
Två skådespelare befinner sig på scenen i Hallunda och en skådespelare på scenen i Härnösand. 
En gemensam interaktiv scen skapas via bredband och glasprojektioner. Scenrummet, pjäsen och publiken 
kopplas samman och allt upplevs som en gemensam föreställning och scen. 

Kursen är den första dagen i workshopen “Digitala verktyg för scenkonst -en idéworkshop” som pågår 6-8 sept 
och avslutas med föreställning. Workshopen avslutas med en distansföreställning den 8/9 inför publik av scener 
ur August Strindbergs Fordringsägare. Därpå följer en öppen diskussion kring utmaningarna och effekterna av 
den digitala tekniken. I publiken finns inbjudna dramaturger, skådespelare, tekniker, arrangörer, teaterföreningar, 
estetelever, fria grupper, mfl.

Kursen ger in inblick i tekniken bakom fiberoptisk överföring av scenkonst och dess möjligheter. Fokus ligger på 
det konstnärliga uttrycket med detta nya format. 

Sammanfattning
Ljussättning med Örjan Fjällström, Pro Deo Design•	
Ljudlösningar för fiberoptik med Henrik Malmberg, Riksteatern•	
Föreläsning av Mika Tuomola: Dramaturgies of Mediated Presence•	
Nätverksteknik med Hans-Eric Sandström, Fiber optic valley och Mats Erixon, KTH•	

Se också program nedan!

Välj var du vill delta: Kursen äger rum på Härnösands teater och på Riksteatern i Hallunda som 
sammankopplas via fiberoptiskt bredband och man kan delta på båda ställena..
Kostnad: GRATIS! Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande.
Anmälan: Maila anmälan senast den 2 september med namn, kontaktuppgifter, om du har önskemål 
om särskild kost samt inom vilken profession du arbetar (ljus/ ljud/ IT/ bild o dyl). 
För medverkan i Härnösand: maila Susanne Vinderå: susanne.vindera@lvn.se 
För medverkan i Hallunda: maila Rebekka Rintala von Knorring: rebekka.rintalavonknorring@riksteatern.se 
Meddela också om du avser medverka den 7 och/eller 8 september under repetitioner och föreställning med 
efterföljande samtal är mellan 18.30 och 21.00 den 8 september. 

Arrangör: Digitala Verktyg. Fiber Optic Valley och Riksteatern/Scen utan gränser

INBJUDAN! 
Digitala verktyg - en idéworkshop och utbildning för scen-, ljud- och ljustekniker.  6 september



PROGRAM 
Tisdag den 6 september kl 09.00-17.00 (Teknik)
09:00 – 09:30 Kaffe och uppstart

09:30 – 09:45   Värdarna Andreas Brännlund, Digitala Verktyg, Ann-Cathrine Fröjdö och Michael Holgersson,   
  Riksteatern presenterar dagen och projekten Digitala Verktyg och Scen utan gränser.
09:45 – 10:00 Hans-Eric Sandström (Fiber Optic Valley), och Mats Erixon (KTH) presenterar workshopen.
10:00 – 11:00   Måla med ljus Örjan Fjällström, ljussättare, Pro Deo Design berättar om hur man kan uppnå 
  helhet i färg, form och rörelse med ny teknik.
11:00 – 11:45   Hans-Eric Sandström och Mats Erixon om Teknik och framtid

11:45 – 12:45   Lunch

12:45 – 13.30   Ljudet som verktyg att sammanföra tid och rum Henrik Malmberg,  ljudtekniker Riksteatern 
  berättar om ljudlösningar vid direktöverföring med fiberoptik. 
13:30 - 14:30  Praktisk teknisk workshop Hans-Eric Sandström Mats Erixon forts.                    

14:30 – 15:00   Kaffe

15:00 – 16:00    Praktisk teknisk workshop Hans-Eric Sandström Mats Erixon forts.
16:00 – 17:00 Dramaturgies of Mediated Presence Mika Tuomola, forskare i digital teknik och scenkonst

Onsdag 7 september 08.30-17.00 (Scenkonst/teknik)
08:30 – 08:45   Värdarna (Riksteatern/Digitala verktyg) presenterar dagen
08:45 – 10:30   Repetition

10:30 – 11:00   Kaffe

11:00 – 12:00   Mika Tuomola Dramaturgies of Mediated  Presence, om digital närvaro och känsla av  samtidighet

12:00 – 13:00   Lunch

13:00 – 14:00   Repetition
14:30 – 15:00   Paus för visning av teknik, Hans-Eric Sandström (Fiber Optic Valley), 
  tillsammans med Mats Erixon (KTH)
15:00 – 17:00   Repetition

Torsdag 8 september 09.00-21:00 (Scenkonst/teknik)
09:00 – 12:00   Repetition (kaffe)

12:00 -  13:00   Lunch

13:00 -  16:00   Repetition

  PAUS

18:30 - 19:00 Värdarna (Riksteatern/Digitala verktyg) och moderator och 
  Anders Duus hälsar välkommen och presenterar projektet och ger en inblick i pjäsen.

19:00 – 19:45   Föreställning
19:45 – 21:00   Publiksamtal med skådespelare och regissör, Moderator Anders Duus



Om skådespelarna

Sofia Andersson är ena delen i teaterduon Teater Soja, Sundsvall som hon driver tillsammans med 
Jan Boholm. Sojateatern har de senaste åren turnerat med främst barnföreställningar, bland annat 
kritikerrosade musikalen Blåspill som baseras på Beppe Wolgers texter. Nu är Sojateatern aktuell 
med den egenförfattade vuxenpjäsen om Sundsvalls stenstads historia. Återkommande engagerad av 
Teater Västernorrland.

