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Resurser 
 
 
 
Bions medlemmar. 
Magnus är rikstekniker på Folkets Bio i Sverige. Han är professionell biograf tekniker och har 
byggt upp vår bio med olika delar som bytts ut och (som skulle slängas) från olika SF-biografer.  
 
Carina. Arbetar sedan väldigt många år med att driva olika biografer. Har t.ex lång erfarenhet på 
Zita i Stockholm. Carina bor med Magnus i Stockholm men de är båda medlemmar i vår biograf 
för att de tycker så mycket om den och deltar ofta vid större arrangemang.  
 
Axel är filmare och teknikansvarig i bion. Han är också ansvarig för hemsidan.  
 
Hans-Olof är professor i miljövetenskap och med i bions styrelse. Han är också med i 
teknikgruppen.  
 
Eva beställer film till bion och till våra festivaler. 
 
Beata är internationell filmregissör och engagerad i bion men bor för tillfället i Stockholm. 
 
Annika är med i styrelsen och ansvarar tillsammans med Joan för cafégruppen 
Fanny är bions kassör. 
 
Utöver dessa har vi ett antal medlemmar som hjälper till på olika sätt vid visningar och 
evenmang. 
Vi har också en barn & unga- grupp som själva väljer filmer och har egna visningar. 
 
  



FYSISKA TILLGÅNGAR 
Väldigt stora tak att samla regnvatten. 
Köksö mitt på platsen för gemensam matlagning. 
Två stora hangarer. Den ena är en 30x30m stor projektatelj och Filmstudio. Den andra är en 
30x12m scenrum med 50 st biostolar (vår 2ra salong) Rummet används till utställningar, 
konserter och för teaterföreställningar.  
Biografsalong, ett mindre hus som rymmer vår biograf med 50 platser samt litet café. 
 

 
 
Teknik:  
Biograf med riktig biograf standard av ljud och bild. 
Ljusrigg för film och teater. 
Ljudsystem från fd rockklubb 
3 projektorer 
Extra skärmar 
Filmteknik för inspelning av ljud och bild 
Redigering Studio  



Design 
Anna Aganty  är en fantastisk parsamtals-lärare och förebild i sitt arbete med världsförändring. 
Parsamtal (Re-evaluation counseling) är en kraftfull teknik att bli uppmärksam på och att komma 
tillrätta med sina egna inlärda skademönster från att växa upp i vårt förtryckarsamhälle. Det är 
också en frihetsrörelse som är organiserad i globala nätverk av stödgrupper kring alla typer av 
förtryck som tex kvinnogrupper, olika stödgrupper mot rasism, föräldra-förtryck, stödgrupper för 
vita ägarklass men, stödgrupper för konstnärer att bevara sin mänsklighet och inte går 
kapitalets ärenden osv osv....... Parsamtal arbetar också aktivt mot förstörelsen av vår 
underbara värld (care for the environment) vilket vi rent praktiskt kommer att prova på under 
tankesmedjan med vägledning av Anna. 
 

   
 
 
Birger Schlaug (samhällsdebattör) 
Birger öppnar årets tankesmedja med en civilisations analys där han tänker kring frihet och 
konsumtionssamhället. 
Birger har varit med länge som en av de radikalaste rösterna i svensk miljörörelse och han fortsätter att 
leta nya vägar och sätt att förstå världen. Hur blev det som det är? Vad har lett till det vi står i idag? Varför 
är vi producenter och konsumenter i stället för aktiva deltagare? 

 
 



Helena Von Bothmer  (permakulturdesigner & trädgårdsmästare, Kosters Trädgårdar) 
Helena håller en introduktion till social permakultur. Den kommer att ge dig möjlighet att få inblick i hur 
permakultur som redskap kan användas till sociala projekt och initiera den förändring du vill se i världen 
och i ditt eget liv. På ett enkelt och lekfullt sätt kommer vi att arbeta med metoder från ”Design Web” som 
kommer från People & Permaculture, med permakulturprinciper och etik. Och vi ser hur vi genom att 
förstå naturens ekosystem kan finna vägar vidare till omställning. 

 
   

Ivar Heckscher  (radikal waldorf-pedagog) 
Hur får vi våra barn till revolutionärer? 
Ivar kommer till Tankesmedjan med sin topp 10 tips. 
Ivar har varit Waldorflärare på radikala Solvikskolan nästan sedan den startade, Rektor för Gotlands 
Waldorfskola och rektor för Cirkus Cirkör. Han  är en viktig pedagog som kommer att prata om framtiden 
och hur vi uppfostrar revolutionärer.  

