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Ordföranden har ordet

Detta är Artistens vänners första nyhetsbrev, som framöver kommer att vara en reguljär 

del av vår verksamhet – även när vi lämnat pandemin bakom oss.

Som jag skrev i ett mail till alla medlemmar den 28 augusti så förändrade  pandemin 

starkt förutsättningarna för HSM och andra utbildningsinstitutioner att bedriva normal 

verksamhet under vårterminen. Även hösten kommer att påverkas. Eftersom Artistens 

vänner bygger sina medlemsträffar på HSM:s publika verksamhet, så påverkas även vi.

HSM kommer i höst inte att ta fram något ordinarie program för publik verksamhet. I 

skrivande stund pågår undersökningar och planering av möjligheter att sända enskilda 

konserter och föreställningar online, dvs via Internet. Några har beslutats, och länkar till 

dessa finns på annan plats i detta nyhetsbrev. Beroende på hur smittläget och 

restriktionerna utvecklas kan det kanske bli aktuellt även med enstaka 

föreställningar/konserter med begränsad publik på Artisten. Även om sådana skulle bli av 

räknar styrelsen dock inte med att kunna bjuda in till medlemsträffar under hösten.

Det är naturligtvis tråkigt att pandemin över huvud taget drabbat världen, och för vår 

specifika del att HSM och Artistens vänner inte kan bedriva normal verksamhet. De 

medlemmar som brukar besöka våra träffar har ofta uttryckt sin stora glädje över att både 

komma nära HSM:s lärare och studenter och att få träffa varandra. Just nu skulle sådana 

möten ha betytt mycket för att hålla vårt humör uppe.

Vi kan dock glädja oss över att HSM:s utbildningsverksamhet fortgår, om än i andra 

former. Verksamheten finns således kvar att stödja, och så småningom kommer den dag 

när vi åter igen får träffa dessa fina studenter och lärare. Vi får se fram mot den dagen, 

och undertecknad ser också alldeles särskilt fram mot att träffa er igen!

Bengt-Ove Boström
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Petra växte upp i Göteborg, men utbildades i Stockholm och arbetade därefter ett antal år 

i huvudstaden. På 90-talet utbildade hon sig till koreograf på Danshögskolan och verkade 

sedan som frilansande koreograf. 1997 startade hon det estetiska programmet med 

inriktning på dans vid Södra Latins gymnasium i Stockholm och verkade där som 

danslärare och studierektor. År 2007 blev Petra lektor i danspedagogik med 

prefektuppdrag på Dans och Cirkushögskolan (DOCH) i Stockholm. 2013 fick hon 

uppdraget som prorektor. I samband med bildandet av Stockholms konstnärliga högskola 

(SKH) blev hon 2014 dekan för DOCH med ansvar för de tre institutionerna cirkus, dans 

och danspedagogik.

Petra lämnade Göteborg för Stockholm eftersom dansutbildning saknades i Göteborg. Nu 

är hon dock tillbaka i den stad där hon växte upp, och hon är sedan några år chef för den 

verksamhet som Artistens vänner har som syfte att stödja. Skälet för att hon sökte sig hit 

var de unika möjligheter som hon anser att Högskolan för scen och musik har. Det är en 

skola med flera konstnärliga inriktningar, som dessutom har tillgång till ett helt 

universitets spännvidd. Man har också kommit längre än många andra med att utveckla 

den konstnärliga forskningen. Därmed finns många möjligheter till intryck och 

samarbeten över gränser som inte finns vid andra konstnärliga institutioner i landet. 

Självfallet finns i sådana samarbeten utmaningar, men över tid också stora möjligheter. 

Petra anser att HSM, som består av olika konstnärliga inriktningar som tidigare utgjorde 

självständiga institutioner, har utvecklats väl som en sammanhållen institution. Hon ser 

även fram mot vad flytten av HDK/Valand till närområdet kan betyda för utvecklingen av 

det konstnärliga området.

Framöver vill hon bland annat verka för att HSM ska bli alltmer attraktiv för studenter 

och medarbetare. I förlängningen av den ambitionen finns också tanken om att utveckla 

möjligheter för de examinerade studenterna att stanna kvar i Göteborg. Hon deltar därför 

i diskussioner med branschen och andra regionala aktörer som syftar till att stärka 

kulturen i regionen. I en tid med allt färre fasta anställningar för kulturarbetare är det 

också viktigt att stärka studenterna i deras tankar och möjligheter att skapa sina egna 

arbetstillfällen – ett slags konstnärligt entreprenörskap. Med sådana redskap blir 

studenterna mindre beroende av de fasta konstnärliga institutionerna, och de kan därmed i 

större utsträckning välja att stanna kvar i regionen. 

