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EN FÖDELSEDAGSFEST 
 

Teaterföreställningen är en del i projektet 

Ofrivillig ensamhet bland äldre personer 

utlyst av Socialstyrelsen 

arrangerat av PRO Jakobsberg 
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OFRIVILLIG ENSAMHET BLAND ÄLDRE PERSONER 

 

 

PRO Jakobsberg tackar Socialstyrelsen för bidraget till finansiering av 
projektet, Ofrivillig ensamhet bland äldre personer, som genomförts av vår 
förening under 2020. 

Huset På Höjden/Kultur-, fritids- och demokratinämnden, samt ABF NSL har 
varit ett stöd under arbetets gång och ska ha ett tack. 

Styrelsen tackar projektledaren Gissoo Shakeri och hennes medhjälpare 
Anita Jonsson för ett utmärkt arbete. 

Khosrow Shahriari, som regisserat och filmat och Inkeri Kuosku, som 
arbetat med layout och text, ska ha ett stort tack för fina insatser för ett 
lyckat projekt. 

Alla medverkande PRO-medlemmar ska slutligen ha ett varmt tack för ett 
personligt engagemang igenomförande av projektet. 

 

BO JOHANSSON, ORDFÖRANDE I PRO JAKOBSBERG   
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PRO JAKOBSBERGS ENGAGEMANG 

PRO Jakobsberg såg det värdefullt att engagera sig i av Socialstyrelsen utlysta projektet: 
Ofrivillig ensamhet bland äldre personer. 

Statsbidraget ska bidra till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre. 

Projektpengar söktes och beviljades. 

Projektet i PRO Jakobsberg består av fyra delar: 

- Händer som minns och talar 

- Teaterföreställningen 

- Engångskameraprojektet 

- Inspiration av coronatiden i färg & form 

Gissoo Shakeri och Anita Jonsson utsågs till projektledare. 

TEATERPROJEKTET 

De konstnärliga ledarna för teaterprojektet är Gissoo Shakeri och Khosrow Shahriari. 

Initialt informerades medlemmarna att det söktes deltagare till teaterprojektet. Sedan gick 
informationen även via mun till mun metoden samt via telefonsamtal. Totalt blev det nio som 
intresserade sig för projektet: sex kvinnor och tre män. 

Efter några träffar fick gruppen, på grund av coronapandemin, göra uppehåll. Utformningen 
av säkerhetsrutiner gav dock gruppen en möjlighet att fortsätta projektet. 

Deltagarna har haft ett effektivt och nära samarbete alltifrån de första mötena, där det gällt 
att välja ämnet för ett manus, fram till ett färdigt framträdande. Denna typ av kollektivt arbete 
är en av metoderna för att skapa ett verk i en demokratisk atmosfär. Uppförandet sker under 
ledning av en dramapedagog och en regissör. 

Idéer bollades mellan de konstnärliga ledarna och gruppdeltagarna i skapandet av en 
föreställning. Samarbetet ledde till ett manus, ”En födelsedagsfest”, som beskriver 
ensamhetens många olika ansikten. 

Inköp av rekvisita och teknisk utrustning ombesörjdes av gruppens konstnärliga ledare. 

Efter ytterligare ett uppehåll flyttades repetitionerna utomhus, men även då med coronasäkra 
instruktioner. Alla höll avstånd samt använde handsprit och munskydd. 

I gruppen finns flera funktionshindrade med behövliga hjälpmedel; synskadade, 
alzheimersjuka, rörelsehindrade och hörselskadade. 

På grund av corona kunde vi ej framföra pjäsen för publik eftersom vår sal inte är tillräckligt 
stor. Pjäsen filmades och kommer att visas på storbilds-TV i omgångar till minde antal i 
gruppen åt gången. När förutsättningarna förändras så planerar gruppen att genomföra 
föreställningen inför större publik. 

BUSSRESA 

En bussresa till Uppsala ingick i teaterprojektet. Den anordnades 11 september då utöver 
deltagarna i teaterprojektet fanns även andra PRO medlemmar. 

Utflykten gick till Nya Kulturhuset och Stadsteatern i Uppsala men även Slottet och 
Linnéträdgården besöktes. Deltagarna bjöds på varsitt fikapaket. 

Inför bussresan mättes temperatur på samtliga deltagare. Munskydd till alla delades ut. Alla 
fick sprita sina händer före ombordstigningen på bussen.   
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EN FÖDELSEDAGSFEST 

 

Stående: Roger, Barbro, Khosrow, Gissoo, Inger, Inkeri, Bo, Anita. 

Sittande: Annika, Rolf, Mona. 

 

MEDVERKANDE 

Anita Jonsson  ........ Johanna 

Annika Andersson  . Åsa 

Barbro Säfsten  ...... Sonja 

Bo Johansson  ....... Stefan 

Inger Pettersen  ...... Lena 

Inkeri Kuosku  ...... Kristi 

Mona Blomgren  ... Lisa 

Roger Fryxell  ...... Pelle 

Rolf Carlbom  ....... Janne 

REGI, SCENOGRAFI & KOSTYM: GISSOO SHAKERI & KHOSROW SHAHRIARI 
 

SCENUTRUSTNING 

Konstgjord katt, böcker, matta, skrivbord, spegel, stolar, tavlor, kläder och skokartonger. 

Ett dukat bord för fest. Ballonger, glitterband mm. En tårta och speciella födelsedagsljus. 

Bordsduk, servetter, glas, vinglas, bestick, tallrikar, blommor, tilltugg, vinflaska, ljus. 

6 omslagna böcker med presentpapper, 2 kuvert med böcker i, 6 vinflaskor, ett paket 
kattgodis. 

Snapsvisehäfte, skämtbok, musik om ensamhet (Arja), dansmusik och Gangnamstyle. 

2st projektorer, 2st vita skärmar, kamera, kamerastativ, dator, högtalare, ringklocka. 

Planerad för publik i ett annat rum: Vin, ost, vindruvor, chips, päron, nötter, saltapinnar, 
oliver, vinglas, smala pinnar för oliver, kaffe, te, kakor, mjölk, godis och dansmusik.  




