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Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer 
 

Länsteatrarna	  och	  Västanå	  Teater	  bjuder	  in	  till	  
höstmöte	  i	  Sunne	  2012	  	  	  	  
 

Länsteatrarnas höstmöte har temat Forskning & Utbildning. Vår värdteater berättar om 
sitt engagemang i utbildning på universitets- gymnasie- och folkbildningsnivå. På ung scen/öst 
har ett pilotprojekt vuxit till ett stort forskningsprojekt ”Den forskande teatern. Intersektio-
nella möten mellan scenkonst, skola och akademi” det får vi ta del av. Karin Helander, nestor 
inom barnkulturforskning rapporterar om vad som är på gång inom området. Kent Sjöström, 
verksam på Malmö teaterhögskola sedan mitten av 80-talet och har utbildat många av de 
skådespelare vi ser på länsteatrarna idag, talar om vad vi kan se för tendenser i samtida 
teater och hur skådespelarens roll har utvecklats. 
 
Länsteatrarna i Sveriges interna del, med enskilda & gemensamma samtal mellan styrelse-
ledamöter och teaterchefer är som alltid viktig. I höst har vi också ett extra årsmöte för att 
fatta beslut om stadgeändringar, budget, avgift och verksamhetsplan för 2013. Vi kommer 
också att presentera en kommunikationsstrategi och kommunikationsplan för Länsteatrarna i 
Sverige. Vi bor på Selma Spa och det finns tid för att riktigt kunna njuta av detta. 
 
Tid:  Tisdag den 13 november kl 18.00 till torsdag den 15 november kl. 15.00 
Plats:  Västanå Teater, Sundgatan 13 Sunne.   
 
Anmälan:  Anmälan senast den 16 oktober.  
 Klicka här för att komma vidare till anmälningsformuläret.  
 

Avgift:  Deltagaravgiften på 950 kr per person faktureras i efterhand. Senast 10 dagar 
 innan vårmötet kan ni avboka, därefter debiterar vi fullt pris.  
 

Teater:  Nils Holgersson 
  
Hotell:  Hotellrum är reserverade på Selma Spa. Rum är reserverade fram till den 16 
 oktober. Ni bokar själva. Uppge ”Västanå Teater” och bokningsnummer 63379. 
 Enkelrum: 995 kr per natt.  
Spa: I vårt program finns tid avsatt (onsdag 16 – 18) att utnyttja Selma Spas generösa 
 erbjudande av behandlingar och träning. Se utbudet och boka på Selma Spa. 
Frågor: Kontakta Linde Sjöstedt tel: 073 709 28 88 
  
 

Styrelsen för Länsteatrarna & Västanå teater hälsar er välkomna!   
 
Thomas Ohlsson   Rolf Alsing  Leif Stinnerbom           
Ordförande    Styrelseordförande Västanå Teater Teaterchef 


