
Verksamhetsberättelse 2017 

Linköpings Balettförening 
Verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 
1. Styrelse 

            •           Ordförande:                 Mathias Kula 
            •           Vice ordförande:         Bo Jacobsson 
            •           Kassör:                        Anneli Karlsson 
            •           Sekreterare:                 Baiba Pumpure 
            •           Ledamöt:                     Ove Sundström 
            •           Ledamot:                     Susanne Granstrand 
            •           Suppleant:                   Danijela Leski 
            •           Revisorer:                    Lena Hedrén      
                Sandra Granel 
            •           Lärarrepresentant:        Marlene Jacobsson 
            •           Valberedning:  Annika Jervgren 

  
2. Medlemmar 
Medlemsavgiften var individuell och uppgick till 100 kronor för år 
2017. Alla ensembledansare hade kravet att vara medlemmar i 
föreningen liksom alla dansare som deltog i föreningens 
dansföreställningar eller studieresor. 
Föreningen hade 92 medlemmar under året 2017. 
  
3. Föreningsmöten  
3.1 Årsmöte 
Årsmötet ägde rum den 12 mars 2017 i Vasahallens filmsal med 8 
närvarande medlemmar. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 
2016. 
Därutöver valdes följande medlemmar till styrelsen för 2017: till 
ordförande valdes Mathias Kula (1 år). I övrigt valdes vice 
ordförande: Bo Jacobsson  (1 år); sekreterare: Baiba Pumpure (omval 
2 år); kassör Anneli Karlsson ( 1 år); ordinarie ledamöter: Susanne 
Granstrand (1 år), Ove Sundström (1 år) ; suppleant: Danijela Leski (1 
år). Som lärarrepresentant omvaldes Marlene Jacobsson och som 
revisorer valdes Lena Hedrén och Sandra Granel. 
3.2 Styrelsemöten 
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Styrelsen hade 9 protokollförda möten under verksamhetsåret 2017: 
29 januari, 5 mars, 12 mars, 23 april, 11 juni, 27 augusti, 17 
september, 29 oktober, 26 november. 
  
4. Balettensemblen 
4.1 Ensembleträning 
Under våren 2017 hade ensemblen inte råd med reguljär grundträning 
utan nästan all träning behövde inriktas på den sceniska 
verksamheten. Några få timmar användes för träning inför 
examinationer.   
Inför föreställninen Eldfågeln i januari, februari och mars = 175h  
Inför Dansens Dag i april = 6h 
Inför examinationer i maj = 5h 
Inför World Ballet Day i oktober = 27h 
Inför Advanced 2 examinationer i november = 6h 
Inför Nyårskonserten i december =  47h 
Sammanlagt under 2017 har ensemblen haft 266 h av repetitioner. 
Några av timmarna har varit med solister, eller duetter, men väldigt 
många var hela ensemblen tillsammans.  
Ensemblen har årligt arrangemangsstöd från Kultur-och 
fritidsnämnden i Linköpings Kommun och har fått produktionsstöd 
till Baletten Eldfågeln och till Nyårskonserten. Föreningen har fått 
extra stöd från regionen inför World Ballet Day.  
  
  
4.2  Baletten Eldfågeln i samarbete med Östgöta 
Blåsarsymfoniker – två föreställningar  
Den 30 mars uppträdde balettföreningens dansare i Eldfågeln. Det 
hyrdes in en professionell manlig dansare från Stockholm till en av 
huvudrollerna; den kvinnliga huvudrollen dansades av en av 
Linköpings egna professionella dansare, Matilda Larsson.  Rollen 
“Eldfågeln” dansades av en av våra ensemblemedlemmar, Sofia 
Egebäck.  Föreställningen visades två gånger. Den första 
föreställningen erbjöds till skolever från Linköping och Motala. Den 
andra föreställningen ide rum på kvällen.  Båda föreställningarna  i 
Crusellhallen var fullsatta. Östgöta Correspondenten skrev om 
föreställningen några dagar innan, den 2017-03-28 ”En sagolik 
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balettföreställning”. Produktionen fick en mycket positiv recension i 
lokaltidningen Corren 2017-03-30 ”Dramatiskt och ryskt”. 
  
4.3 Dans på Kulturdagen i Lambohov. 
Den 12 mars dansade 15 dansare på Kulturdagen i Lambohov. De 
dansade ett antal gruppdanser och några korta solovariationer.  
  
