
 
 

Repetitionsschema vecka 23 

Dag Tid Aktivitet Lokal 

VECKA 23 

Tisdag 5/6 
 

18.00 – 21.00 Kören samlas för instudering av sångerna 
Kören sjunger och över för sig själv under ledning av 
Christina A-T 

Fjelldalens 
Magasin 

DELTAGARE Samtliga körmedlemmar – piano – Christina A-T samt de som sjunger i 
teaterensemblen: Hans-Olof, S Bengt J & Lena H 

Parallellt tisdag 18.00 – 21.00 Vi repeterar från Episod 2 t.o.m. Episod 5 
Fjelldalsladan 

DELTAGARE Tensie A - Mikael Z – Martin E - Peter P – Peter K --- Ej: Ellen H 

Söndag 10/6 13.00 – 15.00 Vi repeterar från Episod 15 t.o.m. Episod 19 

Fjelldalens 
Magasin 

15.00 – 15.30 Paus – Fika – å kaffe! 
15.30 – 18.00 Vi repeterar från Episod 6 t.o.m. Episod 9 

DELTAGARE Tensie A – Mikael Z – Martin E – Ellen H – Peter P – Hans-Olof S – Bengt J – Lena H 

Även 
Söndag 10/6 

18.00 – 20.00 MAGASINTEATERN:s Interimsstyrelse sammanträder. 
Fjelldalens Magasin 

LEDAMÖTER: Hatte B – Mikael B – My N – Peter P – Mikael Z – Christina A-T 

 
 

 * Vår introduktionstext till Turistbyrån: (Biljetterna släpps den 7 juni)
 

* Strindbergs mest uppskattade roman om människor och liv på Hemsö. Madam Flod, hennes son Gusten och 
så han, främlingen som kommer till ön med ett höganäskrus om halsen och tar för sig. Allt han gör, den där 
Carlsson, faller inte i god jord. Han vill så mycket och en hel del vet han också… Ska han få skärgårdsfolket 
med sig på alla nymodigheter han vill införa? Och så har han en förmåga att trassla till det för sig... och 
andra! 
Med Strindbergs milda humor och stora människokännedom får vi följa med till både skratt som tårar. 
Dråpligt skildrat så att även vi nutida människor får något att betänka.  
Strindbergs ”Hemsöborna” framförs som sång- och teaterförställning på Fjelldalens Slott. I pauserna 
trakteras publiken dubbelt. Tvårätters med kaffetår där till. Bröd och skådespel en sommarkväll i härlig 
halländsk lantmiljö? 
 
* Nu är vi där… då vi i någon mån ska kunna dra oss igenom hela akter. De ställen där vi känner oss osäkra 
eller kanske rent av ännu inte satt till scen lägger vi lite extra möda vid. Annars fyller veckans repetition 
syftet att få oss att se helhet och sammanhang. 
 
* Enligt Generalrepetitionsschemat har vi efter denna veckas arbete 22 – 23 tillfällen kvar att knäcka gåtan 
”Hemsöborna” på. Det kan kännas mycket… men sanna mina ord. Vi har små möjligheter att förskingra 
någon tid. Titta igenom era privata agendor… och reservera tid för Hemsös bästa! En stilla vädjan! 
 
* På söndag kväll samlas Interimsstyrelsen för MAGASINTEATER strax efter 18.00 (Se ledamöter ovan) 
Agenda:  
Föreningsbildning – Stadgar – Registrering – Årsmöte – Medlemsstock – Inför Hemsöborna – Övriga frågor 
 
I övrigt: Lycka till med veckans övningar! 

Regissöriatet: 0703 54 78 55 
 


