
Seminarium ”Snälla företag”
13.00 – 17.15  Idun, Folkets Hus i Umeå 

13.00 – 13.15 Välkommen!
13.15 – 14.15  Tre inledningar
 
 Karl Petter Torwaldsson 
 LO

 Maud Olofsson
 (c)

 Stig-Björn Ljunggren 
 Statsvetare  

14.15 – 14.45  Samtal
14.45 – 15.15  Fika
15.15 – 15.45  Håkan Björk - Föreläsning
15.45 – 16.45  Tre inledningar
 
 Tor Justad
 Social Enterprice Scotland

 Eva Johansson
 Tillväxtverket

 Simon Miderfjäll
 GF Chansen AB

16.45 – 17.15  Samtal
17.15 – 18.00  Paus

18.00 – 20.00  Julbuffé

20.00 – 21.15  Operaföreställningen 
 Snäll Rebell
 En operasaga fritt efter 
 Tage Danielssons saga om 
 Karl-Bertil Jonssons julafton

Tisdagspaket 18 december

” Karl-Bertil ville med glatt 
sinne lysa upp samhällets 
skuggsida med sina små 
tomtebloss av vänlighet.” 

”Julaftonen förflöt för 
Karl-Bertils del i det 

tillstånd av inre glädje som 
goda gärningar skänker 

gärningsmannen.”

Meny Julbuffé

3 sorters inlagd sill • Matjesilltartar
Anisgravad lax • Skagenröra på grovt bröd

Varmrökt lax • Julskinka
Rostbiff • Viltpaté

Rödbetssallad • Kokt potatis
Köttbullar • Lammkorv

Janssons frestelse • Smör & Bröd
Ris á la Malta • Kaffe

2 st glas vin alt starköl

Kar l -Bert i l s  ju lpaket
Måndagspaket 17 december

För mer än tio år sedan blev jag bekant med Tor Justad 
från Skottland. Därmed blev jag också bekant med ett 
nytt sätt att se på ekonomi och företagande. Jag ville 
tillämpa Community Business för välfärdsutveckling 
samt social och ekologisk ansvarsfull ekonomisk tillväxt 
i Sverige. Mitt mål var att skapa exempelföretag som 
kunde tjäna som förebilder och referensföretag.

Numer kan jag med stolthet hänvisa till Hälsogemenskapen 
i Jörn, GF Chansen och Puls samt Kulturakademin och Hotell 
Gamla fängelset. Företag som drivs för den goda sakens skull, 
i allmänhetens och samhällets tjänst. Genom dessa har jag fått 
erfarenhet av att allmänintresset och sociala mål kan utgöra 
en lika stark drivkraft för företagande som egenintresset och 
ambitionen att själv tjäna pengar. Poängen är att man, som 
i alla andra företag, strävar efter ekonomisk vinst men med 
den skillnaden att vinsten återinvesteras för att göra ännu 
mer social nytta. Med företagande som medel vill den sociala 
entreprenören förbättra världen.

Den sköna berättelsen om Karl-Bertil Jonssons julafton är ett 
utmärkt sätt att synliggöra det sociala entreprenörskapet. Karl-
Bertil är en person som vill göra gott! Han tar initiativ, risker 

och ansvar för det han gör. 
Tanken att berika sig själv 
byts mot att göra nytta för 
andra. En snäll rebell!

Det är för evigt 
inspirerande och lärorikt 
att lyssna till Tage 
Danielsson. Det ena efter 

det andra som han sagt anknyter och harmonierar till min egen 
utveckling. Skyddad av formen och det unika sätt på vilket han 
framför sina tankar har han öppnat ögonen på mig och många 
andra.

Det har inte varit helt lätt att kommunicera idén om att ett 
samhällsintresse och sociala ambitioner kan fungera parallellt 
med det affärsmässiga. Det är i detta sammanhang Snäll Rebell, 
en operasaga fritt efter sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton 
av Tage Danielsson ska göra nytta. Vi genomför operasagan 
vid tre tillfällen 16, 17 och 18 december 2012. Arrangemanget 
som helhet kommer att bestå av seminarier under dagen följt av 
julbuffé och operasagan Snäll Rebell på kvällen.

