
 
       

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens  
intressen och skapar mötesplatser för dialog,  
erfarenhetsutbyte och utveckling.  
Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt.  
Våra 19 medlemsteatrar är tillsammans den största  
aktören inom den regionala scenkonsten i Sverige. 

Länsteatrarnas	  Höstmöte	  2013	  på	  Folkteatern	  i	  Göteborg	  

TEMA:	  Internationell	  samverkan	  
måndag	  den	  11	  november	  
13.00	   Kaffe	  
13.30	   Anna	  Rosengren	  vd,	  Linda	  Nygren	  ordförande	  Folkteatern	  och	  Thomas	  Ohlsson	  ordförande	  i	  

Länsteatrarna	  hälsar	  välkomna.	  
14.00	   Presentation	  av	  deltagarna	  och	  verksamheterna	  
15.00	   Kaffe	  
15.30	   Presentation	  av	  Länsteatrarnas	  verksamhet	  
16.00	   Enskilda	  överläggningar,	  förtroendevalda	  och	  teaterchefer	  	  
17.30	   Incheckning	  på	  hotellen	  
19.30	   Middag,	  Alex	  Bergström	  ordförande	  i	  Västra	  Götalandsregionens	  kulturnämnd	  och	  Staffan	  

Rydén	  kulturchef,	  bjuder	  på	  middag	  på	  Lagerhuset,	  Heurlins	  Plats	  1.	  

tisdag	  den	  12	  november	  
9.00	   Kaffe	  
9.30	   Enskilda	  överläggningar,	  förtroendevalda	  och	  teaterchefer	  
10.30	   Presentation	  av	  Cities	  on	  Stage	  Ulrika	  Josephsson	  fd	  vd	  Folkteatern	  och	  Emilie	  Wacker	  

koordinator	  
12.15	   Lunch	  på	  Folkteatern	  
13.30	   Det	  glokala	  perspektivet,	  interaktiv	  föreläsning	  med	  Rani	  Kasapi,	  expert	  internationellt	  och	  

interkulturellt	  arbete	  
15.30	   Kaffe	  
16.00	   Internationell	  Samverkan	  Helene	  Larsson	  Pousette,	  fd	  kulturråd	  i	  Belgrad	  	  
16.30	   Mångfald	  är	  framtiden	  Reflektion	  om	  vad	  som	  har	  hänt	  efter	  mångkulturåret	  2006,	  Yvonne	  

Rock,	  vice	  ordförande	  Västanå	  Teater,	  tidigare	  nationell	  samordnare	  Mångkulturåret	  2006	  
16.45	  	   Reflekterande	  samtal	  om	  internationell	  och	  interkulturell	  samverkan.	  Sinikka	  Bohlin,	  Michael	  

Cocke,	  Camilla	  Ekelöf,	  Rani	  Kasapi,	  Helene	  Larsson	  Pousette,	  Yvonne	  Rock	  och	  Maria	  Weisby	  
Moderator	  Staffan	  Sörensson	  

17.30	   Egen	  tid	  
18.30	   Föreställningen	  Räls	  
20.00	   Middag	  	  

onsdag	  den	  13	  november	   	  
9.00	   Kaffe	   	  
9.30	   Gemensam	  överläggningar	  
10.30	   Styrelsen	  och	  verksamhetsledaren	  informerar	  
11.00	   Kaffe	   	  
11.30	   Medlemsmöte	  	  
12.00	   Avslutning,	  sammanfattning,	  utvärdering	  
12.30	   	   Lunch	  på	  Folkteatern	  	  
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Presentation	  av	  våra	  medverkande	  gäster:	  
	  
