes på föreningen

postgirokonto.

50 30 51 - 5
Glöm inte bort att ange
från vem det kommer
Utnyttja den postgiro-
talong som Du återfin-

ner på nästa sida - eller
girera direkt från eget

konto!
OBS!

Detta gäller givetvis inte
för hedersmedlemmar,
de betalar som bekant
ingen medlemsavgift!

Ordf.

JUBILEUMS
KONTOT

Att ordf. ständigt talar om
jubileumskontot har sina särskilda
skäl. År 2010 är det 100 år sedan
det var premiär på operan Arnljot -
det är också samma år 75 år sedan
Arnljot för första  gången spelades

som taldrama på Arnljotlägden -
två år senare fyller föreningen

självt 75 år.
Det finns alltså all anledning att

uppmärksamma denna tilldragelse.
Förhoppningsvis skall vi kunna ge

ut någon form av skrift vid det
tillfället och celebrera det hela även
på annat sätt, om vilket vi idag inte

har någon uppfattning.
Därför är det av största vikt att vi

tillsammans redan nu börjar
avsätta medel för detta - DU kan

bidraga med att skänka en slant till
föreningens "jubileumskonto".

Bidrag till detta inbetalas till
föreningens postgirokonto

50 30 51 - 5
Glöm heller inte bort att ange från

"vem" bidraget kommer!
Föreningens medlemmar från 1935
(37) till 2010 tackar Dig på förhand!

Ordf.

ARNLJOT
64:e spelåret 2003

1935
-

2003
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SÖKES -
fortsatt!

Föreningen önskar sig en
mikrovågsugn till köket, kan Du

vara behjälplig?
Ring till

Karin Hestner 063-340 44

VIRKE BEHÖVS!
För arbetsåtgärder på lägden

sökes 120 mm dubbelfas.
Ring till

Göran Hestner 063-340 44

Beställ Arnljot
filmen från 2002!

Ni har väl inte glömt att beställa filmen
som spelades in under en av föreställ-
ningarna ute på lägden i somras? Det är
inte försent och hör av till Alf Fastesson
på Mediaverksta'n. Kostnaden per film
är 150 kronor och betalningen sker
enligt Mediaverksta'ns bestämmande.

Antingen kan man skicka e-post
till dem på:

mediaverkstan.osd@telia.com
eller ringa på 063-10 79 76.

Frågan om inspelning av sommarens
föreställningar har varit uppe, men nå-
got beslut är inte fattat ännu - hör av Dig
med synpunkter om det!
/ Styrelsen

ARNLJOT TIDENDER
utkommer tre gånger per år och

distribueras kostnadsfritt till medlem-
marna i Teaterföreningen Arnljotspelen,

TA.

Hur kontakta tidningen?
Chefredaktör Ulrika Hellby

Tfn 0640-421 70, 070-259 08 42,
ulhe0100@student.mh.se

Då C Red nu lämnar Mitthögskolan
gäller snart endast denna epostadress:

uhellby@hotmail.com

KOLLAT IN
HEMSIDAN PÅ

SISTONE?!
Tänkte väl inte det, fa st adr essen är så
enkel http://www.a rnljot.nu.

Hemsidan har uppdaterats lite grand
under våren - förutom att vi nu har bilder
från 2002 års föreställning, en gästbok
som besöks mer eller mindre flitigt, kan vi
också glädja oss åt att IT-ansvarige lagt ut
lite mer historia om föreningen och spelen
på hemsidan. Nu kan Du nämligen botani-
sera i rollinnehavare över åren. Denna
lista, som även brukar sitta anslagen på
lägden, är inte helt komplett. Anledningen
till att det saknas en del noteringar hänger
samman med att det är endast de "säkra"
som har skrivits in och det hänger till stor
del på tillgången på bevarade program-
blad. Kan Du bidraga med sådana från
saknade år - så varmt välkommen med
dessa.

