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Länsteatrarna önskar god jul! 

alt="Teater Västernorrland, Julfrossa, foto Lia Jacobi" 
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Teater Västernorrland, Julfrossa, foto Lia Jacobi 

När julen närmar sig vankas det scenkonst med jultema på 
våra länsteatrar! 

På Västerbottensteatern och Teater Västernorrland går 
julklassikern En julsaga av Charles Dickens och 
Norrbottensteatern spelar Alan Ayckbourns En fröjdefull jul. På 
Västmanlands Teater blir det Julvarieté och Teater Halland gör 
en bygdegårdsturné med sin Julkabaret. På Smålands Musik 
och teater är det ett stort utbud av julkonserter, Estrad Norr 
ordnar med allsångstävling i julsånger i skolorna i Jämtland och 
Oktoberteatern håller en trettondagskonsert till förmån 
för UNHCRs flyktingarbete i Syrien. Läs mer 

> 

Folk och Kultur - ett kulturpolitiskt 
konvent 7–10 februari 2018 

Ordföranden har 
ordet 

> 
Åsa Kratz, ordförande för 
Länsteatrarna i Sverige, foto Ulf 
Aneer 

Länsteatrarnas ordförande 
Åsa Kratz önskar god jul 
och gott nytt år i sin 
krönika för december och 
passar samtidigt på att ta 
upp vikten av en kulturell 
infrastruktur i hela landet. 

Läs Åsas julkrönika här. 

> 

 
Dans av barn och 
unga i julkalender 
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> 
Från Teater Hallands föreställning Gud i kulissen, foto Emanuel 

Nu börjar planerna ta form inför det stora kulturpolitiska 
konventet Folk och Kultur som går av stapeln i Eskilstuna 7-10 
februari 2018. Här kommer den regionala kulturen stå i 
centrum när Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, 
Länsmuseernas Samarbetsråd och dess sextiosex 
medlemsorganisationer skapar en mötesplats för diskussioner 
och nytänkande för kulturpolitiken i Sverige. Det är ett konvent 
som ska lyfta kulturpolitiken och se till att det blir en valfråga 
som diskuteras av alla partier inför valet 2018. Vi frågade Linde 
Sjöstedt, vd/projektledare för Länsteatrarna, hur arbetet 
fortlöper. 

-Folk och Kultur har fått ett generöst stöd från Eskilstuna 
kommun och Landstinget Sörmland för att vi tillsammans ska 
kunna genomföra konventet 2018. Förberedelserna pågår för 
fullt och vi har ett tätt samarbete med våra samarbetspartners 
och kongressarrangören Meetagain, berättar Linde.  
 
-Nu börjar vi med att bjuda in hela scenkonstbranschen, 
myndigheter, akademin och ideella föreningar till ett 
uppstartmöte 7 februari 2017. Läs mer 

 
Uppstartmöte för Folk och Kultur 

> 
Västmanlands Teaters Javisst ska du leva (2015), foto Martin Skoog 

Det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur lyfter kulturen och 
kulturpolitiken och alla är välkomna! 

> 
Tuva dansar i julkalenderns lucka 
6, foto Daniela Pozo 

Norrdans och Dans 
Västernorrland samarbetar i 
ett projekt där barn och 
unga skapar en julkalender 
med dans bakom luckorna 
som blir till en färdig 
koreografi på julafton med 
hjälp av danspedagogen 
Daniela Pozo. Läs mer 

 
Hur var det på 
höstmötet? 

> 
Länsteatrarnas höstmöte 2016 
ägde rum på Scenkonst 
Sörmland, foto Bengt Fröberg 

Vi frågade Mattias Desac, 
Länsteatrarnas nye 
assistent på kansliet, hur 
det var på Länsteatrarnas 
höstmöte den 14-16 nov i 
Eskilstuna.  
-Suveränt, spännande och 
givande, svarar Mattias.  
Läs mer 

 
Plats på scen för 
dansmusiken! 
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Gör ett kryss i almanackan den 7  feb 2017. Då arrangerar 
Länsteatrarna, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas 
Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun 
och Landstinget Sörmland ett uppstartmöte som markerar 
inledningen på ett år då vi gemensamt kommer att arbeta för 
att arrangera det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 7–10 
februari 2018. 

Vad: Uppstartmöte inför Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt 
konvent, 7 feb 2018 
Var: I Munktellstaden i Eskilstuna. 
När: Den 7 feb 2017. 

Mer information kommer snart!  
Du kan redan nu göra en intresseanmälan här. 

Läs mer om Folk och kultur här. 

 
Kärleken är fri!? spelas på Fadime-
dagarna 

> 
Kärleken är fri!? foto Kicki Nilsson 

I januari är det 15 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin 
egen far. Runt om i Sverige hedras hennes minne. I samband 
med Fadime-dagarna spelas Örebro länsteaters föreställning 
Kärleken är fri!?  i Hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i 
Stockholm fredag 27 januari. Läs mer 

 
Yngve Nordin tackar för sig! 

> 
Bernarda (2012)med musik av 
Tomas Elfstadius, foto Håkan 
Larsson 

Regionteater Väst har en 
fast anställd kompositör 
som skriver originalmusik 
till teaterns 
dansföreställningar. 

- Här får dansmusiken ta 
plats, den är ett eget 
element, säger musikern 
Tomas Elfstadius. Läs mer 

 

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

 
Fokus på 
Estrad Norr 

> 
2017 sätter Estrad Norr upp 
TÖRNROSA – den enda sanna 
kärlekens tid, foto Jonas 
Jörneberg 

På Länsteatrarnas hemsida 
finns rubriken "Fokus på". 
Denna gång riktar vi 
strålkastaren mot Estrad 
Norr. Läs mer 

 
Läs också gärna Yngve 
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> 
Yngve Nordin, foto Estrad Norr 

 

Efter fyra år som 
scenkonstchef går Yngve 
Nordin i pension till 
årsskiftet.  Vi bad honom 
skriva några rader om 
arbetet på Estrad Norr. 

- Jag vill tacka för de år 
som jag fått varit med i 
teaterns underbara värld, 
jag som härstammar, som 
ni flesta vet, i rakt 
nedstigande led från 
musikplaneten. Men det är 
inte farligt att umgås med 
människor från andra 
världar, man kan faktiskt 
lära gamla trumpetare att 
sitta, även om det är svårt, 
skriver Yngve.  
Läs hela Yngves krönika 
här. 

  
 

  

Nordins krönika om arbetet 
på den lilla teatern med det 
stora uppdraget! 

 
 

> 

  

 

 
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt 
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 
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