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Nya pjäser till kulturskolan 
 
Nya pjäser till kulturskolan är ett projekt som drivs av 
DramaDirekt/Dramatikerförbundet och Centrum för dramatik med 
stöd av Kulturrådet. I projektet kommer fem dramatiker att skriva 
varsin pjäs direkt till kulturskolans verksamhet i en utvald kommun. 
Kulturskolan har sedan rätten att använda pjäsen fritt i sin 
verksamhet till och med juni 2023. 

 
Bakgrund 
Dramatikerförbundet/DramaDirekt och Centrum för dramatik 
 initierade projektet eftersom scendramatikerna har drabbats hårt 
under pandemin. Teatrarna har tvingats hålla stängt och skjuta fram 
pjäser/produktioner vilket inneburit att få nya pjäsbeställningar gjorts.  
 
Samtidigt vill vi genom projektet ge kulturskolan möjlighet att spela 
och arbeta med nyskriven dramatik anpassad för deras verksamhet. 
 
Fem professionella dramatiker från olika delar av landet har antagits 

 till projektet och kommer under hösten 2021 skriva en pjäs till 
 kulturskolans teaterverksamhet i fem olika kommuner. 
 

Om projektet 
Inom projektet kommer de fem dramatikerna under hösten 2021 att 
ha kontakt med varsin utvald kulturskola. Dramatikern och 
kulturskolan kommer tillsammans överens om hur samarbetet ska se 
ut. Det skulle till exempel kunna innefatta workshops med 
teatergrupper, intervjuer med teaterelever med mera. Dramatikern är 
fri i sitt val av ämne för pjäsen och utformning av denna. 
 
När pjäsen har levererats i december 2021 är det fritt för kulturskolan 
att repetera och framföra pjäsen och på andra sätt använda pjäsen i 
sin verksamhet fram till och med juni 2023. Därefter återgår 
upplåtelsen av pjäsen till dramatikern.  
 
Tidsplan 
September 2021 – projektet startar! 
1 december 2021 – dramatikern levererar pjäsen till 
Dramatikerförbundet/DramaDirekt, Centrum för dramatik och 
kulturskolan. 
Januari 2022 – juni 2023 – Kulturskolan får fritt arbeta med pjäsen i 
sin verksamhet. 
Juni 2023 – upplåtelsen av pjäsen återgår till dramatikern. 
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Om Dramatikerförbundet/DramaDirekt 
Dramatikerförbundet är en intresseorganisation som sedan 1941 

 organiserar manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik. 
 Förbundet har idag cirka 740 medlemmar. 

 
Vi arbetar för att stärka våra yrkesgrupper genom juridisk och 

 ekonomisk rådgivning, bevakning av kultur- och näringspolitik, 
 upphovsrättsfrågor, samarbeten, nätverkande och inspiration. 

 
DramaDirekt grundades av Dramatikerförbundet 1997 och är en 

 pjäsbank som samlar och bevarar nyskriven och klassisk svensk 
 dramatik. Pjäsbanken är öppen för professionella teatrar och fria 
 teatergrupper för att kunna hitta nyskrivna pjäser att sätta upp. 
 DramaDirekt är även tillgänglig för allmänheten där man kan 
 beställa pjäser print-on-demand.  

 
Om Centrum för dramatik 

 Centrum för dramatik är en centrumbildning på kulturområdet. 
 Medlemmarna är yrkesverksamma manusförfattare, dramatiker och 
 översättare av dramatik. Organisationen främjar kunskapen om och 
 kontakten med dramatik och dramatiskt berättande, bland annat genom 
 att förmedla workshops till skola, bibliotek och fritidsverksamhet i hela 
 landet. Organisationen förmedlar också uppdrag till medlemmarna 
 inom scen, film, tv, radio och media. Verksamheten bedrivs genom 
 verksamhetsstöd från Kulturrådet, Region Stockholm och Region 
 Skåne samt genom projektstöd. 
 

Kontakt 
För frågor om projektet kontakta: 

 Emma Nilsson, förbundssekreterare, Dramatikerförbundet 
emma@dramatiker.se eller 08-402 36 45 
 
Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare,  
Centrum för dramatik 
ammy@centrumfordramatik.se eller 070-219 03 71 
 
	
	

	
	
	


