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Scenkonst i Sommarsverige

Fokus på regional
kultur i
Almedalen

Norrbottensteaterns En midsommarnattsdröm, foto Tomas Bergman

Det blir scenkonst i sommar på en rad länsteatrar från norr till
söder! Norrbottensteatern sätter upp Shakespeare, Norrdans är
ute på en lång sommarturné med Sju gånger sju,
Västerbottensteatern ger en musikalkonsert, Estrad Norr tar
Potatishandlaren på turné, Dalateatern spelar Bergtagna, i
Berättarladan i Sunne blir det Charlotte Löwensköld och
Scenkonst Sörmland visar Susanna Alakoskis Laina och fåglarna
på Nynäs slott. Läs mer

Folk och Kultur i Almedalen 2017

Thomas Sundström, foto Stig
Hammarstedt

Länsteatern på Gotland
arrangerar Kultur i
Almedalen 2017. Vi
haffade teaterchef
Thomas Sundström i
farten för att få veta mer
om programmet och
upplägget.
- Ambitionen har varit att
få in mer kulturregionala
frågor, säger Thomas.
Läs mer

Senaste nytt från
Folk och Kultur

Foto Region Gotland

Den 7-10 februari 2018 genomförs det kulturpolitiska konventet

Arbetet med att utveckla

Folk och Kultur i Eskilstuna. Syftet är att lyfta in de
kulturpolitiska frågorna i valrörelsen. Arrangörerna
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och
Länsmuseernas Samarbetsråd åker till Almedalen 2–9 juli för att
påbörja Folk och Kulturs samtal om kulturpolitik under
rubriken Låt kulturen utveckla hela Sverige!
Hur bör landets kulturella infrastruktur se ut? Hur ska
kulturinstitutionernas kostnadsökningar finansieras? Vilka
argument finns för en fortsatt stark kulturpolitik?
Kom med i diskussionen!
Läs om de två programpunkterna med Folk och Kultur här.

Ordförande Åsa Kratz har ordet

Folk och Kultur – ett
kulturpolitiskt konvent i
Eskilstuna den 7-10
februari 2018 – pågår för
fullt!
Vi välkomnar fler att
delta aktivt! Det är vi
tillsammans som skapar
Folk och Kultur och vår
förhoppning är att många
goda krafter vill delta som deltagare eller som
arrangörer av seminarier
och kulturprogram eller
som utställare på mässan.
Hör av er!
All information finns i
projektledare Linde
Sjöstedts senaste
uppdatering om Folk och
Kultur här.

Carina Holm,
ordförande i
Gävle

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

"Jag vet att våra medlemsteatrar gör skillnad, väcker debatt
och bidrar till samtal och utveckling. Det gör också
medlemmana hos våra kollegor inom Regional musik Sverige och
Länsmuseernas samarbetsråd. Tillsammans bidrar vi till att
sprida konst och kultur runt om i hela landet och naturligtvis
hoppas vi att vår inbjudan till dialog under Folk och Kultur ska
hörsammas när valåret drar igång 2018.
Glöm inte anmäla in din goda samtalsidé och bidra till dialogen
genom att medverka på Folk och Kultur! Gå in på hemsidan och
hitta din väg in och den information du behöver. Kontakta oss
om du vill veta mer!
Nu tillönskar jag er alla en skön sommar och hoppas att ni ska få
uppleva många fina stunder och kulturupplevelser under
kommande veckor och månader!"
Läs hela Åsas krönika för juni 2017 här.

Kärlek i Halland blir musikal

Carina Holm, foto Amanda
Torsdotter

Carina Holm (S) har varit
ordförande för
Folkteatern Gävleborg
sedan 2015. Vi bad henne
berätta lite om sig själv
och arbetet i styrelsen.
– Det är lite speciellt att
utgöra en styrelse för en
kulturinstitution, säger
Carina. Här gäller det att
vara noga med
armlängdsavståndet. Läs
mer

Christine Hemdal
på Ung Scen Norr

Anna Sjövall, teaterchef och lovebuster, foto Teater Halland

Halland love stories är en musikal till Per Gessles musik om
kärlek i Halland baserad på hallänningarnas egna
kärlekshistorier. Just nu pågår insamlandet av halländska love
stories för fullt, bl a på frisörsalonger. Det blir premiär i mars
2018. Vi kollade läget med teaterchef Anna Sjövall! Läs mer

Fokus på Dalateatern

Ung Scen Norr är Norrbottens
nya scen för den unga
publiken, foto Samuel
Zakrisson

Efter tre års projekttid
blir Ung Scen Norr en fast
del av
Norrbottensteatern.
Christine Hemdal är ny
verksamhetsledare. Vi
bad henne om en
presentation. Läs mer

Patrik till bibu

Dalateatern, Bergtagna, foto Per Eriksson

På Länsteatrarnas hemsida finns rubriken FOKUS PÅ. Denna gång
riktar vi strålkastaren mot Dalateatern - just nu aktuell med
sommarsatsningen Bergtagna - som presenterar sin verksamhet
och repertoar. Läs mer

Folklore-teater med en nutida twist

Patrik Pettersson har
blivit invald till juryn i
bibu - Scenkonstbiennal
för barn och unga. Patrik
är projektledare för
Dalateatern Barn och
Unga. Vi grattade Patrik
och passade på att fråga
lite om bibu 2018. Läs
mer

Håll dig
uppdaterad!
Under ruriken MÅNADENS
PREMIÄRER på vår
hemsida kan du alltid
uppdatera dig om vilka
länsteaterföreställningar

som har premiär just den
här månaden. Läs mer

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

Johanna Huss är regissör för Bergtagna, foto Per Eriksson

I sommar spelar Dalateatern den nyskrivna pjäsen Bergtagna, en
folksaga om mod, fördomar och vår rädsla för det okända.
Föreställningen spelas utomhus på Lugnet i Falun och den stora
ensemblen består av både proffs och amatörer. Folkmusik och
folkdans är viktiga inslag i föreställningen. Vi kontaktade
regissören Johanna Huss för att få veta mer! Läs mer
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