Peter Järn är frllansande skådespelare bl a med arbetsplatser som postmodernistiska 
moment:teater i Gubbängen utanför Stockholm, Romateatern på Gotland samt Unga Klara. Fria 
Teatern och Tribunalen. Uppmärksamma biobesökare har sett honom som MC ledaren Matte Lars-
son få syra i ansiktet i senaste Beckfilmen Levande begravd. Han spelade också rollen som Christian 
Dengsö i TV serien oskyldigt dömd.

Patrik Wiberg är frilansande skådespelare inom teater och film. Han har bla medverkat i ett 30-tal 
uppsättningar på en rad olika teatrar i Malmö, Helsingborg, Linköping, Norrköping, Örebro och 
Stockholm.  Han har också gjort filmroller i både korta och långa filmer, bland annat syntes han i 
aktuella filmen Cornelis där han spelade läkare på Södersjukhuset.  

Om regissören:
Hedvig Claesson, regissör och filmare, är utbildad på Stockholms filmskola och har en magisterex-
amen i filmvetenskap från Stockholms universitet. Hon har gjort flera kortfilmer, bland annat Indy & 
ballongerna, Oscar och Redet. Inom teatern har Hedvig Claesson arbetat som regiassistent på Stock-
holms stadsteater.Hon har arbetat med Frank Castorf och under fyra år med Thommy Berggren, 
senast i uppsättning av Fröken Julie på Dramaten. På Riksteatern har hon under våren 2006 varit 
regiassisten åt Lars Norén i föreställningen Terminal. 2004 regisserade hon Järn av Rona Munro på 
Stockholms stadsteater. Hösten 2006 var hon aktuell på Riksteatern med Önskekonsert.

Om Mika ‘Lumi’ Tuomola:
Mika ‘Lumi’ Tuomola (MA) is artistic researcher, concept designer, writer, dramaturge and director 
- and occasional performer - for interactive media. His productions include web drama, moving im-
age installations, avatar- and gameworld designs for “WorldsAway” (ICL-Fujitsu 2000) and the dark 
musical comedy series “Accidental Lovers” for television and mobile devices (TaiK & YLE 2006). The 
concept of Lovers won the New Media pitch of the Banff 2003 television festival, while the production 
was short-listed for Interactive Program Enhancement category in Banff World Television Awards 
2007.  He’s in the editorial advisory board of Digital Creativity Journal, a founding member of m-cult, 
the Finnish Association of Media Culture, and an affiliated member of the Digital Studio for Research 
in Design, Visualisation and Communication, University of Cambridge, UK. Lumi publishes
frequently articles and gives teaching in leading New Media schools, companies and universities, 
based on learning in productions. He’s the founder and director of Crucible Studio, New Media 
Storytelling research group at the Media Lab Helsinki of the Aalto University School of Art and 
Design Media Department, Finland. http://crucible.mlog.taik.fi/



Om Digitala Verktyg:
Digitala verktyg  för att verka, mötas och minska avstånden, är ett landstingsägt projekt som 
finansieras av Tillväxtverket, Länsstyrelsen Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland 
samt Regional Utveckling, Landstinget Västernorrland. Projektet löper fram till den 31/12 2012 och 
kommer med olika aktiviteter i Västernorrlands kommuner, lyfta den digitala teknikens möjligheter 
för Kultur och nöje, ABM (Arkiv, Bibliotek och Muséer), demokrati och inflytande samt privat och 
offentlig service. Projektet handlar om dessa insatsområden kopplat till kreativa och kulturella 
näringar. Hur kan digitala verktyg ge tillväxt i Västernorrland?

Om Scen utan gränser
Scen utan gränser, på finska Rajaton näyttämö, är en plattform för samarbete mellan scenkonstbran-
schen i Sverige och Finland. Målen för samarbetsprojektet är ökat kulturutbyte, bredare arbets-
marknad för konstnärer och konstnärlig produktion, utveckling inom ledarskap, kommunikation 
och teknik med hjälp av gemensamma investeringar, produktionssamverkan och gästspelsutbyte. 
Samarbetet syftar till att främja en branschutveckling och ett internationellt samarbete över 
ländernas gränser. Riksteatern har sedan 2005 ett gästspelssamarbete med Finlands nio region- och 
stadsteatrar. 2009 breddade man samarbetet till att innefatta fler samarbetsparter och fler utveckling-
sområden, då en avsiktsförklaring mellan länderna undertecknades. Det har utmynnat i plattformen 
Scen utan gränser – Rajaton näyttämö.

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 236 riksteaterföreningar i Sverige 
är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. 46 organi-
sationer har valt att ansluta sig till Riksteatern. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar 
och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern når årligen en sammanlagd publik på drygt 1 200 
000 personer. Riksteatern har en omfattande internationell verksamhet och gör regelbundet gästspel 
utomlands. Riksteaterns Tyst Teater som spelar teater för döva och hörande barn, unga och vuxna 
har funnits inom Riksteatern sedan 1977. Södra Teatern och Cullbergbaletten är också delar av 
Riksteatern. Birgitta Englin är sedan 2005 VD för Riksteatern.

Om Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley är en organisation som arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveck-
ling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik. Huvudkontoret ligger i Hudiksvall. I Sundsvall 
och Gävle finns lokalkontor. Vår affärsidé är att hjälpa lokala och globala företag att växa. Detta sker 
genom ett unikt stöd i form av forskning, utbildning, finansiering, kontakter och affärsutveckling – 
och en lika unik testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier. Läs mer om Fiber Optic 
Valley och fiberoptik på www.fiberopticvalley.com 