Har Du synpunkter på hemsidan
och kanske dessutom själv vill b idraga
med något till den, då vänder Du Dig till
föreningens IT-ansvarige Steven Isaksson
(Gudfast) på epostadress

steven.isaksson@hem.utfors.se
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Vilka är  orga nisationerna runt Peter-
son-Berger minnet och vad gör de
egentligen?

Av pressdebatt och annat kan man
lätt få en konstig uppfattning om vad det är
för organisationer som för Peterson-Berg-
ers arv vidare och på vilket sätt detta görs
och vad den ene gör som den andre inte
gör et.c.

Denna artikel syftar till att ge Er
medlemmar grundläggande kunskaper om
dessa fyra organisationer och en liten be-
skrivning av vad de har för ändamål.

Det hela tar sin början i samband
med att AR NLJOT börjar spelas på
Arnljotlägden år 1935 och vilja av att
trygga denna spelplats för framtiden. Av
den anledningen bildas "Stiftelsen för
Frösöspelen", som efter Peterson-Bergers
död ombenämns och ombildas till Wil-
helm Peterson-Berger Stiftelsen. Inom
denna stiftelse fanns det från början två
stycken organ - benämnda Frösönämnden
samt Stockholmsnämnden. Stockholms-
nämnden kom att så småningom bli en
egen organisation - se nedan. En stiftelse
är en speciell organisationsform och den
har i detta fall inga enskilda medlemmar
som en förening, utan utgörs av de organi-
sationer som är "stiftarna", så på ett års-
möte med stiftelsen - vilket genomfördes
den 20 maj, är det representanter för dessa
organisationer, däribland TA, som utövar
rösträtt. Det är Wilhelm Peterson-Berger
Stiftelsen, WPBSt, som har hand om kvar-
låtenskapen efter Peterson-Berger och det
är stiftelsen som äger och förvaltar fastig-
heterna Sommarhagen och Arnljotlägden.

I princip samtidigt som Stiftelsen för
Frösöspelen grundades, som namnet anty-

der för att trygga Frösöspelen, så grunda-
des den 16 maj 1937 Amatörföreningen
Frösöspelen av dem som praktiskt drev
arbetet med att framföra Arnljot. Namn-
bytet till Teaterföreningen Arnljotspelen
skedde 1989. Peterson-Berger har i ett
särskilt PM från mars 1937 klarat ut hur
han ser på förhållandet dessa två organisa-
tioner emellan. I modern tid  har WPBSt
och TA skrivit ett avtal sinsemellan som
reglera r hanterand et av fa s tighete n
Arnljotlägden som ju ägs av stiftelsen.

Den ovannämnda Stockholms-
nämnden kom att efter några år ombildas
till dagens "Wilhelm Peterson-Berger Säll-
skap" och den har sitt säte i Stockholm.
Sällskapet får väl i sammanhanget betrak-
tas som ett vittert sällskap som på många
sätt söker föra arvet vidare. Sällskapet har
i sig försänkningar inom huvudstadens
musik- och övrigt kulturliv. Om sällskapet
får som de vill, en inriktning som givetvis
delas av oss andra till 150%, och det
grundläggande arbetet lyckas får vi kanske
se Arnljot som opera igen på Kungl Tea-
tern i Stockholm år 2010. Sällskapet har
idag ca 230 medlemmar.

Sist har vi så Wilhelm Peterson-
Berger Institutet, WPBI. I detta fall får man
i jämförelse med de övriga tre verkligen
tala om yngling/ungmö, eftersom institutet
kom till först år 2000. De övriga tre
organisationerna jämte Jämtlands läns
landsting är stiftare eller grundare till insti-
tutet - MEN och det är viktigt, institutet är
en ideell förening, vilket gör att vem som
helst som önskar engagera sig i Peterson-
Berger kan bli medlem i institutet. De fyra
grundarna är enligt institutets stadgar tillför-
säkrade styrelseplatser i institutet - det är

