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ARNLJOT-TIDENDER
No. 1b/2013 Östersund söndagen den 2 juni 2013 Årgång 16

No. XLV:B Från grundandet AD MCMXCVIII

Detta är ett Extra nummer av Arnljot Tidender som komplettering till N:r 1/2013

Stagefighting-kurs!

Efter fjolårets succé så kommer vi i år att köra en repris av den stagefight-
ingkurs som Arnljotspelen anordnade förra året.

Vi kommer under två dagar att träna tillsammans med Anders Jacobs-
son, som inte bara är en av Sveriges få certifierade stagefightinginstruktörer

utan även tidigare huvudrollsinnehavare i Arnljotspelen. Vi kommer att få 
prova på olika sorters strid på scen såsom bredsvärd, sköld, spjut, reaktioner 
m.m m.m.

Medlemmar i Arnljotspelen har förtur till denna kurs och maxantalet elever 
är 25 st. Anmälan kommer att ske i ett sk. Facebookevent i Arnljotgruppen på 
FB. Först till kvarn gäller!

Kostnaden är 100:- för aktiva Arnljotmedlemmar. För övriga kostar det 
300:-.

Vi kommer att hålla till i Östersunds teaterverkstads lokaler alternativt 
utomhus på Österängen. Ta med kläder/skor för bägge alternativen. Ta även 
med vattenflaska, lunch och handskar.

 Eventuella förändringar kommer att meddelas på Arnljotspelens Face-
booksida.

Joakim Espell

anmälan på:
stagefight@arnljot.
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AT c/o  Redaktionen gm M. Andersson, Hårkmon 110, SE-836 92  LIT

www.arnljot.se

Var med i 2013 års uppsätning!
Samling på Arnljotlägden på Frösön
Lördagen den 8 juni 2013 kl.12:30

Kom med!
- - - - - -

Missa inte årets uppsättning!

Premiären äger rum lördagen den 6 juli 2013 kl.19:00
Övriga föreställingar 
Söndag 7/7 kl.15:00
Måndag 8/7 kl.19:00
Tisdag 9/7 kl.19:00

Onsdag 10/7 SPELUPPEHÅLL
Torsdag 11/7 kl.19:00
Fredage 12/7 kl.19:00
Lördag 13/7 kl.15:00
Söndag 14/7 kl.15:00

Regissör Åsa Bergh

Wilhelm Peterson-Bergers “Arnljot” hade premiär som taldrama på 
Stocketitta på Frösön år 1908 och två år senare var operan klar, med 

premiär på Kungl. Teatern (Operan) i Stockholm 1910.
Arnljot har spelats på Arnljotlägden varje sommar sedan 1935, förutom 

under krigsåeren 1940-44,
vilket faktiskt gör det till Sveriges äldsta friluftsteaterföreställning!!

OBS! Biljett gäller till valfri föreställning!
Pris: 180 kr (vuxna), 150 kr (studerande och pensionärer)