Emilie	  Wacker	  är	  koordinator	  och	  samordnare	  för	  EU-‐projektet	  'Cities	  on	  stage'	  med	  anställning	  på	  Theatre	  
National	  i	  Bryssel.	  	  Emilie	  är	  utbildad	  i	  'Cultural	  Management'	  vid	  University	  of	  Brussels	  och	  har	  även	  en	  
examen	  i	  konsthistoria	  och	  Europeisk	  lagstiftning.	  	  
Emilie	  har	  tidigare	  bl.	  a.	  varit	  assisterande	  Curator	  vid	  Konstutställningen	  Palasides	  Beuax-‐Arts	  1999-‐2001.	  Hon	  
var	  senare	  ansvarig	  för	  internationella	  kontakter	  vid	  Kulturhuvudstadsåret	  i	  Lille	  under	  perioden	  2002-‐2004	  och	  
blev	  genom	  detta	  knuten	  till	  kulturförvaltningen	  i	  Lille	  där	  hon	  var	  verksam	  fram	  till	  2009.	  Därefter	  har	  hon	  
varit	  verksam	  som	  frilansande	  konsult	  inom	  kultursektorn	  i	  Belgien	  och	  Frankrike	  tills	  hon	  2011	  fick	  uppdraget	  
som	  samordnare	  för	  'Cities	  on	  Stage'.	  	  
	  
Rani	  Kasapi	  är	  en	  erfaren	  verksamhetsutvecklare	  inom	  kultursektorn.	  Genom	  att	  utveckla	  och	  implementera	  
internationella	  och	  interkulturella	  strategier	  möter	  hon	  globala	  utmaningar	  och	  framförallt	  en	  snabbt	  
förändrad	  demografi/publik.	  Hon	  arbetar	  med	  konst	  och	  kultur	  som	  tydliga	  parametrar	  för	  social	  utveckling	  
och	  sammanhållning.	  Hennes	  omfattande	  nätverk	  inom	  och	  utanför	  Sverige,	  bra	  erfarenhet	  inom	  ledarskaps-‐	  
och	  projektledning,	  tillsammans	  med	  en	  akademisk	  bakgrund	  inom	  socialantropologi,	  internationell	  migration	  
och	  etniska	  relationer,	  freds-‐	  och	  konfliktkunskap,	  gör	  att	  hon	  verkar	  mellan	  olika	  sektorer	  och	  strategiskt	  
länkar	  det	  lokala	  till	  det	  internationella.	  
Senast	  kommer	  Rani	  från	  Riksteatern,	  där	  hon	  under	  åtta	  år	  utvecklade	  och	  ledde	  det	  internationella	  
uppdraget	  med	  ett	  team	  på	  sju	  personer.	  Innan	  dess	  arbetade	  hon	  bl.	  a.	  på	  Intercult,	  Röda	  Korset	  och	  Selam	  
Music.	  Rani	  har	  också	  anlitats	  som	  expert	  i	  olika	  uppdrag,	  av	  kulturdepartementet	  och	  andra	  institutioner,	  
avseende	  utveckling	  av	  kultursektorn	  på	  nationell	  och	  internationell	  nivå	  samt	  har	  erfarenhet	  som	  
styrelseledamot	  i	  kulturinstitutioner	  både	  i	  Sverige	  och	  i	  Europa.	  I	  januari	  2014	  tillträder	  Rani	  Kasapi	  tjänsten	  
som	  kulturchef	  på	  Kulturen	  i	  Botkyrka.	  
	  
Helene	  Larsson	  Pousette	  arbetade	  som	  kulturråd	  vid	  ambassaden	  i	  Belgrad	  2009-‐	  2012.	  Där	  initierade	  hon	  en	  
rad	  kultur-‐	  och	  konstprojekt,	  och	  fokuserade	  på	  samtida	  kultur	  och	  ömsesidiga	  kulturutbyten	  mellan	  Sverige	  
och	  Serbien.	  Innan	  Serbien	  var	  hon	  anställd	  som	  curator	  på	  Historiska	  museet	  och	  Riksutställningar,	  där	  hon	  
ofta	  samverkade	  med	  konstnärer	  och	  kreatörer	  inom	  dans,	  teater	  och	  litteraturområdet.	  Hon	  sitter	  bl	  a	  i	  
Konstnärsnämndens	  styrelse	  och	  i	  residensprogrammet	  AiR	  Serbia´s	  rådgivargrupp.	  Idag	  är	  hon	  chef	  för	  
Evenemangsenheten	  på	  Svenska	  institutet.	  Helene	  drivs	  av	  att	  arbeta	  med	  samtida	  kultur	  och	  konst	  som	  berör	  
och	  som	  lämnar	  avtryck.	  
	  
 	  


