
 
   

Till	  länsteatrarnas	  styrelseordförande,	  vice	  ordförande,	  VD,	  teaterchefer	  och	  konstnärliga	  ledare	  

Länsteatrarna	  och	  Norrbottensteatern	  bjuder	  in	  till	  höstmöte	  2015	  
	  
Höstens	  medlemsmöte	  startar	  med	  sopplunch	  och	  musik	  &	  omvärldsanalys.	  Onsdagen	  har	  fokus	  på	  interna	  
frågor.	  Vi	  står	  mitt	  i	  ett	  nytt	  visionsarbete	  –	  Vad	  är	  meningen	  med	  föreningen?	  Vad	  är	  medlemsnyttan?	  Vilka	  
mål	  ska	  vi	  sätta	  upp?	  Vad	  ska	  vi	  ha	  för	  vision	  som	  håller	  ända	  till	  2020?	  Vår	  vision	  idag	  är:	  
	  	  
Länsteatrarna	  är	  en	  stark	  nationell	  kulturpolitisk	  aktör	  för	  den	  professionella	  regionala	  scenkonsten	  i	  hela	  landet.	  
	  
Styrelsen	  och	  arbetsgrupperna	  presenterar	  sig	  och	  sitt	  arbete,	  efter	  det	  håller	  vi	  medlemsmöte.	  	  	  
	  
Temat	  är	  ”Arrangörsutveckling”.	  Torsdagen	  den	  12	  november	  kl.	  13.00	  öppnar	  vi	  upp	  och	  bjuder	  in	  för	  att	  
gemensamt	  diskutera	  arrangörsfrågan.	  Karin	  Enberg	  leder	  eftermiddagen.	  Inledningsvis	  får	  vi	  praktiska	  
exempel	  på	  arrangörskap,	  en	  presentation	  av	  Norrscen	  och	  en	  rapport	  från	  en	  färsk	  undersökning	  om	  
arrangörskap	  i	  Norrbotten.	  Därefter	  en	  paneldebatt	  om	  ”Arrangörsutvecklig”	  med	  inbjudna	  gäster.	  
	  
Produktionen	  av	  scenkonsten	  sker	  under	  professionella	  förhållanden,	  medan	  arrangörskapet	  bygger	  på	  ideella	  
insatser	  och	  saknar	  en	  professionell	  organisation.	  En	  tydlig	  trend	  är	  att	  många	  teaterföreningars	  medlemmar	  är	  
äldre	  och	  att	  det	  är	  svårt	  att	  rekrytera	  ungdomar	  eller	  yngre	  personer,	  vilket	  leder	  till	  att	  antalet	  medlemmarna	  
minskar.	  Våra	  regionala	  scenkonstinstitutioner	  har	  ett	  prioriterat	  uppdrag	  att	  producera	  scenkonst	  för	  barn	  och	  
unga,	  men	  skolan	  har	  inget	  uppdrag	  att	  ta	  emot	  scenkonst	  för	  sina	  elever.	  Arrangörsledet	  har	  fått	  mindre	  och	  
mindre	  medel	  från	  stat/regionen/	  kommunerna	  för	  att	  arrangera	  scenkonst. 
	   
Hur	  kan	  vi	  gemensamt	  stärka	  arrangörsledet?	  	  Vems	  är	  ansvaret?	  Hur	  möts	  vi?	  Vad	  får	  problemen	  i	  
arrangörsledet	  för	  konsekvenser	  för	  tillgängligheten,	  för	  repertoaren,	  för	  uppfyllandet	  av	  våra	  uppdrag,	  för	  
förverkligandet	  av	  de	  kulturpolitiska	  målen,	  för	  demokratin?	  
	  
Vi	  kommer	  att	  få	  uppleva	  Norrbottens	  teaterhus	  med	  alla	  dess	  resurser,	  se	  flera	  föreställningar,	  äta	  goda	  
luncher	  och	  middagar,	  men	  framför	  allt	  samtala,	  utbyta	  erfarenheter	  och	  inspirera	  varandra.	  

Varmt	  välkomna	  till	  Länsteatrarnas	  höstmöte	  i	  Norrbotten.	  
	  
Tid:	  	   onsdag	  den	  11	  november	  kl.	  12.00	  till	  fredag	  den	  13	  november	  kl.	  12.00	  
	  
Plats:	  	   Norrbottensteatern	  i	  Luleå	  
	  
Anmälan:	  	   Anmäl	  dig	  senast	  den	  11	  oktober,	  klicka	  på	  Anmälan	  medlemsmöte	  	  
	   	  
Avgift:	  	   Deltagaravgiften	  på	  950	  kr	  per	  person	  faktureras	  i	  efterhand.	  	  
	  
Teater:	  	   Man	  vänjer	  sig	  vid	  det	  vackra	  Ung	  Scen	  Norr	  och	  Tolvskillingsoperan	  
	  
Hotell:	  	   Quality	  Hotel	  Luleå,	  boknr:	  192604,	  boka	  via	  mail	  på	  q.lulea@choice.se	  895	  kr.	  Ni	  måste	  uppge	  

ert	  kortnummer	  +	  månad/år	  (står	  under	  ert	  kortnr)	  för	  att	  garantera	  bokningen.	  Annars	  
kommer	  inte	  bokningen	  att	  bli	  giltig.	  Boka	  innan	  11/10	  sedan	  släpps	  rummen.	  

	   	  

Länsteatrarna	  i	  Sverige	  och	  Norrbottensteatern	  hälsar	  er	  välkomna!	  
	  	  

Åsa	  Kratz	   Karin	  Enberg	   Lennart	  Thörnlund	  
Ordf.	  Länsteatrarna	  i	  Sverige	   Teaterchef	   Ordf.	  Norrbottensteatern	  

 


