
 
 

 
Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer 
 
 
Länsteatrarna i Sverige och Teater Halland  
bjuder in till höstkonferens den 8–10 november 2010 
 
 
Regionaliseringen närmar sig och det kommer att bli huvudtemat för årets höstmöte. Maria Ericson, 
Teater Halland, Monica Sparby, Gotland, Lennart Thörnlund och Omar Jakobsson, Norrbottensteatern 
och Olof Lindqvist, Regionteater Väst samt Ulrika Josephsson, FolkTeatern i Göteborg inleder med att 
berätta om sitt arbete inför den stundande förändringen i sina regioner.  
  
Vi kommer också att möta Kerstin Brunnberg, styrelseordförande, Mika Romanus, enhetschef för 
scenkonst och Jochum Landin, handläggare för bl.a. Länsteatrarna, alla från Kulturrådet och Calle 
Nathansson, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL. 
  
Vi tar upp den viktiga frågan om samverkan med skolan och hur vi ska gå vidare i det arbetet. 
Höstmötet bjuder på tid till erfarenhetsutbyte och diskussion.  
 
För er som vill startar vi redan på måndag kväll med en vinprovning till tonerna från Teater Hallands 
musiker.  Konferensen startar tisdag den 9/11 kl. 8.45 med samling på Varbergs station för bussresa 
till Getteröns naturrum och avslutas med lunch onsdag den 10/11 kl. 13.30 på Teater Halland.  
 
Vi kommer att komplettera och fördjupa programmet ytterligare efter styrelsens möte vecka 39! 
  
 
Tid: Tisdag den 9 november kl. 8.45  – onsdag den 6 november kl. 14.00  
 
Plats:  Tisdag samling kl 8.45 vid Varbergs station för gemensam färd till Getteröns Naturrum. 

12.15 bussfärd till Folkets Hus för lunch och eftermiddagens program. Onsdag 
konfererar vi i Teater Hallands lokaler.   

 
Avgift:  Konferensen; 600 kr/deltagare från medlemsteatrarna (faktureras efter konferensen) 
              Vinprovningen; 195 kr/deltagare 
  
Anmälan:  Senast den 12 oktober till Linde Sjöstedt, e-post linde.sjostedt@lansteatrarna.se eller 

tel 073 70 92 888. Ange om ni kommer att delta på vinprovningen, middag och om ni vill 
ha specialkost. 

 
Hotell:  Fästningens Vandrarhem. http://www.fastningensvandrarhem.se  

Ni bokar själva på telefon 0340-86828 - kod "Teater Halland" 
Hotell Gästis. http://www.hotellgastis.se 
Ni bokar själva på telefon 0340-18050 - Kod 7576  

 
Vinprovning: Måndag 8 november kl 20.00 på Vin&Skafferi – Hus nr 13, Varbergs fästning. Obs     
                       separat anmälan och kostnad.  
 
Middag:  Serveras på Varbergs fästning, Regionstyrelsens ordförande Göran Karlsson 

inledningstalar. 
 
 
 
Styrelsen för Länsteatrarna i Sverige och Teater Halland hälsar er välkomna till Varberg! 
 
 
 
Hans Björke  Lena Angviken  Maria Ericson  
ordförande  ordförande, Teater Halland  teaterchef  


