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Svenska	  Teatern	  söker	  fria	  grupper	  som	  iscensätter	  inhemsk	  dramatik	  
	  

Svenska	  Teatern	  i	  Helsingfors	  har	  utdelats	  500	  000	  euro	  ur	  Kulturfondens	  strategiska	  specialprogram	  
för	  att	  under	  tre	  spelår	  etablera	  en	  plattform	  för	  iscensättningen	  av	  inhemsk	  svenskspråkig	  dramatik	  
tillsammans	  med	  fria	  teatergrupper	  och	  Labbets	  REKO-‐projekt	  på	  teaterns	  Nicken-‐scen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Hösten	  2014	  drar	  Svenska	  Teatern	  i	  Helsingfors	  igång	  det	  av	  Kulturfonden	  understödda	  NickenNU-‐
projektet.	  Projektets	  syfte	  är	  att	  förstärka	  dramatikernas	  och	  dramaturgernas	  yrkesprofil	  inom	  det	  
finlandssvenska	  scenkonstfältet,	  och	  att	  skapa	  en	  samarbetsmodell	  mellan	  institutioner	  och	  fria	  
grupper	  som	  kan	  tillämpas	  efter	  att	  projektet	  är	  över.	  Inom	  ramarna	  för	  NickenNU	  sammanför	  
Svenska	  Teatern	  tillsammans	  med	  projektet	  REKO	  dramatikerna	  och	  de	  fria	  grupperna,	  och	  ökar	  
volymen	  av	  uppsatta	  inhemska	  pjäser	  och	  dramatiseringar.	  	  
	  
För	  november-‐december	  2014	  söker	  projektets	  styrgrupp	  en	  fri	  teatergrupp	  som	  planerar	  en	  
uppsättning	  av	  en	  nyskriven	  eller	  -‐dramatiserad	  pjäs	  på	  svenska,	  eller	  en	  arbetsgrupp	  som	  anlitar	  en	  
dramaturg	  verksam	  på	  svenska	  i	  Finland.	  	  
	  
Teatern	  kommer	  senare	  under	  året	  att	  utlysa	  sammanlagt	  fyra	  stycken	  två	  månaders	  
produktionsperioder	  på	  Nicken	  för	  spelåren	  2015-‐16	  och	  2016-‐17,	  varav	  två	  reserveras	  för	  en	  
barnteaterföreställning.	  	  
	  
De	  fria	  teatergrupperna	  som	  omfattas	  av	  projektet	  erhåller	  följande	  produktionsmedel	  genom	  
projektet:	  	  
	  

• 2500	  EUR	  i	  produktionsmedel	  
• 2600	  EUR	  (x	  1,35	  i	  sociala	  avgifter)	  x	  2	  månader	  x	  3	  personer	  
• 50	  %	  av	  biljettintäkterna	  
• Tillgång	  till	  Nicken	  under	  2	  månader	  (med	  en	  möjlighet	  att	  påbörja	  repetitionerna	  efter	  

föregående	  grupps	  premiär),	  för	  repetitioner	  och	  föreställningar	  
• Marknadsföring	  genom	  Svenska	  Teatern	  
• Tekniker	  och	  befintlig	  teknik	  
• Tillgång	  till	  teaterns	  kostym-‐	  och	  möbellager	  

	  
Sänd	  in	  en	  fritt	  formulerad	  ansökan,	  pjäs-‐	  eller	  föreställningstext,	  produktionsbeskrivning,	  budget,	  
samt	  namn	  och	  CV	  på	  arbetsgruppens	  medlemmar.	  	  
	  
Sänd	  ansökan	  till	  Svenska	  Teatern	  i	  Helsingfors,	  	  
Norra	  esplanaden	  2,	  00130	  Helsingfors.	  	  
	  
Skriv	  “Nicken:	  November	  2014”	  på	  kuvertet.	  
	  
Sista	  inlämningsdag	  fredag	  1.8.2014,	  kl.	  16.00.	  
	  
För	  mer	  information,	  vänligen	  kontakta	  teaterchef	  Johan	  Storgård	  per	  telefon	  050-‐5173224,	  7.-‐
11.7.2014.	  


