
 

 

Laholms Sommarspel 

Repetitionsschema vecka 27 - ”Tillbaka På Smedjegatan” 

Dag/Datum Klockslag Verksamhet Deltagare 
 

Måndag 4 juli 
 

18.30: - 20.30 PRODUKTIONSRÅDET SAMMANTRÄDER 
Dagordning: > Veckans repetitionsschema > Tipspromenaden 
 > Programbladet >Webbsidan >Byggnationer > Rytminstrument och 
tutor > Tillägg i manus > Mellanaktskaffe > Publikstolar > 
Biljettförsäljning > Extraföreställning > Övriga frågor… 

Produktionsrådsdelegater 

 

Onsdag 6 juli 
 

Ahla Skola 

17.30 – 20.15… Sångrepetition av samtliga sånger 
Under ledning av Anna Lovdal – Vi är utan orkester 

 

Hålltider: 17.30: 
Tidens gång – Barnens sång om otur – Pandoras slutsång (alla) – Det 
sägs att män kan… - Dansscenen (Gånglåt) 

SAMTLIGA 

Hålltider: 19.00: Tidens gång (barnen) – Barnens sång på italienska Barnen 

Hålltider: 19.30: 
Tidens gång (Bella & Karolina) – Bellas sång till ofött barn – 
Bankdirektörens sång 

Bella – Karolina - Bankdirektören 
 

Torsdag 7 juli 
 

Smedjegatan 
Vid regn eller 
övervägande fara 
för det  

Ahla Skola  

18.30 – 21.00 Genomgång av scener med full ensemble (masscener) 
^^^^^^^^^^^^^^ 
* Öppningsscenen med upptäckten av att skylten är borta. 
* Arvid skadad – Otursången och scenen som följer med ljud… 
* Bröllops och begravningsscenen 
* Slutet * Däremellan scener som vi känner vi behöver 
repetera och som vi har folk till. Länsman och hans son… 

SAMTLIGA 
Utom Klara & 2 x Arvid  

samt orkestern 

  



Lördag 9 juli 
 

 
 

13.00 – 13.30 
 
13.30 – 14.45 

Fotografering för programblad = 2 x Arvid, Fotograf Anna M 
och en stege  
Scener med Arvid och Bella 

Vi fotograferar och övar på 
Smedjegatan 

Ahla Skola 

15.00 – 17.30 Sång i detalj – under ledning av Anna Lovdal  

Hålltider: 15.00: 
Barnens sång om otur – Barnens sång på italienska med 
vidhängande dialogparti – Tidens gång… 

Lisa & Nils  

Hålltider: 16.00: Gycklarnas sång 
Cirkusdirektören – Starke Adolf – 
Ballerinan – Den lille Clownen – 
Domptören - Sibylla  

 

Söndag 10 juli   
 

Smedjegatan 
Vid regn eller 
övervägande fara 
för det  

Ahla Skola 

13.00 – 17.30 Sångrepetitioner med Orkestern 

SAMTLIGA 
Utom Klara & 2 x Arvid  

 
Hålltider: 

Vi repeterar textpartier strax före och efter ett sångparti. Vi ska 
också titta på rytmerna innan Karolina och Bellas sång. Ljuden när 
den skadade Arvid bärs bort… Andra partier som känns osäkra och 
som det finns aktörer till 

13.00 – 14.45 FÖRSTA AKTEN 
14.45 – 15.15 Paus – Medtag någon form av fika att inmundiga under pausen 

15.15 – 17.30 ANDRA AKTEN  
 
 

Det blir mycket sång denna vecka. Vi är inte fullt lag, vilket är en av anledningarna att lägga fokus på den musikaliska delen. Titta på 
texterna där ni är med så att de sitter ordentligt. I princip gäller att vi lägger manus ifrån oss och försöker utantill… Från och med nästa 
vecka är det som ett krav! 
I Veckan kommer också den Historiska Tipspromenaden att genomföras. Manskapet är kort så är det någon som skulle vilja rycka in så 
är det bara att komma. Det räcker med en dag – man behöver inte vara med hela tiden! Ciceron: Mats Savolainen! Schemat som gäller: 
Dag Tid Samlingsplats 

Tisdag 5 juli 16.00 – 17.30 Gamlebytorg 

Onsdag 6 juli 16.00 – 17.30 Gamlebytorg 

Torsdag 7 juli 16.00 – 17.30 Gamlebytorg 

Fredag 8 juli 16.00 – 17.30 Gamlebytorg 

Lördag 9 juli 12.00 – 13.30 Gamlebytorg 
 

”Lägg en slant och tappa hakan sen…” Ja, hör och häpna! Biljettförsäljningen har gått så bra – första helgens föreställningar är helt utsålda – endast 
få biljetter finns kvar till andra helgen… Så vid produktionsrådet i måndags (4/7) beslutade vi att löser ut vår extraföreställning! Alltså: 

EXTRAFÖRESTÄLLNING: LÖRDAGEN DEN 30 JULI kl. 18.30 

Lycka till! 
Regissöriatet  


