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Medlemmar:

Uppvärmning med snabba övningar
för att trimma samarbete.

Teateramatörer
sätter upp Katitzi
Samarbetsprojektet "Amatörteatersamverkan i Örebro
län" har nyligen inlett repetitionerna av föreställningen
Katitzi som i juli ska spelas på Hallagården.
Många anmälde intresse att få vara med i någon
av rollerna.
Amatörteatersamverkan i Örebro län är
en paraplyorganisation där alla länets
teaterföreningar som vill får vara med i
olika samarbetsprojekt.
Ett av projekten som nu är högst
aktuellt såväl i ämne som tid, och som
nyss kört igång, är att sätta upp föreställningen, Katitzi.
Teaterdramat bygger på Katarina
Taikons självbiografiska serie av barn- och
ungdomsböcker, med och om Katitzi,
som för övrigt är det romska smeknamnet för Katarina.
Regionbiblioteket
i Örebro län

Amatörteaterkonsulenten Tina Ruth
regisserar företällningen och hon har valt
det manus som Johan Huldt dramatiserat.
När man gick ut med inbjudan till
länets amatörteaterföreningar om deltagande var intresset stort.
– Vi hade först ett informationsmöte och det kom jättemycket folk. När
vi sedan hade genomgången där vi
presenterade vad som krävs och vilken
tid det går åt för repetitioner och annat
så tunnades antalet ut lite, berättar Tina
Ruth.

Teaterkonsu
len
regisserar före ten Tina Ruth
ställningen.

Totalt kräver rollistan ett 15-tal
skådisar och till det kommer ytterligare
en del mindre roller.
Allt är ännu i sin linda och aktörerna
har precis börjat att läsa in manus och
träna på de danser som ingår i föreställningen.
Repetitionsarena inledningsvis är
Kulturhuset i Örebro:
– Vi träffas just nu en gång i veckan
men det kommer att utökas till två dagar
i mitten av mars.
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När vi gör ett besök spelar aktörerna upp
korta scener med stor inlevelse. På plats
är också koreografen Ulrica Rapp tillsammans med dragspelaren Petter Rapp som
för övrigt skrivit musiken som ska
framföras.
Under resans gång fram till premiären på Hallagården den 1 juli varvas
ytterligare medverkande in efter hand.
Det kommer att gå åt en hel del folk
med allt som ska fungera runt om själva
föreställningen. Bland annat så kommer
man att ta in feriepraktikanter för att
sköta olika sysslor. Exempelvis sminkning
av aktörerna.
– Totalt handlar det nog om närmare 60 personer som på något vis är
involverade i projektet, konstaterar Tina.
Sara Hillersborg från ateljé Återbruket i Wadköping är kostymören som ska
hitta kläder med känsla av 1940-tal. Den
tid som även miljömässigt ska återskapas
på Hallagården.
–Vi har valt Hallagården för den
ligger geografiskt strategiskt till med
närhet för publik från olika håll och
större orter. Miljön där är fantastiskt fin,
påpekar hon.

– Mycket kommer att utspela sig i
den befintliga miljön, men också genom
att bygga upp en ordentlig scenografi.
Så vi får fram lägerkänslan som är en del
i berättelsens inledning, tillägger hon.
Det finns även en integrationstanke
i projektet, men det är i dag inte klart
på vilket sätt den delen ska sammanföras till föreställningen.

Ulrica Rapp ger amatörskådespelarna nödvändiga danslektioner.
Musik och dans är scener som
ingår i föreställningen.

På gång…
Studiecirklar 		
om att åldras

”Jag åldras – alltså lever jag”, är Bildas
nya cirkel kring att åldras. Under sju
träffar möts deltagare och samtalar om
åldrandet utifrån Bildas studiematerial
Seniorsamtal. Ansvarig är Berit Carlström
i samarbete med Sankt Lukasstiftelsen
och vi vänder oss till alla medborgare.
- Åldrandet är en naturlig del av
själva levandet, olika i olika åldrar, alltid
pågående. Det hör till mitt presens, mitt
närvarande, personliga
nu. Det ger mig ständigt
nya perspektiv, med nya
insikter som bidrar till
att livsbilden utvecklas,
säger Berit Carlström
som leder studiecirkeln.
Mer information
finns på
www.bilda.nu/orebro,
019-601 53 50

