Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer
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  och	
  SMOT	
  bjuder	
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  2012	
  	
  	
  	
  

Barn	
  och	
  ungas	
  rätt	
  till	
  våra	
  verksamheter	
  
LTS vårmöte har temat Barn och ungas rätt till våra verksamheter. Barn och unga är
alltid en prioriterad grupp i styrdokument och kulturplaner. Berättelserna som kom fram
under höstmötet i Kiruna visade på att verkligheten ibland kan kännas långt bort från de fint
formulerade orden och goda ambitionerna. Hur kan vi verka vidare för alla barn och ungas
rätt till våra verksamheter. Hur kan scenkonsten och skolan mötas på bästa sätt?
Länsteatrarna i Sverige öppnar nya världar och skapar dialog med barn och unga på ett unikt
sätt. Vi vill sätta fokus på det arbetet. Hur ser det ut på er teater? Vilka möten har ni med
barn och unga i er region? Välkomna till en fortsatt dialog och erfarenhetsutbyte under LTS
vårmöte 2012.
Tid:

Onsdag den 11 april kl. 18.00 till fredag den 13 april kl. 16.00

Plats:

Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3, Jönköping, Telefon: 036-32 80 00

Anmälan:

Anmälan senast den 14 mars.
Klicka här för att komma vidare till anmälningsformuläret.
Deltagaravgiften på 950 kr per person faktureras i efterhand. Senast 10 dagar
innan vårmötet kan ni avboka, därefter debiterar vi fullt pris.

Avgift:
Teater:

Bäckalyckan se mer på SMOT:s hemsida
http://www.smot.se/hem/?md5=46124935ef9cbb05a9b25adc05dff9a2

Hotell:

Hotellrum är reserverade på John Bauer Hotel (Best Western) Södra
Strandgatan 15 Jönköping. Tele: 036 34 90 00.
Rum är reserverade fram till den 14 mars. Ni bokar själva. Uppge ”LTS
vårmöte” får ni en bra rabatt. http://www.johnbauer.se

Frågor:

Kontakta Linde Sjöstedt tel: 073 709 28 88

Styrelsen för LTS o Smålands musik och teater hälsar er välkomna!
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