VERKSAMHETSPLAN 2018 för: DJURÖ KONST&KULTUR
BYSKOLAN
Denna fina lokal har från och med 2018 blivit vår centrala punkt för verksamheten. Här
kommer de flesta av våra event att arrangeras. Lokalen är tillräckligt stor för årsmöten
och andra större händelser. Eftersom vi nu har ett längre hyresavtal, får vi även
möjlighet att utveckla lokalen. I salongen hänger nu en stor kristallkrona, istället för de
lysrör som tidigare fanns där. På vinden har vi av kommunen fått lov att bygga ett stort
loge&förvaringsrum. Alla medlemmar i föreningen är välkomna med förslag på
aktiviteter som kan göras i vår fina byskola.
UTSTÄLLNINGAR
Det finns många goda utövande konstnärer i trakten som gärna skulle vilja ställa ut. Nu
till påsken kommer lokala konstnärer att upp sina verk i Byskolan, liksom under
musikfestivalen. Så småningom önskar vi komma med en visning där lokala människor
med bakgrund i fjärran länder kan beskriva sina berättelser i bild eller på annat sätt. Ni
som själva är intresserade av att visa egna eller andras alster bör kontakta Peter
Bergman i styrelsen.
MUSIK
Till början av sommaren kommer den unga duon från förra årets musikfestival att hålla
en musikalafton. Vi återkommer med närmare information.
Den populära stavsnäsgruppen VASSRUGG kommer att anordna dansaftnar på skolan.
I augusti fortsätter vår musikfestival. 2017 medverkade kända namn flera av vilka som
har sin hemvist härute. Men vi bjöd även in dem som ville prova på att stå på scen till ett
bra ackompanjemang. Just den delen blev också mycket uppskattad att vi självklart
kommer att utveckla denna i år. De av er medlemmar som har en önskan att uttrycka sig
musikaliskt kommer att få chansen.
Den välbekanta operasångarna Fredrik Zetterström och Alexandra Büchel kommer att
göra en operaafton i juni.
TEATER
I slutet av februari spelas SAGOR FÖR VUXNA av och med Efva Lilja. Vi hoppas att ta upp
denna produktion i sommar igen.
I oktober 2016 spelade vi FRÖKEN JULIE i en mycket framgångsrik uppsättning på
Byskolan. Denna kommer nu som nypremiär den 17 mars och spelas fyra gånger. Till
sommaren när badgästerna kommit, tar vi eventuellt upp den igen.
Den 19 maj kommer HEMSÖBORNA i en alldeles ny dramatisering och iscensättning.
Den spelas då fyra gånger och återkommer den 3 juli för fler föreställningar.
Till hösten kommer en alldeles nyskriven revy av Leni Thalin: MANNEN FRÅN LÅDNA, i
samarbete med Skärgårdsteatern.

KURSER
DK&K har en lång tradition av kursverksamhet med allt ifrån näverflätning till
dramaturgi. I början av året arrangeras en kurs i självförsvar för flickor.
Det finns redan en skrivgrupp på Djurö/Stavsnäs, men om det finns intresse, upprättar
vi gärna fler grupper. Det är gratis och kräver bara att man är medlem av Konst &
Kultur Djurö. Anmäl er till helenanystedt@gmail.com eller sms:a 0760 440034
En skådespelerikurs samt en foto- och filmkurs är också på gång. Samtliga kursledare
har långa professionella bakgrunder inom sina ämnesområden.
KERAMIKGRUPP
Denna startade 2002 och har under tiden utvecklats till en stabil grupp på 15-17
personer. Man träffas på torsdagar för att sätta skröjugn och söndagar för att glasera
eller skapa inspirerande alster. Man använder mest kavelteknik, på ler-och stengodslera
och till viss del rinnlera. Det finns ett kösystem för att komma in i verksamheten.
Gruppens alster går att se på Djurö Konst och Kulturs hemsida.
https://www.djurokultur.se/dkk2/Keramik/keramikgrupp.htm

FILMKLUBB
Denna fortsätter som vanligt, nu under ledning av Jörgen Edlén. Det gäller att titta på vår
hemsida: www.djurokultur.se för att se vad som ges.
UTFLYKTER
Vi försöker fortsätta våra högst populära teaterbesök tillsammans. Ännu är inget
bestämt pga svårighet med biljetter till just de föreställningar som skulle kunna bli
aktuella. Men vi arbetar på det. För övrigt kommer utflykter bl.a. till Malma
Gård.”Skansens dolda sida” och Berwaldhallen är andra utflyktsmål på förslag. För nya
sådana teaterbesök och utflyktsmål, se hemsidan.
FÖREDRAG
Genom vår vice ordförande Ove Joansson har vi dessutom kontakt med flera av Sveriges
Radios utrikeskorrespondenter liksom, FN-representanter m.fl. för vidare föredrag.
UNGDOMSVERKSAMHET
Det är inte lätt att aktivera ungdomar till fritidsaktiviteter. Men att se dem hänga utanför
ICA på Djurö är inte upplyftande. Förutom vår kurs i självförsvar för flickor, lovar vi att
gå vidare med andra aktivitetsförslag för denna åldersgrupp. DK&K för dialog med
kultur- och fritidsförvaltningen på kommunen angående aktiviteter och lokal för unga
människor härute.

AKTIVITETER FÖR NYANLÄNDA
Det finns många som kommit till vårt område från andra länder. Att upprätta kontakt
med dessa människor kräver en del arbete. När vi nu får byskolan 2018 har vi tänkt
såhär: att äta är något som är livsviktigt för alla. Varför inte laga mat tillsammans? Vi kan
lära från människor från andra delar av världen hur deras mat smakar och vi kan visa
dem något av vår kokkonst. Dessutom vet vi att det i Stavsnäs finns utövande musiker
bland invandrarna där. Här skulle andra möten också kunna göras.
Så kära medlemmar, nu är vi återigen på gång. Och vi gläder oss åt att på ett mer
permanent vis få disponera Byskolan i Stavsnäs.
Bästa hälsningar,

Claes Fellbom,
professor em.
ordförande
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