 
 
Erik Pauser (filmare och konstnär) 
Erik har bland annat gjort filmen  Lucky People Center International  . H an kommer att visa och prata 
både om kortfilmen ”En plats i Europa” som han gjort tillsammans med konstnären Cecilia Parsberg för 
projektet Röst och om arbetet med sin långfilmsdokumentär- The Borneo case. 

 
   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucky_People_Center_International
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucky_People_Center_International


Röst- är ett nytt kortfilmsinitiativ från Folkets bio för att genom unga och nya röster, bakom och framför 
kameran, inspirera till samhällsengagemang. Vilka syns och vilka röster hörs i det offentliga samtalet? 

 
   

Tobias Herz (punkare från Berlin utbildad i humanistisk psykologi) 
Tobias kommer att ha en verkstad i metodik mot maktmissbruk och manipulation. 

 
 
Josefin Hasselberg ”Alla är konstnärer”, sa Joseph Beuys. ”Bara genom konsten kan vi 
förändra världen.” 
Josefin håller en drop-in film och kreativitets-workshop bestående av en animations och 
micro-videostudio om hur en alternativ värld skulle kunna se ut. Sen sätter vi ihop det som samlas under 
de båda dagarna till en gemensam mind map över en alternativ värld.. Vi kommer att avsluta helgen med 
fanfarer och röda mattan för de alster och skisser som görs under workshopen. 

  



Maten lagas av Omväxling – Mimmi Lowejko & Daniel Edlund Lowejko 
”Vi gör inte det som förväntas av oss. Det har vi aldrig gjort. Det är så många andra som gör redan. Det 
som driver oss är förändringsprocesser och idealism. Så länge vi brinner så lever vi. Så länge vi lever ska 
vi brinna. Men vad är det för förändring vi pratar om då?  
Vi vill hjälpa människor att göra klokare val i sin vardag. Vi matas av klimatkrisen och grönare livsstil och 
vi förväntas bara veta hur vi ska gå tillväga. Alla verkar baka surdegsbröd och mixa gröna smoothies 
nuförtiden. Men alla älskar inte att laga mat. Det gör vi. Vi älskar det på ett sånt där onödigt passionerat 
vis där folk bara skakar på huvudet åt oss. Vi kan gå ut tidiga morgnar för att samla små daggdroppar 
från daggkåpans stora blad. I daggdropparna finns nämligen mjölksyrabakterier som man kan använda 
för att göra daggsyrat smör. Vi slår bakut av lycka när vår lokala biodlare slungar honung, för inget är 
godare än nyslungad honung. Och nyttigt. Ingen utmaning är för svår för oss när det kommer till äkta mat 
från grunden.” 

 
   

 
Christopher Nelson (filmare och konstnär) 
Christopher har varit knuten till Gylleboverket sedan vi startade med olika 
installationer, performances och som husets stående DJ. Christopher har 
också spelat i salongen med sin stumfilmsorkerster från Malmö. Under 
Tankesmedjan kommer Christopher att dj:a och bygga upp atmosfären i 
Salongen. 
 

   
Siri Andersdotter (fotograf och dansare) 
Siri  är en ung feminist och aktivist med fokus på miljöfrågor. Hon är också dansare och fotograf. På 
tankesmedjan kommer hon att visa fotografier. 
”Projektet med fotografierna utgick från mina personliga tankar om människans problematiska förhållande 
till naturen. Samtidigt undersökte jag en arbetsmetod med fokus på improvisation och koreografi. När jag 
tog dessa bilder tänkte jag på det paradoxala i att vi förstör naturen som vi är en del utav och hur vi tycks 
tro att vi kan koppla bort denna från oss själva. Jag tänkte också på hur knasigt det är att ”vi” vill ut i 
rymden för att hitta nya planeter att exploatera istället för att ta hand om den fantastiska planet vi lever på.  

 



 
   

 
 
Marcus Nordgren, (konstnär), Anton Olausson (Kock) 
Markus och Anton tar hand om baren på lördagskvällen med sin installation ”Botaniska berusningar” där 
de serverar magiska tinkturer och dekokter ur naturens register. Här har vi ett avantgarde vad gäller att 
utforska kulinariska gränser med ingredienser som vi bara hört om i hymner och sägner. 
 

