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STAVSNÄS 1:20, VERKSAMHETER VID BYSKOLAN MED LÄRARBOSTAD
Föreningen Stavsnäs By och Konst & Kultur på Djurö-Stavsnäs har engagerat ett antal
personer med goda kunskaper inom olika verksamheter för att ta fram förslag på aktiviteter
för de aktuella lokalerna
Följande beskrivningar är exempel på aktiviteter som med fördel kan ske inom byskolan och
lärarbostaden där lokalerna står tomma sedan hösten 2014.
Det finns många volontärer med intresse för olika typer av aktiviteter. Här följer några som en
mindre grupp har tagit fram under en kort tid. Listan kan med all säkerhet göras mycket
längre.
I Stavsnäs har de senaste åren en verksamhet för integrering inom olika medborgare vuxit
fram där Värmdö kommun, Fyrhuset i Stavsnäs, Hyresgästföreningen i Stavsnäs samt Djurö,
Möja och Nämdö församling samverkat i olika projekt. Lämplig lokal har saknats men kan i
Byskolan få en nystart och utvecklas ännu mer.

Teaterverksamhet
BAKGRUND
Konst & Kultur bedriver för närvarande sin verksamhet i Djurö Kulturhus. Under hösten 2016
fick Konst & Kultur möjlighet att hyra Byskolan i Stavsnäs för sin teaterproduktion av
”Fröken Julie”. Projektet blev en stor framgång och de nio föreställningarna var i stort sett
utsålda. Främst slogs publiken av hur det var möjligt att göra teater på en sådan hög nivå på
denna lilla plats. Särskilt de föreställningar där det serverades en teaterbuffé efteråt blev
uppskattade. Den gemenskap som då skapades upplevde vi som nästan lika viktig som själva
teaterföreställningen. Tack vare ”Fröken Julie” har Konst & Kultur fått 172 nya medlemmar. I
denna förening finns ett professionellt kunnande inom flera olika konstområden. Därför
behöver vi ett större hus som kan ge fler möjligheter.
BYSKOLAN
En önskan om att kunna använda Byskolan i Stavsnäs inklusive lärarbostaden för att bedriva
lokal kulturverksamhet står därför högt på listan. Alla konstnärligt ansvariga i ”Fröken Julie”
består av lokala medarbetare, vilket vi ser som en viktig del i satsningen. Vi tror oss ha
förmåga att skapa en rörelse bland folk härute, en rörelse där alla som vill få en chans att
uppleva, kanske även pröva på att själva få verka i, de sköna konsterna.
VERKSAMHETER
Ett drömspel
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I det korta perspektivet kommer kurser och publika evenemang av olika slag att ges där.
”Fröken Julie” kommer till sommaren att följas upp av ”Ett drömspel”, där många fler deltar.
Från februari kurser i skådespeleri som kan ge medverkande roller i produktionen. Samtidigt
påbörjas repetitioner med huvudrollerna 2 ggr/v.
Premiär i juni 2017.
Havet och fåfängan (Monolog för en ”gammal” operasångare)
Medverkande operasångaren Olle Persson och Mälarkvartetten. Repetitioner från april och
premiär den 26 maj.
Fröken Julie (en eventuell nypremiär i slutet av juli)
Succén ”Fröken Julie” kommer att spelas igen, eventuellt som utomhusteater på Byskolans
tomt med själva byggnaden som fond.
Rödluvan
Teater för barn med en fin blandning av barn och vuxna i samma uppsättning.
Planeras att uppföras i mars 2017.
Övriga verksamheter
Byskolan är en utmärkt lokal för genrep inför sommarkonsertturnéer för de artister som är
boende i Djurö-Stavsnäs med omnejd
Det finns förslag om kurser i konsthantverk, utställningar, föredrag, dans, digital
fotobearbetning, musik, kulturcafé, matlagning tillsammans med de många nyanlända som
finns här ute mm.

Musikverksamhet
Musikverksamheten bygger på att alla inom verksamhetsområdet, som är intresserade, skall
skapas tillfälle att delta.
Viktigt att ungdomar och människor från andra kulturer engageras och hjälps framåt.
Nämnda personer nedan är tillfrågade och positiva till att ställa upp på angivna verksamheter.
Allsångskvällar
Orkester med allsångsledare på scenen: Publiken är med och sjunger, möjlighet till
soloframförande. Hemlig gästartist.
Danskvällar
Danskväll en gång i månaden till levande musik.
Korv och bröd till självkostnadspris. Förslag på tid: 20:00 – 23:00
Olle Persson
Evert Taube-konsert i samarbete med Stråkkvartett.
Lena Willemark
Folkdans med Lena och band.
Konsertframförande av Lena
Py Bäckman
Konsert med Py och Janne Bark
Anja Bigrell
Ekelöf-kväll. Tonsatta dikter av Gunnar Ekelöf.
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Anja med Bröderna Lindgren
Babyrytmik
Jacob Ullberger
Stockholm Stompers
Eskil Stenstrand
”En by vid havet”, musik och ord om en by med kultur.
Amatörkväll ”Vårat Gäng”
Amatörer med modet att våga framföra musik med eget instrument eller bli ackompanjerade
av någon. Några modiga redan vidtalade.
Wermdö World Music Band
Sätta ihop en världsmusikorkester med ”musiker” från Värmdö som kommit hit från olika
hörn av världen. Lika Ale Möller Band.
Lyrik- viskvällar
Möjlighet att framföra diktläsning och visor (egna och andras)
Samarbete musik – teater
Skriva/framföra musik tillsammans med teaterverksamheten
Musikutbildning
Lär dig sjunga
Lär dig spela
Sjunga till levande musik
De som sjunger/spelar själva hemma på kammaren får tillfälle att göra detta tillsammans med
ett levande band med mikrofoner och högtalare och allt vad det innebär.
Bygg en utedansbana
Frivilliga snickarkunniga bygger en lätt demonterbar dansbana på skolgården. Stor
invigningsfest. Sommardans till levande musik. Given succé.

