Tystnad tagning - nu pågår
filminspelning i Vadstena

Shakespearefabriken i Vadstena filmar delar av
uppsättningen Vintersagan. Filmen är ett experiment
och en lärverkstad.
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I den gamla foderfabriken söder om Vadstena pågår det full aktivitet. Skådespelare
sminkas, filmteam riggar för att få bra ljus och regissören Pontus Plaenge övervakar så att
allt blir rätt.

Shakespearefabriken håller som bäst på att spela in utvalda scener från teaterföreningens
pjäs Vintersagan som de satte upp i somras.

Inga Onn, David Sigfridsson och Ingbritt Swanö Wiklander filmar en scen ur Vintersaga.
Foto: Fredrik Sandberg

– Vi ville hänga på digitaliseringstrenden, berättar Plaenge. Vi fick stöd när staten delade
ut bidrag till kultursektorn under pandemin. Den här filmen är en del i det.

Tillsammans med filmbolaget Runda bordet film från Norrköping har de förberett och
filmat sedan i lördags. Tanken är att scenerna ska filmas klart under måndagen.

Regissören Pontus Plaenge instruerar filmteamet från Runda bordet film från Norrköping.
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– Den här filmen är lite av ett experiment och en lärverkstad för oss. Vi filmar scener ur

olika perspektiv och miljöer för att se hur det blir. En scen kan vara som en klassiskt tvteater, medan en annan scen får ett mer filmiskt uttryck. Vi filmar både ute och inne.

Föreningen, som i år firar 25 år, hyr sedan 2019 den gamla foderfabriken. Tidigare spelade
de sina uppsättningar på Gräsgården inne i Vadstena.

– Teater för publik ska höras och märkas, film blir mer nära och subtilt. Vi använder andra
delar av våra lokaler när vi filmar, inte bara scenen, säger Pontus Plaenge.

Förberedelser har pågått sedan i lördags. Inspelning pågår under söndagen och måndagen.
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Det är lite oklart vad teatergruppen kommer att göra med den färdiga filmen.
– Vi har inte riktigt bestämt det än. Vi kommer att distribuera den i våra egna kanaler på
något sätt.
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