Sceneinstruktøren i Sør Helgeland
Cezary A. Szewczyk

Vik 01.02.2018

Halv-årsrapport 2017 del 2
Sør Helgeland
Her følger beskrivelser av prosjekter avsluttet andre halvdel av 2018.

1. Åbygda Ungdomslag «Revy» i Bindal kommune
2. Sømna Teaterlag «Revy – Åndelig føde» i Sømna Kommune.
3. Horsfjord Ungdomslag Phoeniks «Julerevy 2017» i Bindal kommune.

«Revy» i Åbyda i Bindal, med premiere den 02.09.2017.
Åbygda ungdomslag inviterte til samarbeid om å lage revy sammen med tre andre revygrupper, og
et sang-lag fra kommunen. Felles tema for revyen var kommunesammenslåing, en svært omdiskutert
bestemmelse fra regjeringen om å slå sammen 4 kommuner, og samtidig flytte kommunen Bindal til
et annet fylke. Et slikt samarbeid har tidligere ikke skjedd i Bindal kommune. Effekten av arbeidet var
nesten som en minirevy-festival i Åbygda. Premieren ble gjennomført i bygdas forsamlingslokale den
2 september 2017. Her kommer navn på gruppene som var med:
-Åbygda Ungdomslag fra Åbygda
-Terråk Revy fra Terråk
-Bindalseidet Revylag
-Phøniks Ungdomslag
-Kviin Sanglag

Sømna Teaterlag hadde premiere på sin nye revy «Åndelig Føde».
Det er et generasjonsskifte i Sømna teaterlag, med flere nye unge medlemmer. En ny aktiv leder
fungerer svært godt, hun er med i hele produksjonsprosessen med skriving, koordinering av øvelser,
rekruttering, etc. Forestillingen skal spilles på nytt i 2018 etter at mange som ønsket å se revyen ikke
fikk kjøpt billetter. Spillelokalet hvor revyen spilles er middels stort, og ikke tilpasset et så stort antall
publikum som ønsket å se revyen. Men det viktigste er at vi klarte å skape en magisk stemning
gjennom solid scenearbeid, morsomme karakterer, gode tekster, dyktige sangere og dansere.

«Phøniks» Ungdomslag i Horsfjord hadde premiere den 28 des.2017.
Phøniks Ungdomslag er akkurat som Sømna Teaterlag i en generasjonsskifte prosess. Flere eldre
medlemmer har pensjonert seg etter mange år i aktivt amatørteater-arbeid med skriving, dansing,
sang og produksjon av diverse teaterforestillinger og revyer. Nå kommer det nye medlemmer til,
noen kommer fra ungdomsskolen, og fra videregående. Det sikrer drift til «Phøeniks Ungdomslag»
flere år framover. Ungdom bringer med seg fornyelse av ideer, vinklinger og synspunkter, som i sin
tur resulterer i at det nå er en plattform for et utvidet grunnlag for et bredere, og mer sammensatt
publikum.

