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Edvin Bredefeldt och Saskia Husberg i föreställningen Hemligheternas källare som visas på Regionteatern Blekinge Kronoberg Foto Adam Klingeteg 

Länsteatrarna håller vårmöte och 
presenterar en ny hemsida 

17-19 april håller Länsteatrarna i Sverige vårmöte tillsammans med de nitton medlemsteatrarna på 

Regionteatern Blekinge Kronoberg. Temat är ”Kulturpolitik och konstpolitik”. I samband med mötet 

passar organisationen på att presentera en ny hemsida där du snabbt hittar aktuell information om 

Länsteatrarna i Sverige, dess verksamhet och aktiviteter. 

Länsteatern i Sverige är en nationell medlemsorganisation för nitton länsteatrar som tillsammans utgör 

den största aktören inom den regionala scenkonsten i Sverige: 600 anställda på länsteatrarna skapar 

mer än 6000 scenföreställningar varje år för en publik på nästan 600 000 åskådare. Nära hälften av 

dessa är för barn och unga. 

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, 

erfarenhetsutbyte och utveckling. Varje vår och höst hålls ett medlemsmöte på en av de nitton 

länsteatrarna där politiker, förtroendevalda och teaterchefer träffas för överläggningar och samtal. 

Varje möte har ett tema och på vårmötet 2013 på Regionteatern Blekinge Kronoberg i Växjö riktas 

strålkastarljuset mot Kulturpolitik och konstpolitik. 

Temana för vår- och höstmötena ger möjlighet till en fördjupad dialog och förståelse. Det är ett 

ypperligt tillfälle att träffa och introducera samarbetspartners och representanter från både 

myndigheter och scenkonstbranschen. Forskare och experter bjuds också in. Till vårmötet 2013 

kommer konstnären Nina Bondesson, forskaren Jenny Johannisson och Erica Månsson, kulturchef i 

Växjö, för att dela med sig av sina tankar om kulturpolitik och konstpolitik. 

Besök gärna den nya hemsidan där du hittar all aktuell information om Länsteatern i Sverige och dess 

nitton medlemsteatrar på www.lansteatrarna.se 

Bilden ovan: Edvin Bredefeldt och Saskia Husberg i föreställningen Hemligheternas källare som visas 

på Regionteatern Blekinge Kronoberg. 

Foto: Adam Klingeteg. 

Tanka ner här. 
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För mer information om Länsteatrarna i Sverige kontakta: 

Linde Sjöstedt, verksamhetsledare 

073 709 28 88 

linde.sjostedt@lansteatrarna.se 
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