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2017 kommer vara ett år av lärande, framåtanda, demokrati och 
transparens. Det ska vara snabbt och smidigt att lära sig vad man får ut på att vara 
medlem i föreningen och vad vi kan hjälpa till med. Samtidigt gå igenom hur vår 
demokratiska förening funkar för den oinsatte. Där är det viktigt att du som 
medlem höjer rösten och säger vad du vill göra så att du inom föreningen kan hitta 
likar och organisera er. Har ni en vilja, prata med styrelsen och personalen men 
framför allt, engagera er. Se nu till, att i vagnarna, göra era röster hörda, lär er nya 
saker, lär er av varandra, experimentera och framför allt: Ta tag i saken att ha en 
lärorik och meningsfull tillvaro tillsammans. 

Styrelsen ska arbeta aktivt med att informera medlemmarna om deras 
rättigheter och skyldigheter i föreningen och motivera medlemmarna till att vara 
mer delaktiga.  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Öppen Verksamhet 
UKM 

Vi planerar och hoppas att det någon gång under våren 2017 kommer att 
bli en UKM-festival i Borås och att den kommer äga rum hos oss på Tåget.  Vi 
kommer isåfall precis som tidigare år lägga fokus på mötet mellan kulturutövande 
ungdomar i Borås mer än själva utövandet av kultur.  

Filmgrupp 
Planen för filmgruppen är att börja spela in filmen som har skrivits och att 

sedan ha en filmvisning på föreningen för andra medlemmar där filmen som har 
gjorts ska visas upp för att kunna väcka mer intresse för film och kanske få fler till 
att vilja göra sina egna filmer. 

Spelkvällar 
Det kommer att fortsätta vara spelkväll på onsdagar även 2017. Försöka få 

mer folk att komma på onsdagar för att spela och även köpa in lite nya brädspel till 
fiket som vi ska premiärspela under året. 
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Sommarspel 
Även nästa år planerar vi att göra ett sommarspel. Intresset har varit stort 

och många har utryckt en önskan om att vara med. Den här gången har vi planerat 
att spela en nyskriven föreställning som går under arbetsnamnet ”Det var en 
gång…”. Det är en mix av flera välkända sagor som har vävts ihop till en 
gemensam berättelse fylld av kärlek, skratt och magi. Sångerna och musiken 
kommer vi att skriva själva. Vi kommer även att använda oss av dans för att gestalta 
de olika händelserna i historien. 

Föreställningen kommer rikta sig framförallt mot yngre besökare. Men vi 
hoppas på att alla som kommer och tittar får ut något av denna familjemusikal. Vi 
har tidigare sett att de flesta vuxna brukar vara minst lika roade som barnen av våra 
sommarspel och så hoppas vi självklart även blir fallet denna gång. Planen är att 
genomföra 15 stycken offentliga föreställningar på Parkteatern i Borås under 
sommaren 2017. 

En öppen audition kommer hållas i början av 2017 där alla som vill kan söka 
till sommarspelet. Vi kommer även att söka efter de som vill jobba bakom scen 
eller på annat sätt bidra till produktionen. 

Repetitionerna kommer att ske under våren 2017 samtidigt som deltagarna 
själva kommer att ansvara för att ta fram scenografi, kostym, rekvisita samt att 
marknadsföra föreställningen. 

Under våren kommer även flera dramapass att hållas för hela ensemblen, 
utöver de vanliga repetitionerna. Detta efter att flera tidigare deltagare i 
sommarspelen uttryckt en önskan om att ha fler gruppövningar för att förbättra 
sammanhållningen. Vi hoppas även på att vårt samarbete med Borås Stadsteater 
fortsätter och att de kommer vara involverade i produktionen på något sätt. 
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Teatervagnen 
Med ny verksamhetsledare och nya idéer ser teatervagnen fram emot ett 

nytt år fyllt av aktivitet! 

Gällande grupper är tanken att verksamhetsledaren ska fortsätta att en gång 
i veckan hålla sina två nybörjargrupper i teater. Vagnsledaren Malin kommer att 
starta en improvisationsgrupp om tidigare visat intresse vidhålls. Vagnen planerar 
dessutom att vid fyra tillfällen under våren fortsätta manusfikat som var väldigt 
populärt under 2015 och 2016. Under dessa fyra tillfällen kommer det att läsas fyra 
olika manus ur olika genrer. Om det blir lika uppskattat som tidigare år ska vi 
försöka få till fler tillfällen under hösten.  

