Repris av år 1618

Då har min andra sommar som feriearbetare tagit slut, och jag är så nöjd med sommaren.
Jag har agerat inför flera hundra besökare på mitt jobb som aktör på Varbergs Fästning, och
jag kan verkligen rekommendera att söka hit.
Man kan förstå att det är ett roligt jobb, då jag har jobbat på samma ställe två år i rad nu.
Och även många jag känner har jobbat här flera år i rad, då de tycker precis som jag att det
var ett roligt sommarjobb. Och såklart kan man jobba här även om man inte har jobbat här
tidigare  .
Den dramatiserade visningen i år hette ”Stolthet och Trolldom” och den gjordes 6 ggr om
dagen i en period av 6 veckor. Men när man jobbar här som feriearbetare så jobbar man en
period av tre veckor (vecka 27-29 eller 30-32).
På arbetstid hade vi tidsenliga kläder, då året på jobbet var 1618 så hade jag på
mig särk, livstycke, hetta, kjol, förkläde mm. Och när man sen gick ut för att
förbereda inför visning så förstår besökarna att det är en person som jobbar här.
Det hände ibland att man fick frågor om var man hittade olika platser på
Fästningen och om de fick ta bild osv., vilket jag tyckte var roligt.
Så när man hade kommit till jobbet, bytt om och förberett inför visningen var
det bara att vänta tills första visningen skulle börja.
Man kanske tror att det blir långtråkigt att göra samma visning så många gånger,
men det blir det inte. Eftersom det alltid är olika besökare som går visningen och
olika besökare säger olika saker blir aldrig en visning likadan som förra och sedan
kan man variera sig genom att spela olika roller. För beroende på vilken roll
du har så är du med på olika delar av visningen.
Men det känns jättesvårt att lära sig replikerna? Det behöver ni inte oroa er
över, det är inte som att lära sig massa fakta. Då det är en berättelse och allt
händer i en kronologisk ordning gör det att det blir mycket enklare att lära
sig replikerna. Och om man skulle glömma av sig finns det alltid andra
aktörer med som kan hjälpa till.
Det kändes konstigt när man gick ner för Varberget (roligfakta: berget heter
Varberg) för sista gången, de tre veckorna var bara poff borta. Allt gick så fort
och det var för att det var så roligt, tiden går ju fort
när man har roligt  .
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