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Borlänge, Stockholm och Eskilstuna den 23 september 2008 
 
Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD och teaterchefer 
 
 
Länsteatrarna i Sverige och Sörmlands Musik & Teater  
bjuder in till höstkonferens den 5–6 november 2008  
 
Välkomna till Länsteatrarnas höstmöte i Eskilstuna! 
I år kommer mötet att koncentreras kring de dagsaktuella frågorna för våra regionala institutioner: 
Kulturutredningen, regionaliseringen och förslaget från vår visionsgrupp om hur vi kan utveckla 
organisationens verksamhet för att möta samtiden och framtiden. Programmet kommer att skickas ut 
under nästa vecka. 
 
Tid: onsdag den 5 november kl. 11.00 – torsdag den 6 november kl. 14.00 
 
Plats: Konferensen startar med kaffe kl. 10.30 den 5 november hos Sörmlands Musik & Teater, 
Kyrkogatan 3 i Eskilstuna.  
 
Avgift: 600 kr/deltagare från medlemsteatrarna (faktureras efter konferensen) 
 
Anmälan: Anmälan senast den 10 oktober till Lotta Brilioth Biörnstad, e-post 
lotta.biornstad@lansteatrarna.se eller tel 08-659 89 02, 070-262 36 42. Ange om ni vill ha specialkost 
och om ni kommer att delta på middag och föreställning. 
 
Hotell: 39 förhandsbokade hotellrum finns på hotell Clarion Bolinder Munktell, Munktellstorget,  
tel 016-16 78 00. Bokning görs av deltagarna själva senast den 8 oktober. Efter detta datum gäller 
inte förhandsbokningen. Uppge bokningskod 41975 och hänvisa till Sörmlands Musik & Teater. Priset 
är 1 115 kr per rum och natt inkl. frukost. 
Om ni bokar senare eller rummen tar slut, kontakta Anita Hedlund på Sörmlands Musik & Teater för 
förslag på annat hotell, tel 0155-24 70 97, e-post anita.hedlund@dll.se 
 
 
Teater: Sörmlands Musik & Teater bjuder in till musikalen Showboat på onsdagkvällen kl. 18.30 
Middag: På restaurang P2 i Konstmuseet, i anslutning till spellokalen Lokomotivet, på kort 
promenadavstånd från hotellet.  
Mingel: Vickning finns på hotell Bolinder Munktell efter föreställningen. 
 
Styrelsen för Länsteatrarna i Sverige och Sörmlands Musik & Teater hälsar er välkomna till Eskilstuna! 
 
 
 
Hans Björke  Åsa Kratz  Ingela Malmberg 
Ordförande   ordförande  musik- och teaterchef 