   
Rasmus Andersson (sjukgymnast och Filosof) 
Rasmus håller i en filosofisk vandring på skroten, tänker och pratar om förändring. 
 

   
Tim Bishop (konstnär) 
”Jag är intresserad av hur två individer kan skapa kontakt med varandra, både på tu man hand och i 
grupp. Mitt arbete fokuserar på att skapa personliga anknytningar mellan konst och publik, och att 
framkalla ett individuellt, ofta känslosamt, gensvar genom minnesväckande estetiska upplevelser, som 
engagerar alla sinnen.” 
Tim arbetar främst med performance, film och installationer. På tankesmedjan kommer han att presentera 
ett en-en performance. 

 
   

Mauritz Tistelö (performancekonstnär och poet), Sara Moa Hallner  (konstnär) 
Mauritz är en av de konstnärer som varit knutna till Gylleboverket redan från det att vi startade 2010. 
Mauritz kommer tillsammans med Sara Moa att bygga en offerplats för englar under tankesmedjan. 
”Det finns en massa arbetslösa änglar där ute som bara går och drar fötterna efter sig.” säger Mauritz. 
”Framför allt vi män har väldigt svårt att be om hjälp, om skydd och om vägledning.” 
Mauritz och Sara Moas arbete är en social skulptur där konstnärerna på olika sätt möter upp publiken runt 
detta tema bl.a gör de en Tarotkortlek med englar tillsammans med deltagarna och spår i framtiden. 

 
   



Etta Säfve, Jona Elfdahl, Shelley Sharr (konstnärer) 
Etta och ja (Jona) arbetar förutom att vi driver Gylleboverket också tillsammans som konstnärer främst 
med installationer, filmer, riter och med social skulptur. 
Shelley Sharr är konstnär som framför allt arbetar med installationer och skulptur. 
På tankesmedjan presenterar vi ett samarbete i form av en videoinstallation med titeln ”Allt är förlåtet (en 
offerrit)”. Verket är även en del av utställningen Experiment för utopier” som visas på Ystad 
Konstmuseum fram till den 19e Augusti 

.  
 

   
Madeleine Tunbjer (konstnär), Clea van Berkel (filmare) 
Hon sa: "I år är jag lika gammal som du var när du födde mig och om 30 år är jag lika gammal som du är 
nu." Hon sa: "Exakt och om 30 år lever jag kanske inte längre men oavsett, hur ska vi kunna ta oss hela 
vägen till 2048?"  
Dictionary of transition är ett kollaborativt projekt över tid för att undersöka och pröva nya eller relevantare 
ord som kan ge oss språk och andra inre bilder av den omfattande förflyttningen vi står inför. Clea van 
Berkel är filmare och arbetar med grön kultur i staden. Madeleine Tunbjer arbetar med relationerna 
mellan konst, samhälle och ekologi. Verket är även en del av utställningen Experiment för utopier” som 
visas på Ystad Konstmuseum fram till den 19e Augusti, men kommer att fortsätta på industrialpoets.com 
Där kan även du önska dig ett ord! 

 
   

 
 
  



José Figueroa (performanceartist) 
José Figueroa är konstnär och performanceartist. 2016 startade José Figueroa och Edgar Montecinos 
Anticlimax som är en dockteater utanför det institutionella rummet för scenkonst. Ensemblen försöker 
genom existentiella iscensättningar och lekfulla uttryck öppna en gemensam tidlös lucka där maktens 
hegemoni blir meningslös. Vi lever i ett stress-drivet samhälle där stunden försvinner och hastigheten ofta 
blir den enda valutan. Anticlimax vill växla ner och bjuda in till en stund i vilken allt är möjligt, även om 
ingenting händer. De spelar vanligtvis på gatan i Malmö men besöker i år Tankesmedjan med sin 
dockteater. 

 
 

   
Skogsträdgårdsvandring med Jona: 
Under tankesmedjan kommer vi besöka skogsträdgårdarna på Lilla Skräddaröd, den permakulturgård var 
Jona och Etta bor och som är i nära anslutning till Gylleboverket. Under besöket kommer vi samtalandes 
att vandra genom grönsaksodlingarna, upp genom en av skogsträdgårdarna, ut på det ”öppna landskap” 
som nu håller på att planteras igen till nötskogar av Valnötter, Äkta kastanjer, Hassel och Mandel. Det är 
en pedagogisk vandring med samtal om hur vi kan ställa om till mer långsiktiga odlingssystem i samklang 
med naturen.  

