SCENPASS STOCKHOLM, EN DEL AV RIKSTEATERN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Styrelsen har under 2020 bestått av:
Ordförande: Agneta Ahlin och Mia Hertler
Ledamöter: Hanna Melanton‐Appelfeldt, Kersti Öberg, Diana Thoor Kalén, Anna Holmlin Nilsson, Titti
Grahl.
Kassör/ekonom: Anders Holmvall/Hefab Redovisning, Gymnasievägen 22, 141 38 Huddinge.
Scenpass Stockholm, en del av Riksteatern är en ideell förening som verkar för att medlemmarna
ska få uppleva och upptäcka massor av teater, dans, musik och annan scenkonst. Scenpass
Stockholm, en del av Riksteatern ordnar medlemskvällar, mingel, samtal, visningar och teaterresor ‐
så mycket som den ideellt arbetande styrelsen hinner med att ordna. Scenpass Stockholm är en del
av Riksteatern.
MÖTEN
Under 2020 har Scenpass Sthlm genomfört 5 styrelsemöten, 1 planeringsdag samt ett årsmöte med
ett konstituerande möte i samband med det.
Styrelsemöten: 3 feb, 27 feb, 17 aug, 14 okt, 12 dec.
Planeringsmöte/halvdag: 8 september
Årsmöte hölls 11 juni 2020. Konstituerande möte hölls i anslutning till årsmötet.
ANTAL MEDLEMMAR: 2200 (dec 2020)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SCENPASS STOCKHOLMS VERKSAMHET UNDER 2020:
7‐9 feb 2020 Teaterresa till Åbo för att se KALEVALA på Svenska Teatern, samt guidad tur i Åbo.
Övernattning ingick.
20‐22 feb 2020 Specialpris till HOPKOK – Ronny Eriksson ihop med Benneth Fagerlund (i samarbete
med Riksteatern) på Teater Reflex, samt inbjudan till ett SAMTAL med Ronny i foajén, som hölls av
Agneta Ahlin, ordförande i Scenpass Sthlm, den 22 januari. Snacks och tilltugg serverades.
Våren 2020 TALA OM TEATER. Scenpass Stockholms teatercirklar med cirkelledarna Ingegerd
Rönnberg och Margareta Tegerstedt där vi ser på teater och sedan talar om det. I samarbete med
Vuxenskolan. Temat är LÅTER VI ANDRA BESTÄMMA VÅRA LIV? 5 träffar planerade ‐ 2 blev av.

18 mars 2020 Scenpass Stockholms årsmöte INSTÄLLT!
11 juni 2020 Scenpass Stockholms årsmöte på Teater Reflex.
27 sept 2020 Vandring (guidad tur utomhus) med Strindbergskännaren Anita Persson på Södermalm.
29 sept 2020 Vandring (guidad tur utomhus) med Strindbergskännaren Anita Persson i
Kungsträdgården.
Hösten 2020 TALA OM TEATER. Scenpass Stockholms teatercirklar med cirkelledarna Ingegerd
Rönnberg och Margareta Tegerstedt där vi ser på teater och sedan talar om det. I samarbete med
Vuxenskolan. Maxgräns tio deltagare. 2 träffar blev av.
14 okt 2020 Bokförlaget Verbal och Teater Tribunalen bjuder in till samtal om kriminalitet i
byggbranschen på Teater Tribunalen, med utgångspunkt i den nyutkomna boken Svartjobbsfabriken.
4 nov 2020 Presentation av utställningen Everybody Dance! på Scenkonstmuseet. Coronasäkrade
visningar. Macka och dricka. INSTÄLLT!

TEATERRESA TILL ÅBO 7‐9 FEB
Den 7‐9 februari åkte 28 scenpassmedlemmar, inkl. representanter från styrelsen, med fartyget
Galaxy till Åbo för att se föreställningen KALEVALA på Svenska Teatern. Vi fick också kika in bakom
kulisserna och fick en guidad tur i Åbo – samt möjlighet att upptäcka stan på egen hand. Det blev en
mycket lyckad tur och föreställningen fick toppbetyg. Läs gärna mer om resan, pris och vad som
ingick på vår hemsida www.scenpass‐stockholm.se.
CORONA 2020
Scenpass Stockolms verksamhet fr.o.m. mars 2020 har naturligtvis påverkats mycket negativt av
pandemin. Föreningens årsmöte skulle ha hållits den 20 mars och styrelsen hoppades in i det längsta
att kunna genomföra det. Man beslutade dock i sista stund att ställa in, vilket skedde genom
majoritetsbeslut eftersom delar av styrelsen inte kunde medverka då de befinner sig i riskgruppen ‐
vilket även gäller många av medlemmarna. Arbetet fortsatte under april och maj för att hitta en form
för att genomföra årsmötet. Efter många kontakter med föreningsspecialister på Riksteatern kunde
styrelsen till slut genomföra ett årsmöte i den luftiga lokalen Teater Reflex i Kärrtorp den 11 juni. Två
av de styrelsemedlemmar som befinner sig i riskgruppen hämtades med bil. Sex styrelsemedlemmar
medverkade och fem medlemmar. Detta var enligt Riksteatern tillräckligt för ett giltigt årsmöte.
Årsmötet livesändes via Facebook.
Nyhetsbreven till medlemmarna har inte sett ut som vanligt, då de brukar vara fyllda av inbjudningar,
erbjudanden och rabatter till föreställningar och event hos våra samarbetsscener. Sedan mars 2020
har de till stor del bestått av sammanställningar och tips om digital scenkonst.
SCENPASSKVÄLLAR
Styrelsen planerade att genomföra en Scenpasskväll på Scenkonstmuseet den 4 november. Tanken
va ratt göra en coronasafe guidning i museets nya utställning Everybody Dance! med 2 grupper
bestående av 15 personer vardera, i olika tidsintervaller och sedan bjuda på macka och dricka i
matsalen. Inbjudan skickades ut och visningarna blev snabbt fullbokade. Några dagar innan