PETERSON-BERGER
ORGANISATIONERNA
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därför vi väljer sådan vid årsmötet. Institutet
kom till för att initiera och driva på forskning,
utgivning, inspelningar, arrangemang m.m.
kopplade till Peterson-Berger. Institutet dri-
ver ett särskilt EU-projekt för vilket pengar
avdelats - projektet löper ut med utgången av
år 2003. För ca en och en halv månad sedan
gav institutet ut en "Discografi" över vad som
finns inspelat av Peterson-Berger musik på
CD och i höst kommer även en bok med P.-
B.:s fjällartiklar att komma ut från trycket.
Diverse inspelningar av skilda slag ingår även
i arbetet samt att det är institutet som är
drivande i publika evenemang som exempel-
vis att den P.-B. utställning som tidigare var på
musikmuséet kommer till Jamtli i höst, med
invigning söndagen den 14 september - den
pågår t.o .m. vecka 345. Under utställningspe-
rioden skall det även genomföras diverse ar-
rangemang på Jamtli för vilket institutet jobbar
med en särskild  programgrupp. Våren 2002
genomförde Institutet seminariet "PB, Tirén
och Jojken" på Jamtli. Institutet har även under
hösten 2002 tagit initiativ till börja arbetet
med att utreda hur vad som skall ske fr.o .m.
den 1januari 2013 då STIM-intäkterna upp-
hör att utbetalas till stiftelsen. Arbetet med
förnyad projektansökan pågår inom institutet.

Alla organisationerna samarbetar givet-
vis med varandra och är som framgått ihop-
kopplade på olika sätt - men alla fyra har sin
spe cie lla  nisch där  de t ge me nsamma
grundandet av WPBI kanske är det som är den
allra största innovationen och som pekar framåt
längs tidslinjalen. Sammanfattningsvis kan man
säga följande:

Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen äger
och förvaltar fastigheterna och kvarlåtenskape-
rna och driver fr.a. Sommarhagen som mu-
seum  och nu även café för besökande.

Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet i
Stockholm är ett vittert sällskap som genom
föredrag och sammankomster i huvudstaden
för PB-arvet vidare.

Teaterföreningen Arnljotspelen,
TA är som bekant en ideell förening
bestående av deltagare i och intressen-
ter för framförandet av Arnljot som
taldrama på Frösön. TA kan enligt
stadgarna självt även framföra andra av
P.-B.:s dramatiska verk.

Wilhelm Peterson-Berger Insti-
tutet, WPBI, är forskning, utgivning,
inspelning och utåtriktade arrangemang
- alltså skall det ske något utåt, som
exempelvis PB-utställningen så blir det
institutet som får ta tag i det.

Förhoppningsvis har denna arti-
kel gett Er medlemmar mer kött på
benen om de olika organisationerna
runt PB:s minne.

Ordf. Mikael Andersson
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VERKSAMHETSPLAN 2003

Lö 24/5 Vårstädning, med grillning
och födelsedagsfest.

7/6 Trolig talrepstart
14/6 Storsamling, Nya 11.30,

alla 12.00,
Rep.startfest?

Reptitionsdagar enligt
regissörens bestämmande.

27/6 Apostlamässa,
Föreningsgoden/kaplanen
med apostlagille

To 3/7 Generalrepetition
Grannarna bjuds in

Fr 4/7 Premiär, 1:a föreställningen
Lö 5/7 2:a föreställningen

Premiärfest
Sö 6/7 3:e föreställningen

Må 7/7 4:e föreställningen
Ti 8/7 5:e föreställningen
On 9/7 Speluppehåll
To 10/7 6:e föreställningen
Fr 11/7 7:e föreställningen
Lö 12/7 8:e föreställningen

Finalfest, Barnljot
Sö 13/7 Final, 9:e föreställningen

Lö 16/8 Höststädning med
surströmmingsfest

Ti 30/9 Verksamhetsårets slut
Bokslut

Lö 25/10 Årsmöte och blot
NB!

Det kan tillkommma aktiviteter, styrelsen
överväger att ha någon form av samling i

februari eller mars.


