
 

 

 
Centralförbundet för Finlands Svenska  Svenska Teaterorganisationer r.f. 

________________________________________________________________________________ 

DE FINLANDSSVENSKA TEATERDAGARNA I ÅBO 16-17.11.2015 

 

 

MÅNDAG 16.11.  

12.00   Anmälning- välkommen! 

  Anmälning sker i foajén/huvudingången ( Auragatan 10) 

 

12.30  Öppning och sopplunch, Tiljan 

  Teaterdagarna öppnas av ordföranden Arn-Henrik Blomqvist.  

  ÅST hälsar alla gäster välkomna! 

 

13.30-14.30  CEFISTOs höstmöte, Tiljan 

  Ta med din fullmakt! 

 

15.00-17.30  Stormskärs Maja, Stora scenen 

  En gripande musikal där man får följa historien om Maja och hennes familjs  

  strävsamma liv på Stormskäret. Det blir en virvlande koreografisk seglats i hårt väder  

  över havet genom årstider, genom livets alla prövningar och lyckostunder. 

  Regi och koreografi  Jakob Höglund, scenografi Sven Haraldsson. 

  I rollerna Emma Klingenberg, Elmer Bäck och en tolvmannaensemble. 

 

18.30 Festmiddag  

  Cefisto bjuder på middag och en måltidsdryck.  

  Utdelning av heders- och förtjänsttecken.  

21.00  Nachspiel 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TISDAG 17.11. 

10.30  Alternativ 1   Hur nära vill du vara?  
  är en självbiografisk berättarföreställning om intuitionens betydelse för  
  ett skapande liv. ”Vad gör du när du känner dig som ett utropstecken och ett  
  frågetecken samtidigt?” På scenen Camilla Hellberg och Lina Teir. 
  Längd ca 90 min. 
  
ELLER 
 
11.15 Alternativ 2  Einar, Studion  
  "Edith! Under vintern hade små kullar vuxit fram under blusen. Jag gick fram  
  till henne. Jag visste inte vad man ska säga till en flicka så jag sa: Du har stor  
  mun! Hon spottade mig i ansiktet. Jag blev kär direkt!" 
  Einar är en varm berättelse om en äldre man på ett servicehem.   
  På scenen Bror Österlund och Monica Nyman.  
  Längd ca 50 min. 

12-13  Lunch, Tiljan 

 

13-14.45  Seminarium, Tiljan 

  Hur skapar vi ett livskraftigt teaterfält i dagens politiska klimat trots 

  nedskärningar och åtstramningar? I grupper diskuterar vi både det 

  konstnärliga och det ekonomiska. 

 

14:45-15 Avslutning  och hejdå!   

  Kram och Puss   

 

 

 

Anmälningar sker via ett elektroniskt formulär på CEFISTOS webbplats www.cefisto.fi 

Försäkra dig om att du ryms med genom att fylla i formuläret senast den 30.10.2015 kl 00.00. 

 

Information  Enni Grundström  enni.grundstrom@gmail.com  040 580 23 38 

  Maria Olin maria.olin@abosvenskateater.fi  045 650 46 08 

  Anna Ehrström anna.ehrstrom@abosvenskateater.fi  0500 863 569 