 
 



Utvärdering 1: avslutningscirkel. 

 
 
Som avslutning av tankesmedjan i väntan på middagen samlades vi alla som ville och var kvar 
för en utvärdering. Det var ungefär 20 personer varav 10 från skåne 10 personer från övriga 
landet och 4 från Österlen. Det var en åldersspridning mellan 20 och 80 med en uppskattad 
medelålder på 38 och ungefär lika delar kvinnor och män. 
 
Lyssnar Cirkeln varade en timme, den spelades in och här kommer några utdrag. Mitt urval har 
varit utifrån vad som är utvärdering, så att jag har tagit bort mycket som har svävat iväg. 
 
-Det var verkligen en utmaning att släppa in Birger Schlaug. 
Resten av mitt liv kommer att gå åt att trösta Birger Schlaug. Jag tror att det var väldigt bra och 
att många tänkte att så här jävligt kan det inte sluta! 
Jag är väldigt glad att det inte var några psykiska träsk som jag annars möter överallt i liknande 
sammanhang. Det har varit trevligt att samtala med människor, öppet, friskt och generöst. 
Fortsätter ni så här så kommer det att göra en jätte nytta. Man blir frisk av att samtala så här. 
 
-Det har varit samtalsformer som jag aldrig hört talas om tidigare. Ta vara på det här, ni som bor 
här i närheten. Det här är ett fantastiskt sammanhang. 
 
-Inledningen med Birger Schlaug var toppen för om det redan är kört så kan det ju bara bli 
bättre. 
 
-Jag använder den här platsen lite själviskt. Att få komma hit och släppa alla mina käpphästar 
fria. 
 
-Jonas anläggning är ju copy paste! Det här kan ju bli en massrörelse. 
 



-Tack alla ni som faktiskt försöker. Ni Etta och Jona är ju så bra på att få folk alla att känna sig 
välkomna. Parsamtal var väldigt viktigt inslag tror jag. Kanske att vi skulle haft fler sådana här 
cirklar redan tidigt under helgen? 
 
-Det har funkat bra med att en del har varit här hela tiden medan andra har droppat in och 
kommit lite som det passar. 
 
-.....särskilt i en sådan här trygg situation som vi bjuder på här kan vi prata om det som är svårt, 
det är jätteviktigt för mig för att komma vidare. Att folk vågar säga också sådant som är 
obekvämt. 
 
-Härligt att det har varit en sådan bredd. Det har funnits en djup vilja att lyssna och förstå 
varandra, så har jag sovit väldigt mycket den här festivalen, jag har varit så himla trött och så 
har det varit så avslappnat. 
 
-Jag har alltid undrat vad samtalsterapi är för någonting och det var ju väldigt svart och så kom 
Ivar efteråt med en så ljus bild av livet. Fantastiskt att ni fått till en sådan bredd. Jag tycker ju 
mer om Ivar, inte som människa utan helt enkelt att jag inte tycker om att gräva i saker utan mer 
att titta framåt. 
 
-Jag trodde att det här med Permakultur handlade om att odla, så det var väldigt överraskande 
allt det här med relationer och samtalsklimat och det här. Det var verkligen en överraskning. 
 
-Jag uppskattar bredden. Dels parsamtal som var nytt för mig och jätteviktigt och sedan tex. 
Permakultur som jag ju känner ganska väl men som var nytt för någon annan. Jag gillar mixen 
av olika tekniker, utgångspunkter och människor. Att ni har lyckats att få till så många olika 
världar här på en och samma plats. 
 
-Jag är mycket impad av själva sammansättningen och miljön. Att det har varit så informellt och 
att alla har bjudit på sig själva. Jag tror att platsen i sig gör att man inte blir så viktig, att man kan 
säga vad man vill. 
 
-Jag älskar mörker och att gräva. Tvivlet är min religion så som det är för alla konstnärer. Vad 
jag tycker var svårt med Birger Schlaug var den här politikernivån som inte handlar om oss utan 
om hur dåliga politikerna är. Det är egentligen inte våra problem. Jag älskar när han pratar 
människa till människa. Om att samma vatten rinner genom oss alla, Att det vattnet jag dricker 
nu kanske varit både i Hitler och i Gandi. Hur svår världssituationen är behöver vi veta för det är 
ju vi som skall fixa det här. En sak jag tänkt på är att vi skulle kunna bli ändå bättre på att få hit 
de yngre generationerna. Att hälften av oss är under 30 nästa gång vi har den här 
tankesmedjan. 
 
