Stort intresse för
bygdespelet Frida
ska handla om. Teatern omfattar två akter med åtta
scener i varje och ska sträcka sig över en tidsperiod
från 1880 till 1921.

Det är många som är
intresserade av att medverka i det bygdespel
som enligt planerna ska
ha premiär i Malmköping den 14 juni nästa
år.
Glad för det stora intresset var Gunilla Johansson
som kunde hälsa omkring
35 personer välkomna till
Gästgivaregården i torsdags kväll.
Aven om det hittills varit
enbart kvinnor som legat
bakom idén till bygdespelet,
så hade också flera män
mött upp till kvällens möte.
Män som både vill agera på
scenen och hjälpa till med
de övriga arbetet.
Men fler behövs, både
kvinnor och män.
— Bara till första akten
behöver vi 23 män och 18
kvinnor, säger Gunilla som
hoppas många vill komma
med och agera på scenen.

• Intensiv höst

Drygt 35 personer mötte upp när inbjudan gick ut om
att delta i bygdespelet i Malmköping som får premiär i
juni nästa år. Hälsade välkommen gjorde Gunilla Johansson och Karin Tvetmark.
Det var redan i våras som
arbetet började ta form och
förberedelserna kom igång.
En proffessionell skrivare
har anlitats, Marianne Kastengren-Mattsson från Jönåker. Gunilla kunde berätta
att hennes flitiga skrivande
under sommaren resulterat

i att handlingen nu är klar.
— Första aktens åtta scener är klara och just nu arbetar Marianne med andra
aktens scener.
Arbetsnamnet på spelet
är Frida. Det är alltså om
Frida, oäkta dotter till tvätterskan Hanna, som spelet

Arbetet med bygdespelet
ska bedrivas i studiecirkelform. Det innebär att deltagarna delats in i olika grupper där några ska ägna sig
åt att studera kläder, låna
och även sy upp modeller,
några tar hand om scenografin medan resten består
av teatergruppen, de som
ska agera på scenen. Hösten kommer alltså att bli
rätt så intensiv för de medverkande som ska träffas
varje vecka för att arbeta
med det bygdespel som inte
bara ska spelas upp i dagarna tre i juni nästa år.
Tanken är också att försöka skapa en tradition och
att bygdespelet ska leva vidare med nya spel varje år.

