ORGANISATIONENS INTERNA ÅTAGANDEN
Föreningen Svartviksspelets tema för årets verksamhet är demokrati. Under året
kommer föreningen att genomföra seminarier med syfte att öka kunskapen om
demokrati igår och idag, samt belysa vikten av demokrati. Föreningen kommer att ta
fram material och skriva manus om kampen för allmän och lika rösträtt.

ORGANISATIONENS EXTERNA ÅTAGANDEN
Föreningen Svartviksspelet kommer att genomföra minst två publika evenemang
med tema demokrati. Ett publikevenemang kommer att vara med fokus på allmän
och lika rösträtt och ett publikevenemang kommer att vara med fokus på
Sundsvallsstrejken 1932

ORGANISATIONENS KOMMUNIKATIVA ÅTAGANDEN
Föreningen Svartviksspelet kommer att genom teaterframträdande visualisera och
berätta om arbetet och kampen för rösträtt, främst ur kvinnornas perspektiv samt om
kampen om bättre arbetsvillkor och föreningsfrihet. Medverka till att tillsammans med
Sundsvalls kommun installera ett så kallat tittskåp på Svartvik med tema rösträtt

OM ORGANISATIONEN

Föreningen Svartviksspelet är en amatörteaterförening i Njurunda, söder om
Sundsvall, som bildades 1993 med målet att sätta upp ett arbetarspel om livet och
människorna i Svartvik. Verksamheten inleddes året därpå och vi har spelat teater
sedan dess.
Föreningen Svartviksspelets ambition är att i möjligaste mån genomföra
uppsättningar av egen kraft! Vi vill spela meningsfull, engagerande och
samhällsorienterad teater som både roar och oroar. Vi vill skapa kultur i Svartvik och
vår teaterverksamhet är en viktig del av Svartviks industriminnen och dess fortsatta
bevarande och utveckling.
Vi vill berättat om tiden när Sveriges industrihistoria skapades, men också om vår
demokratihistoria – genom att det var då arbetarrörelsen, väckelserörelsen,
nykterhetsrörelsen, rösträttsrörelsen och fackföreningsrörelsen såg dagens ljus.
Sågverksarbetarna, både män och kvinnor, kämpade för jämlikhet, strejkrätt,
föreningsrätt, yttrandefrihet och demokrati, allt som vi förknippar med det moderna
Sverige. Och allt började i Svartvik!
Vi ser det som aktuellt och viktigt att arbeta med demokrati som tema i utvecklingen
av Svartviks industriminnen som besöksmål och arena för kultur. Föreningen
Svartviksspelet vill fortsätta att vara en viktig aktör genom att skapa ett kulturcentrum
för alla, med tonvikt på amatörkultur på Svartviks industriminne. Vi vill att vår förening
ska bidra till att utveckla amatörteatern och genom att bedriva en inkluderande och
individstärkande verksamhet. Vi vill även visa på vikten av föreningsverksamhet.
Styrkan med amatörteater är att alla får vara med!