evenemanget beslutade dock Scenkonstmuseet (tillsammans med andra museer) att stänga ner sin
verksamhet helt, så aktiviteten ställdes tyvärr in.
TEATERCIRKLELN TALA OM TEATER
Många av oss upplever att scenkonstupplevelsen berikas och fördjupas när vi kan diskutera med
andra om de föreställningar vi ser. Därför har vi startat teatercirklar i samarbete med Vuxenskolan. Vi
väljer föreställningar tillsammans efter ett visst tema. Sedan träffas vi och diskuterar de
föreställningar vi sett. Våra kursledare är Ingegerd Rönnberg och Margareta Tegerstedt.
Teatercirklarna genomförs i samarbete med Vuxenskolan. Verksamheten i studiecirkeln äger rum en
gång i månaden i Vuxenskolans lokaler på Heleneborgsgatan.
Våren 2020 var temat LÅTER VI ANDRA BESTÄMMA VÅRA LIV? Cirkeln hann med 2 diskussionsträffar
‐ den 4 februari (om Determinism/Dramaten) och den 10 mars (om Furstinnan av Amalfi/Dramaten) ‐
innan pandemin satte stopp för verksamheten.
Under hösten bestämde man sig för att begränsa antalet deltagare till 10 personer. Två träffar
genomfördes den 29 september och den 27 oktober där man bl a diskuterade
Kvinnostaden/Dramaten. Efter det kom återigen direktiv om skärpta restriktioner från regeringen och
Folkhälsomyndigheten. Eftersom det har släpps ett mycket begränsat antal biljetter till
teaterföreställningarna under 2020 så var det också svårt för cirkelns deltagare att se de
föreställningar som skulle diskuteras.
SAMARBETEN
Scenpass Stockholm har samarbetat med ett flertal av våra samarbetsscener under verksamhetsåret
2020: Teater Tribunalen, Teater Galeasen, Kulturhuset Stadsteatern, Riksteatern, Dramaten,
moment:teater, Ö2, Unga Klara, Fria teatern, Reflex Teater, Scenkonstmuseet, Dansens Hus, Teater
Sláva m.fl. I vissa fall har samarbetet stannat av i planeringsfasen p.g.a. pandemin, men kommer att
återupptas 2021. Vi ser t.ex. fram emot att fortsätta vår samarbete med Scenkonstmuseet under
2021.
2012 inledde föreningen ett samarbete med Vuxenskolan som har fortsatt sedan dess, i form av
teatercirklarna TALA OM TEATER som äger rum i Vuxenskolans lokaler.
2019 inledde föreningen ett samarbete med Welma, se vidare under Synlighet.
SATSNINGAR PÅ SYNLIGHET
Under 2019 satsade styrelsen på att göra ett samarbete med Welma för att locka nya medlemmar.
Welma är ett kalendarium på webben och en tryckt programtidning med Stockholmstips som har
möjlighet att göra kampanjer, redaktionellt material o.s.v. Scenpass Stockholm vill pröva att
samarbeta ‐ enligt beslut från styrelsemöte i februari 2019. Dessa satsningar har fortsatt under 2020,
vilket bl.a. resulterade i en stor artikel om studiecirkeln TALA OM TEATER i Welmas programtidning
för våren 2020 ‐ men har påverkats av pandemin och tillståndet för scenkonsten i Stockholm som
lamslagits av allt strängare restriktioner. Welma erbjöd därför en avgiftsfri höst 2020 där Scenpass
Sthlm har haft fortsatt exponering med banners i Welmas nyhetsbrev och på deras hemsida.
Styrelsen hoppas att Welma överlever pandemin och att vi kan fortsätta vårt samarbete 2021.
Föreningen har genom att ha Titti Grahl anställd som kommunikatör på 25 procent nio månader om
året intensifierat kommunikationsarbetet riktat mot samarbetsscenerna, vilket också är ett led i
satsningen på synlighet. Titti sköter de utskick/nyhetsbrev med inbjudningar, erbjudanden och

nyheter som skickas till medlemmarna. Föreningen har en hemsida www.scenpass‐stockholm.se.
Scenpass Stockholm finns också på Facebook. Titti ansvarar för att hålla båda dessa uppdaterade.
Titti sköter dessutom Scenpass Stockholms mejl, svarar på medlemmarna frågor och uppdaterar
föreningens register vid adressändringar o dyl.
AKTIVITETER INOM RIKSTEATERN
Styrelsen i Scenpass Stockholm deltar löpande i aktivteter som arrangeras av Riksteatern och/eller
Riksteatern Stockholms län. 2020 har det mest handlat om digitala event.
VOLONTÄRER
Scenpass Stockholm har en volontärpool som består av c:a 75 personer. När någon av föreningens
samarbetsscener behöver volontärer skickar styrelsen ut en förfrågan till namnen på listan.
Verksamheten är för närvarande vilande.

SLUTORD
Styrelsen i riksteaterföreningen Scenpass Stockholm (‐ en del av Riksteatern) hade stora planer för
2020, som inleddes med en mycket lyckad teaterresa till Svenska Teatern i Åbo. Men på grund av
pandemin har aktiviteterna i teaterföreningen varit avsevärt färre än vanligt. Styrelsen har träffats så
ofta som det har varit möjligt och planerat evenemang efter omständigheterna. Styrelsearbetet har
mest handlat om att ställa in och ställa om och göra nya planer då förutsättningarna för
verksamheten hela tiden har förändrats.
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