Till kommunbibliotek och teaterföreningar i länet.

Hej!
Riksteaterns stora satsning 2016, Tjärdalen, kommer att turnera i
Sverige under hösten 2016. I Jämtland spelas den i Östersund den
12 oktober.
Föreställningen regisseras av Carolina Frände, dramatiseras av
Carl Åkerlund med nyskriven musik av Jonas Svennem.
TJÄRDALEN av Sara Lidman, utgiven 1953, blev hennes stora genombrott.
Den har följts av många böcker som alla utgår från människans plats i
samhället, i smått och stort.
I boken är det två dagar för midsommar i en fattig by i norra Västerbotten.
En man har byggt en tjärdal som ska försörja hans skuldsatta familj. Ett
illdåd saboterar planerna och det sätter igång ett händelseförlopp som
skakar byn och väcker frågor om vad ett liv egentligen är värt

Runt om i Sverige har det startats, eller kommer att starta, bokcirklar för att diskutera
boken. Tjärdalen är en berättelse om hur vi ständigt blir till genom relationer till varandra
och ”byn” kan tolkas i många perspektiv.
Det här är en ett erbjudande och en förfrågan till bibliotek och teaterföreningar i länet. Vi
tänker oss att vi tillsammans kan skapa arrangemang - bokcirklar, boksamtal eller liknande,
som skulle kunna avslutas med en gemensam resa in till föreställningen i Östersund i
oktober.
Skulle ni, som bibliotek och/eller teaterförening, vilja delta i detta samarbete?
Vi som jobbar regionalt med biblioteks- och teaterverksamhet kan bistår med både
resurser, planering och boksamtal.
Riksteatern Jämtland Härjedalen kan hjälpa till och sponsra reskostnaderna. Varje medlem
i en lokal teaterförening betalar 50 kr, den regionala verksamheten betalar resten av
kostnaden.
Den regionala biblioteksverksamheten kan hjälpa till med bokinköp och kan arrangera
boksamtal där intresse finns.
Riksteatern har många olika ”hjälpmedel” att använda sig av i en bokcirkel. Handledningar,
poddradio osv. se www.tjardalen,riksteatern.se eller på facebook, https://
www.facebook.com/groups/988582677852073
Vi vill ha svar från er senast 1 maj, eller gärna tidigare.
Med vänlig hälsning
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