VERKSAMHETPLAN DJURÖ KONST&KULTUR 2019
En fjärdedel av verksamhetsåret 2019 har gått. Föreningen håller samma höga aktivitetsnivå
som redovisas i årsredovisningen för 2018 (kulturhändelse så gott som varje dag under året).
Allt tyder på att vår strävan att behålla denna mångfald av kulturaktiviteter under hela 2019.

Händelser under de första månaderna 2019
I februari 2019 kunde föreningen bjuda på revyn ”Mannen från Lådna” i Byskolan. Det är
en nyskriven lokalrevy av Leni Thalin, producerad i samarbete, med Skärgårdsteatern.
Elva lokala artister och musiker medverkade.. Sex utsålda föreställningar sattes upp till
unisont publikjubel..
Allt fler berättarkvällar har hållits (fyra under de första tre månaderna): Stavsnäsborna Ove
Joanson och Efva Lilja har berättat sina liv och hjärtefrågor, Djuröborna Berit Johannesson
och Raimo Kanttikoski har presenterat batikkonstnären Monica Hannasch. Och Stavsnäsbon
Ulla Lundqvist har berättat historien om Edith Piaf, om vilken hon har skrivit en biografi.
Samtliga reguljära kulturgrupper har inlett sin verksamhet, t ex filmklubben, keramiken,
målarklubben penseln.

Kommande evenemang
Den 30 april har ”Fadren/Modren” premiär, en nytolkning av August Strindbergs pjäs i
regi av Claes Fellbom. Vi planerar att ge åtta föreställningar av detta relationsdrama i två
akter.
Årets troligen största evenemang blir premiären i september av Claes Fellboms nyskrivna
drama om den ryska invasionen i skärgården år 1719, xxxxxxxxxxx. Rysshärjningarna???
Tillsammans med Stavsnäsbon Gisela Jerhammar har Claes gjorts efterforskningar och

byggt en struktur för sin originalpjäs. För att tillfoga ett modernt perspektiv lät han
huvudpersonen bli en IT-strateg på SÄPO som har till uppgift att avslöja rysk infiltration på
nätet. Men för att lägga till ytterligare ett tidsperspektiv lät han även en handlingslinje
berätta om KIRUNASVENSKARNA dvs den grupp av människor som emigrerade till
Sovjet på 1930-talet i tron att de skulle hamna i paradiset. Pjäsen rör sig således i tre olika
tidsperioder, 1719, 1930 och 2019.
Denna pjäs får alltså sin premiär i slutet av september 2019 och kommer i samarbete med
HAMN att spelas på flera platser i skärgården.

I juli och augusti arrangerar vi den populära och årliga Musikfestivalen, med både lokala
och nationella musiker och artister.
Som en del av festivalen erbjuder vi även en ”Öppen Scen” för dem som vill prova på att stå
på scen till ett bra ackompanjemang.
Förra året hålls tolv konserter inom ramen för musikfestivalen. Det blir inte färre i år.
Årets första konstutställning arrangeras i Byskolan i april och ett konstlotteri för
föreningens medlemmar hålls i samband med årsstämman.
I juni arrangeras ett besök på Kungliga Operans föreställning av Dracula, varvid
medlemmarna får träffa huvudrollsinnehavarna och regissören bakom scenen.

Aktiviteter för nyanlända
Vår strävan är att även få nyanlända och andra som lever i utanförskap att komma in i och få
glädje av vår förening. Tack vare Mötesplats Stavsnäs (där vår förening ingår som medlem)
kan samarbete ske. Att skapa möten både med musik/ dans och matlagning med olika
kulturer i vår Byskola.

Föreningnens övriga löpande verksamheter
En viktig del av vår konstverksamhet bedrivs i de två konstcirklar målarklubben Penseln och
keramikgruppen.
Penseln
Penseln fortsätter sina tre basverksamheter: stilleben, fotografi och kroki.
I juni håller Penseln en utställning i Djurö kulturhus.
Keramikverksamheten
Keramikcirkeln håller till i Värmdö Skärgårdsskola och träffas två kvällar i veckan och
arbetar med kavlingsteknik i stengodslera och lergodslera. Gruppen använder de vanligaste
glasyrfärgerna och experimenterar fram många häftiga glasyrer.
Filmklubben
Filmklubben visar film i Djurö Kulturhus, i genomsnitt åtta per år, fyra på våren och fyra på
hösten. Genomgående visas filmer av hög kvalitet, både nya och äldre klassiker. Varje film
föregås av en kort introduktion och en diskussion följer efter filmen.

Sjöhistoriska Stigen
är samlingsnamnet på tre natur-och kulturstigar på Djurö som invigdes sommaren
2013 i samarbete med Djurönäsets Konferenshotell, Djurö, Möja, Nämdö församling
samt Värmdö kommun. Sommaren är verksamhetens högsäsong. På hemsidan går det att
läsa när de guidade vandringarna startar.

Berättarkvällar och föredrag
Planeringen av nya kvällar är i full gång. Flera föredragshållare är bokade, bl a Ove Joanson
som lovat att i höst göra en uppdaterad version av sitt februariföredrag. Detta evenemang
blev snabbt överbokat och mer än 20 pers kunde inte beredas plats.

Stavsnäs 28 mars 2019

Lotta Lagerman
ordförande

Gå gärna in på vår hemsida och se vårt gedigna program där alla aktiviteter är mer
specificerade.

