Seminarium om makt, attityder,
konst, demokrati och mänskliga rättigheter

MIND THE GAP

Program
14 – 15 december 2015
Uppsala Konsert & Kongresshus

Moderatorer:
Matilda Amundsson
Mikael Andersson
Stina Wollter

Arbetar Teater Blanca med teater?
Vi träffas för att prata om Teater Blanca
Var? Uppsala kongress och konserthus
När? 14 december från klockan 13.00 till klockan 20.00 			
15 december från klockan 8.00 till klockan 12.45

Vi börjar med att äta lunch i restaurangen på bottenvåningen.
En trappa upp i sal B berättar Stina Wollter att mötet kan börja.
Skådespelarna Matilda Amundsson och Mikael Anderson
berättar om vad som händer under dagen.
Maria Gardfjell pratar om Uppsala och om Teater Blanca.
Bengt Göransson pratar om att det är du som bestämmer om
vad du tycker om för kultur, till exempel film, teater och konst.

Vi ska prata om vem som bestämmer.
Vi ska prata om vad som är normalt.

Carina Ostenfeldt pratar om att det är viktigt att alla lyssnar på
varandra.

Vi ska prata om vad film och teater är.

Jo Verrent pratar på engelska om att alla människor är normala.
Lennart Sauer pratar om funktionshinder och kultur.
Chatarina Oldermark och Magnus Dahlerus pratar om Teater
Blanca.
Klockan 17.30 den 14 december är det middag i restaurangen på
bottenvåningen.
Filmen Efter Måsen visas efter middagen.
Teater Blanca har arbetat med mer än teater och film.
De visar exempel på det på scenen och i pauser.

Måndag 14 december

Tisdag 15 december

11.30 Lunch i UKKs restaurang vid entrén

08.00 Kaffe i foajén utanför sal B

12.30 Registrering – foajén, våning 2, utanför sal B

09.00 Sång med Stina Wollter och Filip Backström

13.00 Invigning – sal B, våning 2
Maria Gardfjell, kommunalråd
Resenärerna – visning av en del ur kortfilmen från 2013
FUB Uppsala och FUB Riks
Vård och omsorg Uppsala kommun
Studiefrämjandet Uppsala län
14.00 Bengt Göransson – Det välvilliga förmyndarskapet
14.25 Pausprogram – text och bild från kurser på Teater Blanca
14.30 Kaffe i foajén utanför sal B

Efter Måsen – filmklipp
Lennart Sauer, del 2 – Kultur, konst och funktionshinder
09.45 Pausprogram – text och bild från kurser på Teater Blanca
09.50 Paus
10.00 Carina Ostenfeldt, del 2 – Kultur som näsduk i fickan eller
segel? Med reflektion Bengt Göransson, Det välvilliga förmyndarskapet
10.45 Pausprogram – text och bild från kurser på Teater Blanca

15.00 Carina Ostenfeldt – Kultur som näsduk i fickan eller segel?

10.50 Paus

Jo Verrent – Different is delicious, not divergent
		
(ungefär: Olikheter är utsökta, inte onormala)

11.00 Teater Blanca framför del ur föreställningen Måsen
Jo Verrent, del 2 – Different is delicious, not divergent

15.45 Pausprogram – text och bild från kurser på Teater Blanca

12.00 Avslutning följt av kaffe & kaka i foajen

15.50 Paus
16.00 Lennart Sauer – Kultur, konst och funktionshinder
Poesi med Teater Blanca
Chatarina Oldermark & Magnus Dahlerus –
Teater Blanca – en presentation
17.00 Pausprogram – text och bild från kurser på Teater Blanca
17.30 Middag i UKKs restaurang vid entrén
18.30 Långfilmen Efter Måsen. Filmen slutar 20.00

Med reservation för ändringar

Moderatorer
Matilda Amundsson kom till Teater Blanca 2013.
Hon spelar piga i Måsen.

Mikael Andersson kom till Teater Blanca 2009. Han
medverkar i Resenärerna som operadiva och i Måsen
som Mascha.

Stina Wollter, konstnär, pedagog, radioprofil och
kroppsaktivist. Hon dansar på Instagram för allas
rätt att finnas exakt som dom är. Som konstnär frågar
hon sig oftare Hur känns det här? än Vad är det här?
(hur-frågan får alltid mycket rikare svar). De flesta
Stina talar med i radio hör hon bara rösten på. Det
har skapat insikter om hur mycket vi kan få veta om
varandra om vi inte stannar på ytan.
Foto: Gisela Gatenheim.

