Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka
här.

Välbesökt vårmöte i Växjö
- På Länsteatrarnas vårmöte var representanter för samtliga av
våra medlemmar närvarande och det är en stor glädje att se
att så många prioriterar Länsteatrarnas möten i sin ofta
fulltecknade almanacka, skriver Thomas Ohlsson, ordförande
för Länsteatrarna, i en rapport från vårmötet som hölls 17-19
april i Växjö.
Läs mer

6 av 19
länsteatrar byter
chefer 2013
Byteatern i Kalmar,
Estrad Norr i Östersund,
Västerbottensteatern i
Skellefteå, Dalateatern i
Falun, Regionteater Väst
i Borås/Uddevalla och
Folkteatern i Göteborg
byter konstnärlig ledning
och chefer.
Läs mer

Cities on Stage
Den franska
uppsättningen La
Réunification des deux
Corées från OdéonThéâtre de l’Europe i
Paris visas på Folkteatern
i Göteborg. På
Scenkonstbiennalen
berättar Folkteatern om
samarbetet i det
internationella nätverket
Cities on Stage.
Läs mer

Världshistorien
sänder live på
Biennalen
Magnus Holm, vd Regionteatern Blekinge Kronoberg, hälsar välkommen till
Länsteatrarnas vårmöte 2013. Foto Linde Sjöstedt.

Staten måste ta ansvar för
scenkonsten
Teaterchefer och förtroendevalda från landets alla länsteatrar
enades om ett gemensamt uttalande på Länsteatrarnas
årsmöte den 19 april 2013. De varnar för att utarmningen av
den regionalt producerade scenkonsten omöjliggör
uppfyllandet av de nationella kulturpolitiska målen.
Läs mer

Radioteatern
Världshistorien sänder
live direkt ut i SR P1 från
Jönköping med
skådespelare från
Regionteatern Blekinge
Kronoberg och Smålands
Musik & Teater 21-24
maj kl. 13:30. Arrangör
är Radioteatern och
Länsteatrarna.
Läs mer

Scen utan gränser
på Biennalen

Länsteatrarna och
Riksteatern arrangerar
en workshop på
Scenkonstbiennalen för
teaterchefer, tekniker,
regissörer, dramatiker
från Sverige och Finland
inom ramen för projektet
Scen utan gränser.
Läs mer

Seminarier om
kulturpolitik och
kvalitet

Doppelgänger från Regionteater Väst Dans är en av fyra
länsteaterföreställningar som visas på Biennalen. Foto Håkan Larsson.

Teaterunionens
kulturpolitiska kommitté,
där Länsteatrarna ingår,
arrangerar två
seminarier på
Scenkonstbiennalen.
Läs mer

Länsteatrarna på
Scenkonstbiennalen

Gilla oss på
Facebook

Till Scenkonstbiennalen på Spira i Jönköping 21 - 26 maj är
tre länsteaterföreställningar uttagna: Den kaukasiska
kritcirkeln, Folkteater Gävleborg, Doppelgänger, Regionteater
Väst Dans och Natten är dagens mor, Norrbottensteatern.
Värdteatern Smålands Musik & Teater bjuder på Maria Stuart.

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

Länsteatrarna medverkar i seminarier och workshops och
Världshistorien/Radioteatern sänder live från Biennalen varje
dag!
Läs mer
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