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Söndagen den 28:e Februari 2016
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TÅGET är en unik plats i både Borås och Sverige i 
stort. Det är en plats där alla kan känna sig trygga i 
sitt fritidsutövande och en plats där medlemmarna 
själva bestämmer hur deras förening skall se ut 
och utvecklas. TÅGET är inte bara en förening 
utan också en demokratiskt pågående process vars 
värderingar skall spegla vårt idealsamhälle genom 
att vara inkluderande och därmed inte exkluderande. 
På TÅGET är alla välkomna och TÅGETs resurser 
står till dess medlemmars förfogande. Föreningen 
riktar sig främst till ungdomar, men som en biprodukt 
av TÅGETs familjära miljö har vi även äldre 
medlemmar som fortsatt att vara aktiva. Detta gör 
att föreningen har en fostrande och socialiserande 
funktion där man kan umgås göra saker ihop oavsett 
ålder, könsidentitet och bakgrund.

Några av Tågets brädspel

Demokratin är en ständigt pågående 
process och det finns alltid utrymme 
för förbättringar.  Vi skall se till att öka 
medlemmarnas generella kunskap om hur 
föreningen fungerar och deras möjlighet att 
påverka verksamheten.

Det är de ideella ledarna som utgör stommen 
i vår verksamhet, det är därmed av yttersta 
vikt att vi ger dem den uppmärksamhet 
de förtjänar. Detta skall vi göra genom 
ledarutveckling och rekrytering av nya 
ledare.

För att vi skall kunna få ut det mesta av vår 
förening krävs det att lokalerna är anpassade 
för ändamålet. Vi skall se över lokalerna och 
vid behov göra lämpliga ändringar samt se 
till att det löpande underhållet sköts på ett 
bra sätt.

För att TÅGET skall behålla sin position 
som den självklara platsen att spendera sin 
fritid på krävs det att vi både syns och hörs. 
Under året kommer vi att ha en så kallad 
”höstupptakt” vars främsta syfte är att 
rekrytera nya medlemmar genom att visa upp 
alla de möjligheter som föreningen har att 
erbjuda. Vi skall även marknadsföra oss på 
mer traditionella sätt så som annonsering och 
användandet av sociala medier. Vi kommer 
även att arbeta aktivt gentemot skolor för att 
berätta om vår verksamhet.

Detta kommer som alltid bli det bästa året i 
TÅGETs historia och vi i styrelsen önskar er 
lycka till med alla era verksamheter, förutom 
Teatervagnen då det enligt tradition betyder 
otur.

Övergripande plan
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Dans

Dansvagnen ska ha sju fasta grupper som 
ledarna håller i. Vi vill också att de 2 
fristående grupperna, som tränar Afro och 
Salsa, ska fortsätta träna här.

Workshops är något vi vill fortsätta med 
och även ta in utomstående pedagog.

Möjligheten att genomföra Flashmobs 
kommer erbjudas under året. Kortkurser, 
läger och helgträningar vill vi genomföra 
då vi hoppas att det i förlängningen 
kan generera ledare. Vi siktar på 
att genomföra ett dansläger under 
sommarlovets första tre veckor. Vi ska 
också försöka delta i arrangemang i 
Borås och Göteborg med omnejd under 
2016. Utöver detta så har önskemål om 
att ha dansmedlemskväll/träffar kommit 
upp. Där man ser en dansfilm eller 
musikal tillsammans och sedan testar att 
dansa delar av koreografierna. 
Vi kommer att genomföra ledarträffar 
där vi bland annat ska kunna bredda 
kunskapen om föreningskunskap, 
ledarkunskap, pedagogik och metodik.

Största investeringen är akustikplattor 
till danssalen samt att se över vår 
ljudanläggning. Mätning av syre, 
luftfuktighet och temperatur kommer 
också att genomföras efter det att 
fastighetsskötaren har kontrollerat och 
gjort åtgärder av ventilationen.