Föreläsare
Magnus Dahlerus har arbetat på Teater Blanca
sedan 1999. Han blev teaterns konstnärliga ledare
och regissör 2002. Skådespelarna bearbetar alltid
manus tillsammans med honom. Han regisserade
filmen Resenärerna och assisterade vid långfilmen
Efter Måsen. Magnus Dahlerus tycker att en viktig
del i teaterarbetet är att se varje skådespelare. Tillsammans med var och en försöker han locka fram de
outforskade förmågorna och bygga roller kring dem.
Ledord i arbetet är lek, allvar och dramatisk process.

Kultur är på allvar, säger förre kulturministern
Bengt Göransson. Kultur är inte nytta och pengar
– den är insikt och grunden för ett aktivt samhällsdeltagande. Kultur är inte stundens upplevelse, ingen
kassako, inte trösten som ska hjälpa oss att uthärda
världen. Om vi blir friskare och gladare av kultur så
är det bra. Men det är inte syftet. I stället är kulturen
källan till djupa, subjektiva insikter som skapar ett
engagemang, som är lika med samhällsdeltagande och
demokrati.
Det gäller också att hålla emot tanken att allt går så
fort numera. Vi får inte låta det flimrande bruset ta
ifrån oss tiden och förmågan att tänka och reflektera.
Beslut fattade på reflex är farliga. Innan man säger ja
och nej ska invändningar luftas, följder begrundas.
Kultur odlar den förmågan.

Chatarina Oldermark är musikalisk ledare för
Teater Blanca där hon arbetat sedan starten 1999.
Hon komponerar all musik till teaterns uppsättningar
och spelar tillsammans med några av skådespelarna
på scen vid varje föreställning. I filmprojektet har
hon fungerat som kompositör. Hon är regissör för
långfilmen Efter Måsen. Tjechovs ord; Det behövs nya
former. Nya former behövs det är hennes sammanfattning av arbetet.
Carina Ostenfeldt. Arbetet med tillgänglighet och
delaktighet kan utveckla och berika en hel verksamhet om hela organisationen är med. Vill vi ge plats
för en sådan resa och vad innebär den? Alla ombord!
– det salutogena museet, var ett projekt som genomfördes på Vasamuseet under 2007 – 2010. Målet var
att alla barn och unga ska kunna tillgodogöra sig,
uppleva och aktivt delta i den pedagogiska verksam
heten på jämställda och värdiga villkor. Carina Os
tenfeldt var projektledare och ansvarig. Hon har
arbetat vidare med frågeställningarna inom såväl
statlig, kommunal som idéell kulturverksamhet. Läs
mer på www.allaombord.se
Lennart Sauer, lektor och filosofie doktor i socialt
arbete. Han arbetar på institutionen för socialt
arbete och Umeå centrum för funktionshinderforskning vid Umeå universitet. Hans forskning
handlar om personer med intellektuella funktionshinder kopplat till kultur, arbete, identitet och
välfärdstatliga insatser. Lennart Sauer har tillsammans med forskarkollegor publicerat flera böcker och
vetenskapliga artiklar.

Jo Verrent säger Different is delicious, not divergent vilket betyder ungefär Olikheter är utsökta,
inte onormala. Jo Verrent arbetar med konst och
kultur på strategisk nivå i Storbritannien. Hon anser
att mångfald tillför spetskompetens, nyansering och
kvalitet. Jo Verrent är producent för Unlimited (www.
weareunlimited.org.uk), världens största förmedling
av funktionsnedsatta konstnärer. Med Luke Pell
gjorde hon den prisbelönta (Woman of Achievement
Award) videoinstallationen Take me to Bed som bland
annat visas på Dansens Hus (dansenshus.se/event/
luke-pell). Jo Verrent föreläser över hela världen kring
funktionsnedsättningar och ledarskap.
Filmprojektet 2013 – 2016
Alla sommarens skurar blir min spegelbild – Vem äger Måsen?
Ett mål med projektet är att undersöka hur film på ett långsiktigt sätt kan utveckla skådespelarna. De får konstnärliga erfarenheter och möter ny publik. Med ny publik ökar möjligheten
att upplösa negativa attityder till konstnärer med olika funktionsnedsättningar. FUB Uppsala, projektägaren, och Teater
Blanca arbetar på olika sätt med att skapa varaktiga, förbättrade livsvillkor för människor som har intellektuell funktionsnedsättning. Teater Blancas värdegrund handlar om att se
förmågan och inte funktionsnedsättningen. Översatt till teater
och skådespeleri betyder det att skådespelarna gestaltar roller
- de spelar inte sitt funktionshinder. Filmerna vill bidra till att
förändra synen på vad som är normalt. Vi är övertygade om att
demokratin förstärks och att man får ett öppnare och varmare
samhällsklimat när minoriteter är närvarande på alla arenor i
samhället. Läs mer på: www.arvsfonden.se/projekt/alla-sommarens-skurar-blir-min-spegelbild och teaterblanca.blogspot.se

Centrum för forskning om
funktionshinder

