Arbetare och samarbetspartners
De som arbetar med projektet Lajv i Södra Sverige är följande:
Lina Johansson – Konstnärlig Ledare
Född: 1988
Lina har varit ansvarig arrangör för Luleå medeltidsdagar de senaste tre åren och har spelat levande
rollspel sedan 2003. Under sin gymnasietid drev hon ett UF-företag inom media produktion. Hon
går för närvarande första året på internationell samhällskunskap på Växjö Universitet och är
ordförande i Skånes Interaktiva Förening.
Morgan Jarl – Projektkoordinator och pedagog
Född: 1979
Morgan är utbildad i England och USA och har en Masters of Fine Arts i Ensemble Teater. Han har
drivit två friteatergrupper i Skåne sedan 2000; Teater Norna och Nowhere Arts. Morgan undervisar i
teater, har regisserat ca 30 teaterföreställningar och arrangerat runt 15 levande rollspelsarrangemang och andra interaktiva produktioner.
Dennis Kristoffersson – Arrangör och pedagog
Född: 1979
Dennis är fritidsledare och levande rollspels-arrangör som arbetar med ungdomar och
utvecklingsstörda. Han har också arrangerat ett flertal levande rollspel och läger. Dennis är ansvarig
för att spelvärldarna är konsekventa och har skapat flera fiktiva världar till både rollspel och
levande rollspel.
Peter Ahlqvist – Producent och marknadsförare
Född: 1978
Mästerlig språkhanterare, tillika en av Sveriges främsta sushikockar. Har varit engagerad inom
kulturbranschen och museiväsendet sedan 1994. Han är dessutom skolad inom medievetenskaperna
och har bland annat arbetat som frilansskribent. På hans digra meritlista finns anställningar på
Glimmingehus, Trelleborgs museum och National Museum of Scotland.
Anna Karlsson – Design
Född: 1978
Anna är utbildad konstnär och är van vid att gestalta sin vision i många olika material och tekniker,
både två och -tredimensionellt. Under sin utbildning på olika konstskolor lärde hon sig bla måleri,
teckning, skulptur, foto, grafik, textilt konsthantverk, och keramik. Anna har också en
kandidatexamen i medieteknik från Blekinge Tekniska Högskola. Hon har medverkat i en rad
utställningar med sin konst och vunnit priser i allt från kläddesign till datorspelsdesign. Idag jobbar
hon bla som illustratör.
Interaktiv Produktion/Teater Norna Ekonomisk Förening
Interaktiv produktion är en underavdelning av Teater Norna ek för och skapades 2003. Inom Teater
Nornas verksamhet finns bland annat skolteater, interaktiva produktioner, utomhusteater,
musikuppträde och undervisning i alla dess former. Interaktiv Produktion skapades för att arrangera
olika former av interaktiva produktioner – levande rollspel, internetpaserade spel, verklighetsspel,
spårvagnslajv, FN-rollspel, Levande Historia etc.
Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av och utbildning inom flera olika ämnesområden –
etnologi, arkeologi, teater, pedagogik, speldesign och interaktivitet. Vi har producerat många
uppskattade arrangemang – för skolor, föreningar, privata företag och kommuner.
Frisksports Klubben Tor, Stehag - Eslövs Kommun
En 45 år gammal ideell förening som sysslar med flera olika sorters aktiviteter, i en totalt drogfri
miljö. Folkhälsa, idrott, miljö och demokrati är ledorden för frisksportsförbundet. Sätet är i Eslövs

Kommun men man har flera gånger arrangerat aktiviteter utanför kommunen och regionen.
Skånes Interaktiva Förening – Hässleholms Kommun
En nystartad ideell förening med säte i Hässleholms kommun men med verksamhetsområde i hela
södra Sverige. Föreningen startades för att ge deltagare i Lajv från Skåne inflytande över projektet
genom att alla som deltar blir medlemmar i föreningen. Syftet är att främja deltagarkultur i alla dess
former.
Big Mamma and the Holding Company – Kristianstad Kommun
Big Mamma är en amatörteaterförening från Kristianstad som har arbetat med ungdomar och
gymnasieelever i snart 5 år. De har utpräglade metoder för att öka delaktigheten i det kulturella
samlivet och har haft stora framgångar med såväl välanpassade ungdomar som de som kommit på
kant.
San'källans Allaktivitetsklubb, Frisksport – Hässleholms Kommun
En frisksportsklubb med huvudsaklig verksamhet i Sösdala, Hässleholms Kommun. Idrott, hälsa,
friluftsliv, kultur och nyckterhet är några av de verksamheter som man sysslar med. Ett aktivt
engagemang har länge varit målet med ungdomsverksamheten och på senare tid har man satsat hårt
för att få igång ungdomar på bygden.

