
 

Till	  länsteatrarnas	  styrelseordförande,	  vice	  ordförande,	  VD	  och	  teaterchefer	  

Länsteatrarna	  och	  Regionteatern	  Blekinge	  Kronoberg	  
bjuder	  in	  till	  vårmöte	  i	  Växjö	  2013	  	  	  	  
	  
Länsteatrarnas	  vårmöte	  börjar	  med	  möte	  för	  ordföranden	  och	  vice	  ordföranden	  parallellt	  med	  
teaterchefsmöte.	  Vi	  fikar	  tillsamman	  och	  går	  framåt	  eftermiddagen	  till	  en	  mottagning	  hos	  Landshövding	  
Kristina	  Alsérs	  residens.	  Att	  våga	  ifrågasätta,	  testa,	  se	  behov,	  misslyckas	  och	  tänka	  nytt,	  är	  min	  definition	  av	  
entreprenörskap	  säger	  landshövdingen	  –	  det	  känns	  igen	  nu	  när	  Länsteatrarna	  är	  mitt	  i	  ett	  förändringsarbete.	  
Vårt	  mål	  är	  att	  Länsteatrarnas	  nya	  hemsida	  ska	  lanseras	  till	  vårmötet,	  jag	  hoppas	  att	  tidsplanen	  håller…	  
	  
Vårt	  tema	  är	  Kulturpolitik	  och	  Konstpolitik.	  Vi	  har	  tre	  starka	  föreläsare,	  Nina	  Bondeson,	  konstnär,	  Jenny	  
Johannisson,	  forskare	  och	  Erica	  Månsson	  kulturchef	  i	  Växjö	  kommun.	  Tillsammans	  ska	  vi	  reda	  ut	  begreppen,	  
någon	  sa	  att	  definiera	  kultur	  är	  lika	  svårt	  som	  att	  stänga	  inne	  vinden	  i	  ett	  rum.	  Politik	  är	  inte	  heller	  enkelt	  att	  
definiera	  –	  enligt	  Nationalencyklopedin	  är	  politik;	  statskonst.	  Processen	  att	  erövra	  och	  utöva	  makt	  i	  offentliga	  
sammanhang.	  Aristoteles	  beskrev	  politik	  som	  ett	  samhälles	  gemensamma	  strävan	  efter	  "ett	  gott	  liv"	  att	  lösa	  
konflikter	  mellan	  det	  gemensamma	  bästa	  och	  avvikande	  intressen.	  I	  samma	  källa	  till	  kunskap	  står	  det	  om	  Konst	  	  
–	  kunnande,	  färdighet	  eller	  estetisk	  verksamhet	  vars	  utförande	  kräver	  särskild	  kunskap	  och	  förmåga	  att	  bruka	  
denna	  med	  personlig	  behärskning	  och	  individuell	  anpassning	  till	  situation	  och	  avsikter.	  Vad	  händer	  när	  vi	  sätter	  
ihop	  begreppen	  till	  Kulturpolitik	  och	  Konstpolitik?	  
	  
Vi	  bjuder	  också	  in	  Svensk	  Scenkonst,	  Riksteatern,	  Kulturrådet	  och	  Myndigheten	  för	  kulturanalys	  till	  vårt	  möte.	  
	  
Tid:	  	   Onsdag	  den	  17	  april	  kl.	  13.30	  till	  fredag	  den	  19	  april	  kl.	  14.00	  
Plats:	  	   Regionteatern	  Blekinge	  Kronoberg,	  Ringsberg,	  Västergatan	  22-‐24,	  Växjö	  	  
	  
Anmälan:	  	   Anmälan	  senast	  den	  22	  mars.	  	  
	   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:	  	   En	  stund	  till	  och	  Framför	  mina	  tår	  ligger	  världen	  
	  	  
Hotell:	  	   Hotellrum	  är	  reserverade	  på	  Elite	  Hotell.	  Rum	  är	  reserverade	  fram	  till	  den	  12	  mars.	  Därefter	  får	  

ni	  betala	  ordinarie	  pris.	  Ni	  bokar	  själva.	  Uppge	  koden:	  LTS	  2013.	  
	  
Frågor:	   Kontakta	  Linde	  Sjöstedt	  tel:	  073	  709	  28	  88	  
	  
	   	  

Styrelsen	  för	  Länsteatrarna	  &	  Regionteatern	  hälsar	  er	  välkomna!	  	  	  
	  
Thomas	  Ohlsson	   Gunnar	  Nordmark	   	   Magnus	  Holm	  	  
Ordförande	   	  	  	   Styrelseordförande	  	   	   VD	  Teaterchef	  	  
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