
 
   

Länsteatrarnas	  vårmöte	  2015	  på	  ung	  scen/öst	  och	  Östgötateatern	  	  

TEMA:	  Barn	  och	  unga	  
	  
	  
Onsdag	  22	  april	  	  
Plats:	  ung	  scen/öst	  i	  Linköping	  
12.00	   Incheckning	  på	  ung	  scen/öst	  och	  lunch	  på	  Elsas	  Café-‐	  precis	  bredvid	  ung	  scen/öst	  
13.00	   Välkomna	  –	  Jörgen	  Rundgren,	  vice	  ordförande	  Östgötateatern,	  Malin	  Axelsson	  

konstnärlig	  ledare	  ung	  scen/öst,	  Johan	  Celander	  VD	  Östgötateatern	  och	  Thomas	  
Ohlsson	  ordförande	  Länsteatrarna	  i	  Sverige	  

13.15	   Presentation	  av	  deltagare	  –	  ung	  scen/öst	  leder	   	  
13.45	   Hur	  säkerställer	  vi	  barn	  och	  ungas	  rätt	  att	  regelbundet	  ta	  del	  av	  professionell	  

scenkonst.	  Ett	  samtal	  mellan	  politiker,	  tjänstemän,	  konstnärer,	  lärare	  och	  elever.	  
Intro	  av	  Malin	  Axelsson	  	  
Ny	  digital	  mötesplats	  för	  unga,	  Magnus	  Holm,	  vd	  Regionteatern	  Blekinge	  Kronoberg	  
Ny	  scen	  för	  barn	  &	  unga,	  Daniel	  Isakson,	  verksamhetsledare	  ung	  scen/norr	  
Konsten	  att	  nå	  ut,	  Susanna	  Dahlberg	  VD	  Regionteater	  Väst	  
Panelsamtal,	  moderator	  Thomas	  Ohlsson	  
Malin	  Axelsson,	  konstnärlig	  ledare	  ung	  scen/öst 
Lotta	  Brilioth	  Biörnstad,	  koordinator	  för	  barn-‐	  och	  ungdomskultur,	  ställföreträdande	  
enhetschef 
Ulf	  Dernevik,	  politisk	  sakkunnig	  Kulturdepartementet 
Anna	  Sibinska,	  (mp)	  ordförande	  Regionteater	  Väst	  
Lovis	  Jansson,	  elevrådsrepresentant,	  Sveriges	  Elevråd	  	  
Anna	  Johnsson	  Svallin,	  lärare	  Värgårdsskolan	  

15.40	   Kaffe	  
16.00	   Föreläsning	  om	  barnperspektiv,	  barns	  perspektiv	  och	  barndom	  Forskning	  möter	  

scenkonst	  Layal	  Wiltgren,	  ung	  scen/östs	  pedagog,	  disputerat	  på	  Tema	  barn,	  Linköpings	  
universitet	  

17.00	   Föreställning	  True	  colors	  på	  ung	  scen/öst	  
18.30	   Egen	  tid	  
19.30	   Middag	  på	  Aioli,	  Hantverkareg	  1.	  Värd	  Linköping	  kommun,	  Evelina	  Alsén	  ordförande	  i	  

Kultur-‐	  och	  fritidsnämnden.	  
	  
	  
	  
Torsdag	  23	  april	  
Plats:	  ung	  scen/öst	  i	  Linköping	  
8.50	   Kaffe	  
9.00	   Bildspel	  om	  Länsteatrarna,	  styrelsen	  informerar	  &	  rapporterar,	  arbetsgrupperna	  

presenterar	  sina	  uppdrag.	  	  
10.30	  	  	  	   Enskilda	  överläggningar,	  förtroendevalda	  och	  teaterchefer	  
12.30	   Elsas	  Café	  Lunch,	  värd:	  Region	  Östergötland	  Anita	  Jernberg	  region	  råd	  	  
13.15	   Fortsatta	  enskilda	  överläggningar,	  förtroendevalda	  och	  teaterchefer	  
15.00	   Kaffe	  i	  grupperna	  



 
   

15.20	   Gemensam	  workshop	  
16.20	   Liten	  paus	  
17.15	   Middag	  på	  Scandic	  Hotell.	  	  
19.00	   Föreställning	  Sound	  of	  Music	  på	  Östgötateatern	  i	  Linköping	  
ca	  22.15	   Föreställningen	  är	  slut	  
	  
	  
Fredag	  24	  april	  
Plats:	  Östgötateatern	  i	  Norrköping	  
9.00	   Gemensam	  bussfärd	  från	  Scandic	  hotell	  i	  Linköping	  till	  Norrköping	  
10.00	   Föreställning	  Revolution	  på	  Teater	  Bråddgatan	  34	  i	  Norrköping	  
11.15	   Lunch	  på	  Café	  Gycklaren	  Östgötateatern.	  Värd	  Norrköpings	  kommun.	  
12.00	   Länsteatrarnas	  årsmöte	  på	  Östgötateatern	  
13.00	   Gemensam	  reflektion	  	  
14.00	   Avslut	   	  
	  
	  
	  
	  
Programmet	  kan	  komma	  att	  justeras 