Vi ska se till att det finns en gemensam 
Spotify för dansvagnen samt köpa in mer 
musik som är inriktad på träning i teknik, 
styrka, dynamik och harmoni. Scenkläder 
och skor har vi en buffert till då detta kan 
komma att behövas under årets gång.

Inköp av tröjor med tryck är på 
önskelistan. Dels för att ha en danströja 
och dels för att göra reklam för TÅGET. 
Man ska med andra ord kunna ha den 
både när man tränar och på fritiden. 
Inköp av energibars är också ett 
önskemål som dansdeltagarna kan köpa 
till inköpspris av den ledare de dansar 
hos. Tillsammans med Skaparvagnens 
fotoverksamheten vill vi göra en 
fotokalender för 2017 med bilder på dans 
och dansare.

Full fart i dansalen
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Magic

Vi tänker att samarbetet mellan Svenska 
Magic håller i sig så vi tänker fortsätta 
anordna Friday Night Magic på Fredagar 
där vi varierar formaten Standard, 
Modern & sporadiska Sealed decks.
Intresset för budgetformatet Tiny 
Leaders som anordnats i samband med 
FNM:sen under året har haft ett lågt 
intresse, vi funderar på att anordna färre 
sådana eller åtminstone variera mellan 
andra casualformat då vi upplever det 
hälsosamt att det finns ett tillgängligt 
budgetalternativ.
Vi kommer även anordna 4st stora pre-
releaser och lika många Game-days 
under året.
Vi tänker fortsätta drafta på Söndagar 
som vi alltid gjort. Även en ledarledd 
verksamhet för nybörjare kommer att 
startas upp för att locka fler deltagare.

Friday Night Magic på Kulturföreningen TÅGET
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effektiviteten för både riggning och 
inspelning. Medlemmarna ska bli 
bättre på att ta hand om studion 
och värna om andras möjlighet att 
använda den.

2016 är tänkt att bli spelningarnas 
år. En arrangörsgrupp kommer att 
sammansättas av aktiva medlemmar 
i musikvagnen som i sin tur ska 
genomföra ett antal spelningar under 
året.
Tanken är att locka fler besökare till 
vårat hus av awesomeness. 
En grupp med inriktning på 
instrumentbygge kommer att dra 
igång under våren med mål att få lite 
mer förståelse för hur vissa instrument 
fungerar och slutligen ha tillräckligt 
mycket kött på benen för att bygga 
varsitt instrument. 
Replokalen skall frächas upp med ny 
färg på väggarna och bättre ventilation 
för att i sin tur skapa en mer kreativ 
och utvecklande miljö. Lokalen ska 
även renoveras så att ljudbilden blir 
optimal för banden som repar där. 
Studion kommer att få ett 
ordningsschema för att främja 

Musik

Planer smids i musikstudion

Koncentrationen är på topp.
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pass under en helg med två eller tre 
deltagare. Kursen skulle till att börja med 
enbart vara för Tågets medlemmar men 
kan framöver vara öppen för andra.

Vagnen och Tåget har fått en inbjudan att 
deltaga i en konstworkshop i anslutning 
till utställningen ”Vi Är Romer” och 
vagnen kommer försöka medverka.

Under ett par sommardagar planerar 
fotogruppen att skapa en gigantisk 
cyanotypi på tyg, projektet kommer isåfall 
ge möjlighet för andra medlemmar att 
bekanta sig med fototekniken.

Vagnen kommer fortsätta med 
utställningar i Cafét där vi visar konst och 
annat vi skapat.

Under 2016 planerar vi att ha en foto-
cirkel per termin samt möjligen cirkel 
under sommaren dessutom planerar vi för 
ett flertal workshoppar/föreläsningar.

Då keramikverksamheten varit ganska 
blygsam under 2015, skall vi försöka få 
igång minst en cirkel under året samt 
ett par tre föreläsningar och prova-på-
tillfällen. Dessutom skall vi utbilda minst 
två personer på brännugnen.