  Teaterlab är något som kommit upp på tapeten och som teatervagnen vill 
anamma. Vagnen har ambitionen att genomföra åtminstone fyra tillfällen av 
teaterlab där syftet är att gemensamt undersöka något i teaterns värld, t.ex. 
statusspel, hur ljus eller ljud kan påverka en scen, vilja och motstånd m.m.  

  Teatervagnen har just nu två ideella ledare som har i tanke att fortsätta 
deras utbildning som ledare genom att hålla sin nuvarande teatergrupp och 
medverka på ledarutbildningar. 

Teatervagnen vill fortsätta samarbeta med andra teatrar. Samarbetet med 
Stadsteatern har varit mycket uppskattat och kommer därför fortsätta under året. 
Monologarbete har länge varit efterfrågat på Tåget och därför kommer en 
monologgrupp startas där Eva Claar från Stadsteatern, tillsammans med Elin och 
Jonas, kommer hjälpa till att arbeta med deltagarnas egenvalda monologer.  

  Dessutom har vi en kontakt med Vulkanteatern i Jönköping som är 
intresserade av ett samarbete med oss. Vi hoppas kunna bjuda in dem till Tåget för 
att spela en föreställning och då i samband med det diskutera vidare hur vi i 
framtiden kan dra nytta av varandra genom olika samarbeten.  

Det finns fortfarande intresse av att gå och titta på teater tillsammans. Röda 
Kvarn har till exempel då och då livesändningar av föreställningar från hela världen 
som skulle kunna vara intressant att gå på. Vår förhoppning är att genomföra 
åtminstone ett sådant besök. Vi ska även försöka gå på lokala föreställningar och 
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förhoppningsvis anordna fler gästspel på Tåget. Ett besök till någon av Göteborgs 
teatrar är också ett alternativ om vi finner utbudet intressant.  

Under året är tanken att vi ska erbjuda medlemmarna ett antal workshops. 
Förslag på workshops är manusskrivning för film respektive scen, ljus, smink, röst, 
projektion, skuggteater, clown, muntligt berättande och scenografi/dekor/
rekvisita.  

Under repperioden av sommarspelet är tanken att Elin ska arbeta med 
drama och skådespeleri för statister och de som har mindre roller. Detta för att alla 
i ensemblen ska känna sig engagerade och delaktiga i processen. 

Sist men inte minst är vår förhoppning att kunna slutföra renoveringen av 
stora salen som fungerande blackbox med dansmattor och backdrop.  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Skapandevagnen 
Foto-gruppen planerar för en cirkel per termin samt ett flertal workshoppar/ 

föreläsningar. 

Vi vill börja 2017 med en utställning av cyanotypier i Tågets café, 
Utställningen kommer hänga i cirka tre till fyra veckor. Förhoppningsvis blir det 
ytterligare en utställning lite senare under året och utifall tillfälle ges skall denna 
också visas utanför Tågets lokaler. 

Vi skall försöka få till ett tre föreläsningar i keramikrummet; högst på 
agendan står tillverkning av gips- former och ”slip-casting”. 

Om tillfälle ges vill vi utveckla samarbetet både internt på Tåget och de 
egna vagnarna samt externt med Ljud- och Bildskolan samt andra aktörer.  
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Magicvagnen 
Magicvagnen planerar att hålla i fyra stycken prereleaser på 

Kulturföreningen Tåget under året. Vi räknar med ett intresse som efterliknar det 
föregående året med ett deltagarantal på c:a 40st per prerelease. 

Som tidigare år tänker vi ha öppet för alla som vill spela Friday Night Magic 
på fredagar på Tåget i samma blandade format som tidigare år (Modern, Standard, 
Sealed Deck) men då och då kommer vi även att planera in Drafter även på 
fredagar.  