Porträttet

Petra Frank blev i mars 2017 prefekt på Högskolan för scen 

och musik (HSM), och det är naturligt att vi ägnar vårt första 

porträtt åt att teckna bilden av henne. Vem är Petra Frank och 

vilka är hennes ambitioner för HSM? Hur ser hon på Artistens 

vänners verksamhet? Detta porträtt bygger på ett samtal 

mellan Petra och undertecknad för någon vecka sedan.
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Petra tycker att tillkomsten av Artistens vänner har varit mycket värdefull för HSM, och 

inte minst att initiativet kom utifrån. Det är i sig en kvalitetsstämpel, och lärare och 

studenter uppskattar att få möta den blandning av människor som finns i föreningen. De 

olika former av stöd som föreningen ger, inte minst stipendierna till studenter, uppskattas 

också mycket. Petra ser fram mot att utveckla HSM:s och föreningens samarbete 

ytterligare framöver.

Jag avslutar med att fråga om Petra kan peka på några av sina egna karaktärsegenskaper. 

Hon tror att hon uppfattas som energirik med förmåga att inspirera. Efter en stunds samtal 

kring hennes tankar om HSM och framtiden kan jag för egen del starkt vidimera att hon 

har dessa egenskaper!  

Porträttet, fortsättning 

Rapport från Marie Gårseth Gathe

Hej Artistens vänner och tack för stipendiet jag fick av er 

hösten 2019. Tyvärr blev det inget besök denna gång, så då 

får jag hellre skriva lite om mig själv och vad jag använde 

stipendiet till.

Mitt namn är Marie Gårseth Gathe och jag är en 23 år 

gammal tjej från Stavanger i Norge.

Sedan jag var 8 år har jag haft planer om att jag skulle 

jobba med musikal. 
Från musikalen  

Måndag hela veckan

Jag tog sånglektioner, spelade i en amatörteater och dansade på fritiden – alla 

konstformer man finner i musikal. Som ungdom gick jag på ett musikgymnasium och 

sökte mig sedan vidare till högre utbildning i genren musikal i Oslo. Där studerade jag i 

ett år innan jag hörde om den fantastiska musikalutbildningen i Göteborg. Jag sökte mig 

in där 2017, och har nu gått tre år och är numera en professionell musikalartist 

(WOHO!).

Jag har varit med i flera professionella uppsättningar i Sverige den senaste tiden; 

Spelman på taket i 2019 på Kulturhuset Spira i Jönköping, sedan Måndag hela veckan

våren 2020 på Wermland Opera i Karlstad, och nu är jag med i den nyskrivna musikalen 

Camera på Kulturhuset Spira.

Stipendiet jag fick av er använde jag bland annat till en inspelningsmikrofon av märket 

Røde. Jag jobbar en del med att marknadsföra mig själv och använder då mikrofonen för 

att spela in låtar som jag kan lägga ut. Resten av pengarna har jag använt till 

danslektioner, då man som musikalartist skall vara så stark som möjligt i alla de tre olika 

konstformerna; sång, teater och dans. Pengarna har hjälpt mig mycket till det.

Nu är det tyvärr väldigt tufft i teatervärlden, och vi väntar fortfarande på att fler teatrar 

skall öppnas upp. Så vad framtiden innebär vet jag inte helt ännu. Hoppet är att kunna 

leva av konsten och förmedla och spela för många hundra människor igen.

Tack igen för stipendiet Artistens vänner och håll er friska och ta hand om varandra!

Bengt-Ove Boström
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Länk till Maries hemsida: https://www.mariegathe.com/

https://www.mariegathe.com/


Arrangemang på HSM som ni kan ta del av via Internet

https://www.gu.se/scen-musik

Via länken ovan kan ni ta del av vilka arrangemang i höst som Högskolan för scen och 

musik sänder direkt via Internet (streamar). Där kommer också att finnas de länkar som ni 

ska använda när ni vill följa arrangemangen. Redan idag finns tre arrangemang 

annonserade, och fler kommer att tillkomma så småningom. Tag därför för vana att då och 

då undersöka om arrangemang har tillkommit.

• 9/10: Sjostakovitj, Schönberg och Gulda. Orkesterkonsert, livestreamad

• 14/10: Spaces. Konsert med improvisationsstudenter på Konstmuseet

• 16/10: Disputation Niklas Rudbäck. Livestream
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