Vi har tankar på att deltaga i en 
fotoutställning på Kulturkvarteret 
Pedagogien i Hjo under våren. Eventuellt 
kommer vi sammand med detta även ha 
någon föreläsning i alternativ-foto.

Det finns en del tankar på att försöka 
hålla en mer avancerad kurs i våtplåtsfo- 
to under året, planen är då att köra längre 

Skapande

Utställning av våtplåtsbilder i TÅGETs café.
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Teater
Vi satsar på att göra teatervagnens 
aktivitet högre än föregående år och 
har många planer och förhoppningar 
inför 2016.
Vi har redan flera planerade 
teatergrupper: en teatersportsgrupp, 
en improvisationsgrupp, en 
nybörjargrupp i teater och eventuellt 
en grupp med inriktning mot 
barnteater. Vi kommer även att 
fortsätta med det uppskattade 
manusfikat, där vi varje vecka 
läser ett manus och analyserar 
detta. Dessutom har produktionen 
Red Room överlämnats till Tåget 
och Henrik Friman kommer agera 
regissör/handledare. Inför årets 
sommarspel tänker vi lägga lite extra 
krut på drama och skådespeleri för 
statister och mindre roller så att vi kan 
förstärka känslan av delaktighet hos 
dessa.
Vi har flera projekt som ska gå av 
stapeln under året. Red Room planeras 
ha föreställningar under våren, 
det ska bli minst ett uppträdande 
med teatersportsgruppen samt 
medverkan på Linnémarschen. 
Det finns också intresse av att 
ha improvisationstillfällen med 
inriktning mot mordmysterier 
liknande lajv, vilket vi har som 
ambition att genomföra om intresset 
behålls. Förutom detta finns en idé 
om att med barnteatergruppen åka till 
förskolor och spela en föreställning.
I teatervagnen är vi överens om att 
vi vill fortsätta gå på gemensamma 
teaterbesök. Det finns önskemål 
om att åka en längre bit för att se 

föreställningar i andra städer, vilket vi 
kommer överväga om tillfälle dyker 
upp. Vi vill också anordna studiebesök 
på teatrar. De vi har i åtanke för 
tillfället är Göteborgsoperan och 
Borås Stadsteater.
Stora salen ska fortsätta att restaureras 
med bland annat ny backdrop och ny 
dansmatta. Detta dels för att få en bra 
arbetsmiljö under repetitioner men 
också för att få en fullt fungerande 
blackbox.
Ett antal workshops kommer att hållas 
i bland annat mask, stage fighting och 
monologbearbetning.
Vi ska även inleda samtal med andra 
teaterföreningar och hoppas att det 
kan leda till ett samarbete för att 
utbyta erfarenheter och inspirera 
varandra.

Gycklarkonster på Linnémarchen.
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Även i år ska det bli ett sommarspel. 

Intresset har varit stort och många har 
utryckt en önskan om att vara med. 
Den här gången har vi planerat att spela 
Alexandre Dumas klassiker ”De tre 
musketörerna”. Planen är att genomföra 
15 stycken föreställningar på Parkteatern i 
Borås under sommaren 2016.

Som vanligt kommer föreställningen rikta 
sig till barnfamiljer och manuset och 
musiker kommer vi att skriva själva. 
Repetitionerna kommer att ske under våren 
2016 samtidigt som deltagarna kommer att 
själva ansvara för att ta fram scenografi, 
kostym, rekvisita samt att marknadsföra 
föreställningen.

Under våren kommer även flera drama och 
stagefightingpass att hållas för ensemblen 
utöver de vanliga repetitionerna. 
Detta efter att flera tidigare deltagare i 
sommarspelen uttryckt en önskan om att ha 
fler gruppövningar för hela ensemblen.
Vi planerar även att uppmärksamma 
sommarspelens 20-års jubileum i samband 
med premiären.

Sommarspel
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En för alla - alla för en! 

Fäktningsövning inför De tre musketörerna.

Affisch inför audition.


