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1. Radioteatern  
2. JUDITH music and art  
3. Tjänstemännens socialdemokratiska förening 

 
 
1. Radioteatern 
 
Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsnummer 
om ett sådant finns. 
Radioteatern är en ny teater för dramatik, hörspel och ljudkonst. Vi finns på 
webben. Webbsidan lanseras inom kort	påradioteatern.se, men vill ni redan nu 
veta mer så hittar ni oss på	https://www.facebook.com/radioteatern	som även 
den är helt nylanserad och just nu sprids. Varje produktion har sin premiär live 
med publik och ljudet därifrån kommer att streamas live till vår webbsida som i 
sin tur fungerar ska fungera som en plattform för dessa. Organisationsnummer 
802531-7473 
 
 
På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens 
verksamhetsplattform? 
Radioteatern är en teater som spänner över olika former och inriktningar; från ny 
dramatik till omtolkningar av klassiker, från det poetiska till det politiska, från 
berättande till experiment som tänjer gränserna för vad hörseldiktning och 
ljudkonst kan vara. 
 
Vi gör dramatik där texten, orden och ljuden står i centrum. En kan komma till vår 
teater via nätet, men vi söker den spänning, stämning och närvaro som blir vid ett 
liveframträdande eller en gemensam lyssning och vi vill skapa rum för det i olika 
delar av landet. 14 november öppnar vår teater med en föreställning baserad på 
den amerikanska poeten Alice Notleys Vissa magiska handlingar i bearbetning och 
regi av Johan Petri. Skådespelerska Chatarina Larsson, musik Sten Sandell och 
Peter Söderberg, introduktion Magnus Florin. Detta är den första av de 6 
produktioner som vi planerar under det första året. Minst en av dessa 6 
föreställningar vill vi förlägga på Göteborgs Litteraturhus, vilket vi berättar i en 
konkret programidé nedan. 
 



För oss är Göteborgs Litteraturhus den arena som känts mest relevant att söka 
oss till med tanke på er strävan efter att lyfta fram litteratur, text, arbeta med 
framträdanden, läsningar och konserter. Vi tror att vi rymmer alla dessa uttryck 
och vill betrakta Göteborgs Litteraturhus som Radioteaterns plats i Göteborg, där 
vi kan förlägga våra publika arrangemang. 
 
Radioteatern drivs av en grupp konstnärer med skiftande erfarenheter av att ha 
arbetat professionellt med teater, musik, konst och litteratur. Vissa kommer från 
större teatrar, andra från fria grupper, från musik-, ljud- och konstskapande i 
olika svenska och internationella sammanhang. Anledningen till att vi engagerar 
oss i det här projektet är att radion fortfarande är ett helt öppet, demokratiskt, 
fritt, stämningsladdat, intensivt och oändligt experimenterande uttrycksmedel. 
Dess verkan har en direkthet och närvaro som växer ur avsaknaden av det fysiska. 
 
3.Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Vi vill hålla premiären (och inspelningen av) Sten Sandell (och August Strindberg) - 
I	en ljudande tillblivelse - Strindberg och slumåpen, på Göteborgs Litteraturhus. 
Så här har Sten själv beskrivit verket: Jag börjar rita någonstans på ett papper 
utan att ha någon aning om riktningen i ritandet eller vilken typ av bild som 
kommer att växa fram under tiden. Framför tiden. Mellan tiden. Själva övergången 
från ett då som håller på att bli ett nu. Som blir. Nya Konstformer! eller Slumpen i 
det konstnärliga skapandet. Spridda delar av en essä av August Strindberg. 
[Texten ljudas fram, läs-sjunges fram, formeras och deformeras in i August 
Strindbergs essä, akustiskt och politiskt. Utrustning: Text, ljud- och bildkälla, 2 st. 
stämgafflar, (1 st. speldosa som vevas fram medan hål slås i rullen slumpmässigt,)] 
 
Detta är en av de idéer vi skulle vilja genomföra hos er under 2021. Beskrivningen 
av föreställningen ger er en bild av vad den kan innebära och som ni ser innefattar 
den läsning, ljudande och musikaliska inslag. Detta är en variant av många olika 
uttryck som ni kommer att få uppleva genom Radioteatern. Vi hoppas på att 
förlägga någon mer föreställning på er scen under samma år. 
 
 
 
2. JUDITHS music and art 
 
Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsnummer 
om ett sådant finns. 



JUDITHS music and art är ett nystartat förslag som snart är aktuellt med 
ytterligare en diktbok som uppföljare till Tankens Årsringar av Gunnar Arnborg. 
Organisationsnummer: 880825-5007 
 
På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga 
föreningens	verksamhetsplattform? 
Genom medlemskapet stötta föreningen i dess fantastiska arbete t ex genom att 
anordna konserter och föreställningar kopplat till det litterära skapandet. Vi är 
mycket intresserade av medlemskap hos er då vi utöver att ge ut poesiböcker 
ofta arrangerar och producerar musikteatrar / konserter med tydlig koppling till 
litteraturen. Som vana, aktiva och nyfikna arrangörer inom scenkonst och litterära 
samtal hoppas vi att bokförlaget JUDITHS music and art får bidra med många 
intressanta arrangemang hos er som medlem. 
 
Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Bland annat är vi en del av uppsättningen ”Det mest förbjudna” av Kerstin 
Thorvall, den lyriska konserten ”Tankens Årsringar” samt den nyskrivna pjäsen 
”Bansai - Ester Blenda Nordström en äventyrare!” med tillhörande panelsamtal 
om journalistik.	 
 
 
 
3. Tjänstemännens socialdemokratiska förening 
 
Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsnummer 
om ett sådant finns. 
Tjänstemännens socialdemokratiska förening (org nr 802439-0570) ansöker 
härmed om medlemskap i föreningen Göteborgs litteraturhus. Sedan hösten 2017 
ger vi ut klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur i pocketformat 
(https://s-akademiker.se/bocker/), och vi skulle vilja utvidga denna verksamhet 
med samtal kring vår egen och andras utgivning av framför allt facklitteratur om 
samhällsfrågor, politik och ideologi. 
 
På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga 
föreningens	verksamhetsplattform? 
 
Det forum för samtal som ABF Göteborg under några års tid tillhandahöll på 
Restaurang Trappan vid Olof Palmes plats är något vi minns med saknad, och vi 
skulle vilja åstadkomma något liknande - men vidareutvecklat med våra egna idéer 
för hur vi kan nå fler. Vi har tidigare testat att filma arrangemang som vi anordnat, 



senast när vi höll en utfrågning av kandidaterna till att bli ordförande för 
Socialdemokraterna i Göteborg.  
 
Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Flera av våra aktiva medlemmar har erfarenhet av att göra radio, och nu funderar 
vi på att starta en podd. Den skulle emellanåt kunna spelas in inför publik. 
 
 
 