-Vi måste komma ihåg att det här bara är början på en riktigt stor hjärnstorm. Som gamla 
Österlenbor är vi väldigt stolta och tacksamma för att ni är här. Vi räknar med er helt enkelt. 



 
-Ibland behöver man sova på saker för att kunna prata om dem. Min tanke var att ha en 
introduktion på lördagen och sedan en fördjupad diskussion på söndagen men nu kom det ju en 
massa nya människor och lyssnade på mig på söndagen. 
Kanske att man skulle lägga upp det så att man får ett antal introduktioner första dan och sedan 
prata om dem dagen efter? 
 
-Vore bra om man inte fick presentera sig. Jätteskönt att inte tänka så mycket på sig själv eller 
veta vilka ni andra är. 
 
-Man kan ju presentera sig på andra sätt som inte handlar om vilken status man har. Det viktiga 
är ju att man ser varandra. 
 
-Jag tycker att det är en bra övning att man får ställa sig på en skala utifrån en gemensam 
frågeställning tex. Om man varit här på Gylleboverket jättemycket eller inte alls... Om man ser 
hoppfullt på framtiden eller om man ser mörkt på tillvaron. 
Det skulle underlätta för folk att ta kontakt. 
 
-Jag tror på en mer kaotisk version av det där var man måste diskutera sig fram till sin position. 
 
-Jag tycker att det verkar som att vi har fått kontakt med varandra i de olika workshopen. Det är 
ju lite mindre sammanhang. Kanske att man skulle kunna tänka på det till nästa gång och lägga 
in kontaktskapande element tidigt under helgen i olika workshops? 
 
-Jag förstår att det inte funkar att förbjuda folk att prata om vart de bor eller vad de jobbar med 
men man skulle kunna ha en inledande workshop var man uppmanar alla att undvika att prata 
om vad man jobbar med eller vart man bor utan istället utifrån sitt hjärta. 
 
-En sharing cirkel där alla delar vad de är inne i just nu. 
 
-Det här skulle kunna vara jävligt mycket större. Typ för alla miljöaktivister i hela sverige. Var är 
alla? 
 
-Jag tycker om att vi inte bara är miljöaktivister. 
 
-Jag gillar tanken att du trodde att vi alla var miljöaktivister. Känner mig hedrad. 
 
-Vad har hänt med fredsfrågan? Skulle den inte kunna få plats i det här sammanhanget? 
Fredsfrågan är ju helt försvunnen och hänger ju verkligen ihop med allt det andra. 
 
-Det är bra att höja medvetenheten om vad som sker i världen men sen måste man tänka 
framåt och på olika läsningar. Det går inte om man fastnar i detaljer och i negativismen. 
 



-Jag tror att allt tänkande är bra. Även negativt tänkande. Alla har sin väg. 
 
-Ju mer perspektiv desto bättre. 
 
-Vi skulle kunna ha en varsin tankesmedja på våra olika håll och sedan ta med oss dem hit om 
två år igen. Jag tycker att det vore jättekul att dra igång en tankesmedja i Skarpnäck och sedan 
komma hit till er med dem. 
 
-Behöver det vara tankesmedjor just? Är det inte viktigare att man gör saker? 
 
-Det görs ju saker hela tiden men jag tror att det är många som inte upplever att det finns någon 
som är intresserad av vad de tänker. 
 
-Jag tyckte att det är viktigt att man väger kvantitet mot kvalitet. Om vi hade varit många fler här 
hade vi kanske inte fått till den här tryggheten och inte kunnat återkoppla till varandra och 
utveckla varandras tankar på det här sättet? 
 
-Man får ju dela in sig i små grupper i så fall. 
 
-Visst hade ni en mindre för tankesmedja här också? 
 
-Vi har Bohemkvällar här på Gylleboverket en gg i månaden. Det är också en slags 
tankesmedja med ett tjugotal personer som äter middag tillsammans och pratar utifrån ett 
förutbestämt tema eller frågeställning. 
 
-Jag skulle uppskatta att det var en hel vecka nästa gg och att vi kunde hjälpa till på er gård. 
-Jag skulle uppskatta om varje dag avslutades med en körsång. 
 
Utvärderingen avslutades med Idas sommarvisa lagom till att maten var klar.  


