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Länsteatrar prisas

När vinterns stjärnor lyser här
Foto Anders Alm

Almedalen Foto Region Gotland

Länsteatrarna i Almedalen 2013
Kulturens betydelse är helt systemövergripande och ligger till
grund för det sociala och ekonomiska livet i hela samhället,
enligt Pier Luigi Sacco, en av Europas främsta
kulturekonomer. På Länsteatrarnas seminarium i Almedalen,
tisdag den 2 juli kl 13-15 på Högskolan i Visby kan du ta del av
dessa revolutionerande och nyskapande tankar om kulturens
roll. Pier Luigi Sacco och Jens Spendrup, ordförande i Svenskt
Näringsliv, samtalar om vad detta får för konsekvenser i
samverkan mellan kultur och näringsliv, vad den kulturella
infrastrukturen spelar för roll i den regionala
samhällsutvecklingen. Efter samtalet tar en panel bestående
av David Karlsson, idéhistoriker och Nima Sanandaji,
samhällsdebattör över och ger sina reflektioner kopplade till
dagens svenska samhälle.
Läs mer

När redaktionen på
nättidskriften Nummer.se
väljer 2012 års bästa
föreställningar är två av tre
länsteaterproduktioner. När
vinterns stjärnor lyser från
Giron sámi teáhter och
Fragmente från Folkteatern
i Göteborg fick pris på
Biennalen i Jönköping.
Läs mer

Lyssna till Hallands
författare
Teater Halland presenterar
halländska författare från
1700-talet fram till idag i
den stora satsningen
Lyssna till Hallands
författare som består av
ljudböcker där teaterns
skådespelare läser och
sjunger texter av nationellt
betydelsefulla författare
med koppling till Halland.
Läs mer

Ny rapport från
EUNIC om kultur
och konflikt
European Union National
Institute for Culture
(EUNIC) behandlar i sin
nya rapport från mars 2013
frågor om kultur och
konflikt.
Läs mer

Fokus på
Folkteatern i
Gävleborg

På Länsteatrarnas hemsida
är det denna månad fokus
på Folkteatern i Gävleborg.
Läs mer

Dialogmöte 14 och
16 oktober
Västanå teater, Nils Holgersson Foto Per Hardestam

Sommarteater på länsteatrarna
Teater utomhus i den vackra svenska sommaren blir det på en
rad länsteatrar från norr till söder. Norrbottensteatern
visar ENBOM – En SpionOpera på Kläppenteatern i Boden.
Teater Västernorrland framför Som ni vill ha det i Döda Fallet
och Västerbottensteatern Tre kärlekar av Lars Molin i
Nordanåparken i Skellefteå . På Tjolöholms Slott utanför
Kungsbacka blir det Art & Performance Festival med Teater
Halland. Och på sommarteatern Västanå teater/Berättarladan i
Sunne visas återigen Selma Lagerlöfs Nils Holgersson.
Läs mer

Lena Carlbom ny i styrelsen
På årsmötet i Växjö tillträdde Lena Carlbom (c) som ny
ledamot i Länsteaterns styrelse (som består av 5 politiker och
3 adjungerade teaterchefer). Vi bad Lena skriva några rader
om sig själv, vilka frågor hon prioriterar och hur Länsteatrarna
och Riksteatern bäst kan samverka.
Läs mer

Gugge Sandström om det
demokratiska samtalet
Gugge Sandström är en av Sveriges mest erfarna teaterchefer.
I sommar lämnar han över Dalateaterns ledarskap till Lisa
Hugosson. Tidigare har Gugge bland annat varit chef för
Folkteatern i Göteborg, Älvsborgsteatern och Borås
stadsteater. Läs hans tankar om scenkonstens roll i det
demokratiska samtalet.
Läs mer

Teaterchefsmöte i Tammerfors
Scen utan gränser – plattformen för samarbete och
branschutveckling inom scenkonsten i Finland och Sverige –
bjuder in teaterchefer från Sverige och Finland till ett möte på
Nordens äldsta och Finlands ledande teaterfestival Tammerfors
teaterfestival den 8 och 9 augusti
Läs mer

Dialogmöte för
länsteatrarnas styrelser
(samtliga ordföranden, vice
ordföranden och
ledamöter) äger rum
måndag den 14 oktober i
Växjö och onsdag den 16
oktober i Sundsvall. Boka
in datumet i din kalender
redan nu – snart kommer
en officiell inbjudan med
mer information.

Regionernas makt
över kulturpolitiken
ökar
Myndigheten för
kulturanalys fortsätter att
utvärdera och granska
Kultursamverkansmodellen.
En ny rapport visar att det
regionala och kommunala
inflytandet över
kulturpolitiken ökar genom
det nya sättet att fördela
statliga medel till kulturen.
Läs mer

Gilla oss på
Facebook
Nu finns Länsteaterarna
på Facebook. Gå in och
gilla oss så får du
automatiskt de senaste
nyheterna!
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