Konsthantverk
Lärarbostaden som verkstad:
Källare:
lämpar sig för aktiviteter som våttovning, nunotovning, garnfärgning, tygfärgning. Detta
utrymme lämpar sig också för maskiner för träbearbetning/träslöjd med bordsbandsåg och
enklare träsvarv. Samarbete kan etableras med Svarvklubben på Stockholms länsmuseum.
Bottenvåning:
Textilslöjd som stickning, kardning, spinning, sömnad, broderi, torrtovning, fyrflätning.
Spinnrock finns. Näverslöjd och rotslöjd kan enkelt rymmas inom lokalerna.
Keramik, där drejning bedrivas. Nödvändig utrustning kan införskaffas.
Bildrum, där stafflier och färger kan stå framme. Föreningen Penseln är aktiv och haft
utställningar i Djurö Kulturhus.
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Vinden:
Vävning. Vävstolar finns. Innan förskoleverksamheten startade använde några lokala
förmågor lärarbostaden för vävning under handledning av textilläraren i Djurö skola.
Byskolan:
Lokaler inbjuder till att ordna utställningar och vernissager för både lokala och inbjudna
utställare.

Litteratur
ALLMÄNT
Skrivarverkstad i både skolbyggnaden och lärarbostaden
Diktsmedja
Uppläsningsaftnar med besökarnas egna verk
Berättarkvällar
Högläsning i samarbete med biblioteket
Föredrag om olika slags litteratur ex. nordisk litteratur
Verksamheter på skolgården

Konst och Bild
ALLMÄNT
Målgrupp: En bred allmänhet med fokus på ungdomar och nyanlända
Konst och Bild är aktiviteter som vänder sig till både mindra och större grupper och genom
skolbyggnaden och lärarbostaden öppnas möjligheter till anpassade lokaler för bland annat
följande aktiviteter:
• att regelbundet ha konstutställningar inom alla materialområden och tekniker
• att främja för lokala konstnärer att kunna ställa ut
• att via våra nätverk som Värmdö konstnärer och KRO (Konstnärernas Riksorganisation) få
hög kvalitet på utställningarna
• att ha kursverksamhet i måleri, öppen kroki och foto
• att ha föreläsningar i konsthistoria.

Matkultur
ALLMÄNT
Här ska lagas mat i glada vänners lag och vi möts över alla gränser.
Tidigare har den lilla stugan på tomten använts som bagarstuga med bland annat
tunnbrödsbakning i den befintliga bakugnen. Stugan behöver dock en rejäl upprustning.
Vi har loppmarknad och hyr ut plats
Vi har vårfest och höstfest på gården, där vi hyr ut plats för lottförsäljning, marknadsstånd,
bollkastning, pilkastning. Musiker underhåller.
Byskolan ska vara den naturliga platsen för gemenskap och kulturupplevelser
December 2016
Claes Fellbom
Professor em. och Ordförande i föreningen Konst & Kultur
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Björn Ulfvin
Byfogde/Ordförande Föreningen Stavsnäs By
Ovanstående underlag är framtaget tillsammans med aktiva och intresserade personer.
Ansvarig för varje grupp har engagerat personer med fördjupad kunskap och starkt intresse.
Inriktningen är verksamhet för lokalsamhället med fokus på ungdomar och nyanlända och
deras utbildning inom kulturområdet
Företrädare för kyrkan har uttryckt stort intresse att deltaga med aktiviteter
Stavsnäs Byskola och Lärarbostad är väl lämpade för dessa aktiviteter
De som har varit aktiva är följande:
Konst/Bild - Peter Bergman
Konstutställning. Kursverksamhet inom måleri och foto.
Konsthantverk - Karin Persson
Textil- näver- rot- och träslöjd. Keramik. Vävning. Tovning. Färgning.
Litteratur - Helena Bruun-Nystedt
Skrivarverkstad. Berättarkvällar. Föredrag om olika litteraturer och kulturer.
Matkultur/Barnteaterverksamheter - Lena Röstlund-Sjölund
Matlagning över alla gränser. Gårdsfester.
Musik - Eskil Stenstrand
Musikutbildning. Allsång. Danskvällar. Inbjudna artister.
Teater - Claes Fellbom
Kurser och publika evenemang.
Konsthistoria - Margaretha Tamm
Kurser i konsthistoria och antikviteter.
Djurö, Möja och Nämdö församling – Iréne Ulfvin
Församlingsaktiviteter, bland annat barn- och ungdomsaktiviteter
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