Kulturlyftet – Kultur för hela landet
i fokus på Länsteatrarnas vårmöte

En druva i solen
på bejublad turné

Kayode Kayo Shekoni, foto
Urban Jörén

Just nu turnerar En druva
i solen i Sverige och
Finland och får strålande
recensioner och stående
ovationer. Föreställningen
är ett samarbete mellan
Riksteatern,
Norrbottensteatern,
Dalateatern och
Regionteatern Blekinge
Kronoberg. Läs mer

Susanna Alakoski
skriver pjäs om
invandring för
Scenkonst
Sörmland
Länsteatrarnas vårmöte hålls på nya Konsertteatern i Sundsvall.

Länsteatrarna i Sverige och Teater Västernorrland bjuder in till
vårmöte för medlemsteatrarnas styrelseordförande, vice
ordförande, VD, teaterchefer och och konstnärliga ledare den
13-15 april i Sundsvall, närmare bestämt i Scenkonst
Västernorrlands och Teater Västernorrlands nya fina lokaler på
Norra Järnvägsgatan.
Fokus på vårmötet är nationella utvecklingsfrågor för att stärka
konsten och kulturen. Styrelsen i Länsteatrarna vill satsa på ett
kulturlyft i samarbete med Regional Musik i Sverige och
Länsmuseernas Samarbetsråd. Förslag som skall diskuteras är
bland andra ett gemensamt krav på 1 miljard kronor till

Susanna Alakoski, foto
Elisabeth Ohlson Wallin

Susanna Alakoski vill i en
ny pjäs undersöka
invandringens premisser.

satsningar på kulturen i hela landet.
Läs mer

Orförande Åsa Kratz har ordet

-Sveriges största
invandrargrupp är
fortfarande finländare,
det är också det som
kommer att utgöra navet
i pjäsen, säger Susanna
Alakoski.
Pjäsen har urpremiär på
Scenkonst Sörmland i
Eskilstuna i mars 2017
och regisseras av
Michaela Granit. Läs mer

Interaktivt
vandringsdrama i
mobilen

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, foto Erik Unnerdal

"Vi och våra regionala samarbetsorganisationer Länsmuseernas
samarbetsråd och Regional musik i Sverige har konstaterat att
kulturen ännu inte fått sin rättmätiga plats i
samhällsdiskussionen. Satsningar på kultur har många goda
bieffekter, effekter som öppenhet, tolerans och demokratisk
utveckling. Ändå kommer de ekonomiska och personella
resurser vi satsar på kultur på strykplats när vi jämför med
andra viktiga samhällssatsningar. Hur kommer det sig när vi
alla vet att varje satsad krona och varje satsad timme ger så
mycket tillbaka till oss alla? Vi kommer därför att gemensamt
verka för ett kulturlyft för hela landet.
Länsteatrarna, Länsmuseernas samarbetsråd och Regional
musik i Sverige tror att Sverige skulle må bra av att höja
ambitionsnivån för kultursektorn. För att detta ska bli
verklighet vill vi skapa opinion för en statlig satsning på 1
miljard kronor till kulturen, varav 250 miljoner skulle
öronmärkas för kultursamverkansmodellen. Vi tror att mer
ekonomiska resurser till kultursektorn, en ännu mer konstruktiv
kulturpolitisk dialog mellan nationell och regional politisk nivå
samt gemensamma arenor för erfarenhetsutbyten och
skapande är viktiga nycklar till demokratiska processer."
Läs hela Åsa Kratz krönika här

Olof Walldén presenterar sig

Lars Melin, foto RTV

Östgötateatern
samarbetar med
Research, Arts and
Technology for Society
(RATS) i en treårig
satsning på digital
utveckling. EXIL – fria
poeter på flykt laddas ner
som en app och tar dig
med på poetiska
vandringar i Norrköping,
Kista och på Stockholms
universitet. Läs mer

Fokus på Teater
Västernorrland

Olof Walldén, foto Magnus Kaplan

Olof Walldén (s) är ordförande i Västmanlands teater och
ledamot i Länsteatrarnas styrelse. Vi bad Olof skriva några
rader om sina uppdrag som kulturpolitiker. Trivs du med
jobbet?
- Absolut! Under alla mina 25 år som landstingspolitiker har jag
aldrig haft ett intressantare uppdrag. Som kulturpolitiker är jag
också djupt bekymrad. Hur kommer det sig att så många
förtroendevalda i riksdag, regioner/landsting och kommuner
behandlar kulturen styvmoderligt?
Läs hela Olofs krönika här

Teater Halland summerar VARBERG
CALLING for Peace 2015

Just nu spelas föreställningen
Ingvar, en musikalisk
möbesaga på Teater
Västernorrland, foto Lia Jacobi

På Länsteatrarnas
hemsida är det fokus på
Teater Västernorrland,
som är värd för vårmötet
2016 tillsammans med
Länsteatrarna i Sverige.
För några veckor sedan
invigdes den
nyrenoverade
Konsertteatern i
Sundsvall med pompa
och ståt! Läs mer om det
och om Teater
Västernorrlands övriga
verksamhet här

Följ oss på
Facebook
Missa inte senaste nytt!
Följ oss på Facebook så
vet du vad som händer!

Skolklasser satte upp fredsmärken vid Varbergs fästning, foto Leif Fryle

Teater Halland initierade VARBERG CALLING for Peace - ett helt
år av fredsarbete i Varbergs kommun 2015. Det var ett
gigantiskt fredsprojekt som skapade nya möten, samarbeten
och positiva synergier.
Nu finns hela året dokumenterat i boken Varberg Calling for
Peace - Peace by Piece, där man också ställer frågan: Hur kan
vi arbeta för att de positiva effekterna ska leva vidare i arbetet
för fred och integration? Vi lät frågan gå vidare till teaterchef
Maria Ericsson och Christina Josefsson, förvaltningschef på

kultur- och fritidsförvaltningen i Varberg. Läs mer