Seminarium ”En snäll kapitalism”
13.00 – 17.15  Idun, Folkets Hus i Umeå 

13.00 – 13.15 Välkommen!
13.15 – 14.15 Tre inledningar
 
 Andreas Cervenka  
 SvD

 Johanna Hallin
 Reach for Change

 Lars Hassel
 Handelshögskolan, Umeå

14.15 – 14.45 Samtal 
14.45 – 15.15 Fika
15.15 – 15.45 Håkan Björk - Föreläsning
15.45 – 16.45 Tre inledningar
 
 Karl Palmås
 Handelshögskolan, Göteborg
 
 
 Stig-Björn Ljunggren 
 Statsvetare

 
 Håkan Björk
 Probono Business AB

16.45 – 17.15 Samtal 
17.15 – 18.00 Paus

18.00 – 20.00 Julbuffé

20.00 – 21.15 Operaföreställningen 
 Snäll Rebell
 En operasaga fritt efter   
 Tage Danielssons saga om 
 Karl-Bertil Jonssons julafton

Biljetter till
operasagan Snäll Rebell

bokar du på
www.biljettcentrum.com

eller 
090-13 31 80

Biljetter till Karl-Bertils 
julpaket med seminarium, 

julbuffé & operasagan 
Snäll Rebell bokar du på

www.snällrebell.se
eller 

090-10 06 62

Samarbetspartners

Lotta Gröning
Journalist, debattör och filosofie 
doktor i historia. Leder samtalen 
under seminariedagarna.

En snäll rebell

Håkan Björk



Solister

Fredrik Af Klint 
Karl-Bertil Jonsson

Kjell Oscarsson 
Karl-Bertils stränge 
fader Tyko

Susanna Levonen 
Karl-Bertils ömma moder

Musiker

Karl-Bertil Jonssons julafton är en berättelse av Tage Danielsson som blev animerad film 1975. 
Filmen har visats varje julafton i Sveriges Television sedan dess.

Den rödhårige och fräknige Karl-Bertil är en stor beundrare av Robin Hood som representerar den laglösa 
rättvisans princip – att ta från de rika och ge till de fattiga. Julen, den högtid som påminner oss om det 
högsta goda, ger Karl-Bertil tillfälle att uppfylla sin längtan efter att göra gott. Det leder till att han under sitt 
feriearbete, på Postens paketavdelning, lägger undan högavlönade personers paket, tar på sig sin fars något 
för stora tomtekläder och delar ut dessa julklappar till de fattiga i slumkvarteren.

Snäll Rebell är en operasaga gjord av Daniel Buckard och Samuel Jarrick fritt efter Tage Danielssons saga 
om Karl-Bertil Jonssons julafton. Den består av musik ur opera-, musikal- och visrepertoaren med Tage 
Danielssons originaltext som grund. Produktionsteamet, musikerna, den nybildade Operakören ProBono samt 
solisterna som ingår i Snäll Rebell har stor erfarenhet av teater- och operaproduktioner.

Texterna till Karl-Bertil Jonssons julafton talar för sig själv. Den oförändrade texten med sin geniala lyskraft 
bidrar till förståelsen av att sociala företag kan bidra till att förändra världen till en rättvisare plats att leva på. 
Det sociala företagandet kan bli verktyget som ger många människor ett bättre liv och vara ett framgångsrikt 
komplement till det företagandet som ger ännu mer till dem som redan har tillräckligt.

Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

Produktionsteam Kören

Operakören ProBono 

Sopraner
Susanna Marklund

Susanna Tirén
Marie Palm

Ulrika Sturk-Hedlund
Carina Strandberg, solist

Altar
Kristina Sturk

Karin Lundholm
Anna Bergdahl

Anne-Li Marthinussen, solist

Tenorer
Örjan Swenberg

Håkan Björk
Olle Jäger

Johannes Oscarsson

Basar
Peter Lundholm
Johan Tegman

Klas Hjelte
Pontus Von Schoenberg

Benjamin Häggqvist
Isak Lundholm

Staffan Ling 
Regi

Ulla Karlsson 
Scenografi

Anna Eliasson 
Kostym

Mikael Tannemyr 
Ljus

Lisa Oscarsson 
Piano

Pontus Björk 
Violin

Fredrik Syberg 
Violin

Pelle Hansen 
Cello

Snäll Rebell
Melodi från Maskeradbalen

”Tänk, vad bra det känns 
att få ge bort någonting ibland.

Nån trevlig sak, en pryl med smak, 
nåt lite chic, från en boutique.

Det finns nog ingenting i hela 
världen som kan mäta sig 

med det välbehag man känner 
när man varit generös.

Det är så trevligt, skojigt härligt 
underbart att ge paket!”