Mångfaldsåret
främjar integration

Kunskaper om olika kulturer, seder
och levnadssätt ska lyftas genom
projektet Mångfaldsåret 2017. Ett
syfte är att upptäcka årets högtider tillsammans, utifrån olika seder
och kulturer.
Studieförbundet Vuxenskolan får projektmedel från Laxå kommun och
"fonden för integrationsfrämjande insatser" för att skapa förutsättningar för
integration.
Projektet Mångfaldsåret 2017 ska
bidra till möjligheter för invånarna att
kunna träffas under ett gemensamt tema
som årstider och högtider.
Alla kommuninvånare är välkomna
att delta för att träffa och lära känna
andra, bygga relationer och dela med sig
av olika kulturer, seder, traditioner och
levnadssätt.
Tanken är att genom olika aktiviteter
skapa möten som utgår från exempelvis
högtider som jul, påsk eller firandet som
avslutar ramadan.
Studieförbundet vill, genom att använda folkbildningen, bidra till ett
samhälle där den enskilde individen kan
forma sitt liv tillsammans med andra
vilket främjar en god integration.

Studieförbund
i nya lokaler

Studieförbundet Vuxenskolan i Laxå har
flyttat in i nya lokaler i Bergfästet. All
verksamhet förbundet driver kommer
att ges nytt liv åt studierna i nya lokaler
med stor potential, framhåller ansvariga
på SV.
Studieförbundets projekt, Utveckling
från dag ett, riktat till asylsökande kommer också att bedrivas i Bergfästet.
– Jag är så glad över våra nya lokaler.
Nu kommer våra stora undervisningsgrupper att få bättre förutsättningar att
lära sig svenska och samhällskunskap,
menar projektledare Jeanette Ohlsson.

Folkhögskolan
behöver en
separat aula

Fellingsbro folkhögskola planerar för ett
nybygge av en separat aula. I dag kombineras matsalen och aulan i samma
lokal. Det har helt enkelt blivit för trångt
när det ska hållas olika aktiviteter, och
då är det inte optimalt att samsas med
matsalen.
Region Örebro län har skjutit till en
miljon kronor för projektering av bygget.
Går planeringen som tänkt kan en ny
aula tas i bruk 2019.
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Länsstyrelsen
samordnar
tidiga insatser
Länsstyrelsen har fått ett nytt uppdrag av regeringen
att fördela medlen till tidiga insatser för asylsökande.
Totalt för riket avsätts 135 miljoner och Örebro län får
3,4 miljoner att dela ut.
Det var Migrationsverket som tidigare
hade uppdraget för organiserad syselsättning för asylsökande. Nu har regeringen
gett det nya uppdraget, Tidiga insatser
för asylsökande, till landets länsstyrelser.
Deras uppgift blir att samordna och
koordinera insatserna, samt förmedla
medlen till dem som kommer att söka
bidrag, inom de tre fokusområden som
finns.
Bidragsmöjligheten vänder sig till
aktörer som kan erbjuda svenskundervisning, svenska samhället och/eller arbetsmarknaden och hälsofrämjande åtgärder.
Således handlar det om insatser som
civilsamhället, exempelvis i form av föreningar och kyrkliga organisationer, kan
medverka i om de uppfyller vissa krav.
Men även kommuner och kommunförbund räknas dit om det finns ett behov
som inte tillgodoses av andra aktörer.
Folkbildningsrådet sköter fördelningen till studieförbund och folkhögskolor för insatserna, svenska från dag ett
och vardagssvenska.
Insatserna ska vara riktade till asylsökande eller personer med uppehållstillstånd
i Migrationsvekets boende, och kravet är
att de är fyllda 18 år.
Nyligen höll Länsstyrelsen en förhandsinformation i Laxå om tanken kring
tidiga insatser för asylsökanden.

Anna Wiktorsson, integrationssamordnare på Länsstyrelsen.
Klart är att 135 miljoner avsatts till
projektet för hela landet, för Örebro län
innebär det att 3,4 miljoner kommer att
delas ut.
– Under våren kommer vi att bjuda
in till informationsträffar om vad som
gäller för att söka dessa medel förklarade
Anna Wiktorsson, integrationssamordnare på Länsstyrelsen, vid träffen i Laxå.
Ett tips var att föreningar och organisationer går samman och söker medel till
lokala insatser.
– Vi är jättegärna med och stöttar er
för att få till stånd olika former av sam-

verkan, menade Jessica Vidberg på integrations- och arbetsmarknadsenheten i
Laxå.
Ett tiotal intresserade från såväl föreningar, kyrkan, politiker och andra organisationer lyssnade av, och visade stort
intresse för deltagande i de kommande
insatserna när informationen hölls i Laxå.
Mer information om bidragsansökan
finns på länsstyrelsens hemsida,
www.lansstyrelsen.se/orebro
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