4.4 Dansens Dag – två föreställningar 
Två arrangemang genomfördes den 25 och 29  april. Den 25/4 i 
Dansens Hus dansade 4-7 åringar och barn som besökte 
arrangemanget fick prova på balett. Detta är ett årligt återkommande 
arrangemang där det sker ett samarbete mellan städerna i 
Östergötland. Arrangemanget avslutades med en variation från 
Eldfågeln som dansades av ensemblen.  Sammanlagt deltog mer än 
hundra barn från Linköping, Vadstena och Norrköping. Dansens Dag 
uppträdande skedde även den 29/4 då ensemblen dansade 4 danser på 
scener utomhus. Båda arrangemangen var välbesökta. 
  
4.5 World Ballet Day den 4/10 – tre föreställningar 
Ensemblen gjorde ett lunchframträdande i Filbyter Gallerian på c:a 20 
minuter, som var väldigt uppskattat av alla som var där. 
Linköpings balettförening arrangerade föreställningen ”Mitt i baletten 
” med en uppvisning som gavs två gånger på kvällen i Dansens Hus.  
Barn i olika åldrar från 7 år och uppåt dansade på den ena sidan av 
salen och därefter dansade ensemblen flera variationer och till sist 
dansade en inhyrd ballerina från Göteborg, en variation från Törnrosa 
och en variation från Don Quixiote. Linköpings Balettförening erbjöd 
olika aktiviteter under hela dagen; försäljnings av balettkläder, prova 
på i balettlektionerna, försäljning av balett T-shirts mm. Alla i 
ensemblen och andra dansare som dansar på hög nivå blev erbjudna 
en öppen proffsdansklass. Under dagen var Dansens Hus välbesökt.  
  
4.6 Audition till ensemblen den 22/10 
Audition skedde den 22:e oktober 2017 i Dansens Hus. Sammanlagt 
deltog 26 dansare i Audition. Denna Audition är i form av en 
balettlektion genom vilken varje dansare bedömdes individuellt för 
sin teknik, färdighet och utvecklingspotential. Tåspets är inkluderad 
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för de kvinnliga dansarna. Dansarna blev bedömda av en kvalificerad 
jury bestående av 5 medlemmar (David Gatewood fd. dansare, Pia 
Mucchiano fd. dansare och danslärare, Alexandra Svensson dansare i 
sista året på dansarutbildningen på balettakademi i Stockhom, Sandra 
Granel, danspedagog, Marlene Jacobsson dansare och danspedagog. 
Dorotea Axelsson, fd dansare från American Ballet Theatre ledde 
lektionen.  Resultatet blev en ensemble med 18 kvinnliga dansare och 
3 manliga. Huvudensemblen består av 11 avancerade dansare. 
Aspirant-ensemblen består av yngre dansare som är på väg till 
avancerad nivå och som har stor potential.  
  
  
4.7 Nyårskonserten 
Direkt efter audition påbörjades koreografi och planering av 
Nyårskonserten. Den ägde rum den 31 december 2017 kl. 15.00 i 
Crusellhallen. Linköpings Balettensemble dansade tre danser, varav 
tre nya koreografier av Matilda Larsson, i samarbete med Linköpings 
Symfoniorkester. 
  
5 Föreningens verksamhet 
5.1 Dansdräktförråd 
Föreningens dansdräkter samt scenografi och rekvisita finns i en lokal 
på Eklundsgatan 1, Majelden, Linköping. Föreningsmedlemmar 
hjälper till att ställa allt i ordning efter föreställningar. Föreningen har 
också ett väl fungerande samarbete med Östgötateatern för hyra av 
dräkter, scenografi mm. 
  
5.2 Riksorganisationen RUM 
Linköpings Balettförening är medlem i Riksförbundet Unga Musiker. 
5.5 Bidrag och stöd 
Linköpings-Kultur-och Fritidsnämnd samt Östsam har genom olika 
bidrag stött föreningens föreställningar samt dansensemblen. 
  
5.5 Hemsidan 
Föreningens hemsida: www.linkopingsbalettforening.se 
  
  
Linköping den __-__2018 

GEOLOGY 101 REPORT !4



  
___________________________                  
___________________________ 
Mathias Kula                                                   Baiba Pumpure 
ordförande                                                       sekreterare 
  
  
___________________________                  
____________________________ 
  
Bo Jacobsson                                                  Anneli Karlsson 
Vice ordförande                                                          kassör 
  
  
____________________________                
_____________________________ 
  
Ove Sundström                                               Danijela Leski  
ledamot                                                            suppleant 
  
  
____________________________                
_____________________________ 
  
Marlene Jacobsson                                          Susanne Granstrand 
lärarrepresentant                                              ledamot 
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