
Till alla teateramatörer, i Europa och resten av världen 

 

På de nordiska och baltiska ländernas vägnar vill vi önska er en underbar världsteaterdag 2021. 

Årets hälsning är skriven av ordföranden för Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Zacharias 

Östman. 

 

Kära vänner över hela världen – det är ett konstigt år vi lämnar bakom oss och än idag är vår värld 

på samma gång i uppror som i djup apati. 2020 kommer för alltid leva kvar i våra minnen som året 

då vi förberedde oss för en vår full av premiärer och nya projekt, men som vi alla vet gick det inte 

som planerat. Nästan från en dag till en annan fick vi hänga upp kostymer, montera ned 

gradänger, sätta upp skyltar med information om föreställningar inställda på obestämd tid och på 

något sätt förbereda oss för en verklighet där vi inte regelbundet får träffa våra teaterkamrater 

eller vår publik. 

 

När jag förberedde mig för att skriva denna hälsning tittade jag på vad som skrivits tidigare år i 

samband med världsteaterdagen och en sak som stack ut var det Urmas Lennuk sa 2018: ”Teatern 

är evig. Närhelst vi lever”. Så sant som det är sagt – teatern är evig och vi lever än. Vi kanske inte 

kan dela våra scener och möta vår publik, men det betyder inte att teatern gått i ide. Som Urmas 

Lennuk påpekade är vi – fortfarande här, fortfarande med teatern flödande genom våra vener, 

fortfarande planerande för nya projekt, fortfarande fyller vi våra lungor för att med hjärtats lust 

skrika ut ord skrivna av stora poeter och dramatiker. Vi må vara i en ofrivillig dvala, men vi lever än 

– och teatern är evig. 

 

Tiderna är onekligen dåliga, men finns det verkligen någon bättre tid för teater än just nu? Vi 

måste alla minnas att vi inte står ensamma. Detta öde förenar oss alla som älskar teater, oavsett 

var på jorden vi befinner oss. Vi kan inte mötas som vi brukar, så hur passande var det inte att en 

av årets höjdpunkter var IATA:s digitala festival ”Theatre is my love” – ”Teater är min kärlek”? Som 

Thorgeir Trygvasson konstaterade 2015: ”All konst har en amatörs själ. Annars är det bara en 

handelsvara”. Så sant som det är sagt, för oss amatörer är det våra hjärtan som driver oss, för den 

glädje det ger oss och inte för att generera vinst. Det är av glädje vi gör det vi gör. Kärleken är det 

centrala, den är vad som driver amatörkulturen och fyller oss med än mer kärlek – för varandra, 

för våra vänner och familjer och för hela världen. 

 

Det senaste året har visat för oss alla att teater som konstform inte upphör att existera bara för att 

tiderna är prövande. Teatern finner nya vägar, för den är det elixir som förvandlar vardagens 

bekymmer, tolkar omvärlden och ger vår existens en mening. Som Noomi Reinert sa 2017: ”Det 

verkar som att teatern alltid står starkare när den prövas. De flesta av oss har hört eller läst 

beskrivningar av teatern som en Fågel Fenix som reser sig ur askan och det är helt rätt, eftersom 

teatern har visat sig stark och motståndskraftig”. Inte tu tal om saken, det senaste året har slitit 

hårt på oss, men det är vi – civilsamhällets aktörer, amatörer i alla åldrar och från alla 

socioekonomiska bakgrunder, som kommer se till att teatern överlever under den tid som 

pandemin pågår. Teatern som konstform står och faller med oss amatörer och eftersom den är vår 

största kärlek kommer vi aldrig låta den falla. 



 

Så, hur firar vi då denna annorlunda världsteaterdag? Svaret är tämligen simpelt. Vi ger världen 

den vackraste av gåvor – teater som är skapad av kärlek! På denna speciella och annorlunda dag, 

ställ dig på din balkong och recitera en monolog för dina grannar, dra ihop ett gäng teaterkamrater 

och läs ett manus tillsammans online, rota fram den där gamla DVD:n (eller VHS-kassetten för all 

del) och återupplev dina första stapplande steg på teaterscenen. Gör vad helst som fyller ditt 

hjärta med glädje och gör det fullt ut. Gör det säkert och gör det med ansvar så tar vi igen det 

tusenfalt den 27 mars 2022. Då ska vi dansa på gatorna, krama alla vi möter och med en 

gemensam röst ska vi förkunna för hela världen – amatörteatern kommer aldrig dö! Vi kommer 

överleva, vi kommer blomstra och vi kommer alltid göra det vi gör av hjärtats lust! För som ni vet 

vid det här laget, ”Teatern är evig. Närhelst vi lever”. 

 

Jag önskar er alla en underbar världsteaterdag!! 

Zacharias Östman, ordförande för Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF) 