Billy Larsson som vagnsledare åtar sig att hålla kontakten med både 
Mindstage och SvenskaMagic för att allt skall fungera som vanligt med 
sanktioneringsmöjligheter och sponsring utav promokort samt fungerande 
inloggningsmöjligheter till Wizards of the Coast nätverk.  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Musikvagnen 
Under det kommande året har vi för avsikt att fortsätta anordna spelningar 

men med mer fokus på att försöka få hit lite band från närliggande städer och 
kommuner och kanske se om vi kan göra någon form av utbyte för att ge våra 
egna band lite speltillfälen utanför Borås. 

Replokalen kommer att rulla på som vanligt och fortsätta trollbinda oss 
genom fritt musikskapande. 

Vi har tänkt att studion ska inrikta sig mer på ren inspelning istället för 
produktion då de flesta i dagens läge kan sitta och producera vid sin skoldator 
eller via mobil. 

Då föregående års elgitarrbyggarkurs väckt intresse hos nytt folk kommer vi 
även i år att köra en cirkel i detta i förhoppning om att fler vill vara med och lära sig 
hur kanske världens mest populära instrument faktiskt är byggt. 

Vi har även planer på att starta en kurs i gitarr för nybörjare då detta har 
efterfrågats. Vem vet kanske ett julframträdande på nästa års julfest? 

Planer finns även på att göra en gemensam resa till Fuzzmässan i Göteborg 
för att bygga på vår gemenskap i vagnen men också för att de som är med i 
gitarrbyggargruppen kanske kan finna lite inspiration och möta andra 
gitarrbyggare. 
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Dansvagnen 
Dansvagnen har som mål att hålla minst 7 dansgrupper i veckan. Vi vill 

också fylla på de befintliga grupperna med deltagare. 

Nya intresserade dansledare är på väg att få ledarutbildningar för att kunna 
hålla nybörjargrupper med skadefri träning. Detta kommer förhoppningsvis göra 
att vi kan få igång fler grupper men framförallt blir det en stark sammanhållning 
och fler möjligheter i vagnen med fler aktiva och kunniga ledare. 

Vi vill marknadsföra oss på ett mer synligt sätt på skolorna istället för att 
endast affischera. En tanke är att köpa in en Roll-up poster och ta med den och 
sitta i uppehållsrummet på skolorna någon timma.  

En annan tanke är också att be folk som varit här genom åren göra korta, 
små filmsekvenser på max 2 minuter där man berättar vad Tåget betytt för dem. 
Alla som varit på Tåget från 1984 till nu är välkomna att göra detta. 
Filmsekvenserna kan vi då också använda oss av när vi besöker skolor. Bonusen är 
då att det inte bara är dansverksamheten som presenteras utan även Tågets övriga 
verksamhet. 

Genom detta hoppas vi på att väcka nyfikenhet hos ungdomarna och att de 
kommer fram och ställer frågor så vi kan skapa en kontakt. 

Vi kommer också att fortsätta med temahelger och workshops med 
ordinarie och utomstående pedagoger. Vi har fått önskemål om att köra 
workshops i magdans, tribaldance, flamenco och stepp.  

Vi ska se om vi kan göra fler attraktiva workshops för ungdomar som är 12 
och 13 år för att redan där väcka nyfikenhet för en framtid i Tågets verksamhet.  

Vagnen vill fortsätta det samarbete som är startat med fotogruppen. Det 
projektet har nu ett eget konto under dansvagnen efter vagnsmötesbeslut. 

Vi vill även se om det finns fler verksamheter att samarbeta med. 

Vi vill dansa på andra ställen dels för att visa upp oss lite mer och för att öva 
på att stå inför publik men främst för att stärka den redan fina sammanhållningen i 
vagnen. 

sida �10

http://www.taget.se


www.taget.se

När det gäller övriga inköp så ligger det en bunt önskemål på listan och 
som även kvarstår från föregående år. Det är bland annat:  
Akustikplattor, Roll-up poster, Spotifykonto, scenkläder, dansskor, musik, soft 
ljusslinga, fler träningsverktyg för dansstyrka, stretch, massage och avslappning, 
förvaring till dem mm. Vissa inköp som önskas har beslutats på mötet (2016-11-09) 
att köpas in när efterfrågan eller verksamheten för det är tillräckligt stor. Exempel 
på detta är energibars som sedan säljs för inköpspriset och featherfans som kan 
inskaffas om en sådan dansgupp startar.
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