
 
Syftet med Kulturlyftet - kultur i hela landet är att sätta kulturen och kulturpolitiken högt upp på den 
politiska dagordningen. Därför arrangerar nu Länsteatrarna i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd 
och Regional Musik i Sverige Folk och Kultur, ett kulturpolitiskt konvent i Munktellstaden i Eskilstuna 
den 7-10 februari, valåret 2018.  

- Genom konventet vill vi lyfta såväl det lokala och regionala som det 
nationella och internationella kulturlivet. Med avstamp i kulturpolitikens 
uppgift att skapa konstnärliga och kulturella värden är det en plattform 
för diskussioner och nytänkande. Konventet ska möjliggöra möten över 
politik- och verksamhetsgränser, samråd och samarbeten, säger Åsa Kratz, 
ordförande i Länsteatrarna i Sverige. 

Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges höstmöte 2016: 
 

Länsteatrarna vill att kulturen ska lyfta! 
 
Länsteatrarna i Sverige arbetar tillsammans med sina samarbetspartners 
Länsmuseernas Samarbetsråd och Regional Musik i Sverige för att stärka 
kulturen i hela landet genom ett kulturlyft.  
 

 
 Skådespelaren Örjan Hamrin i Teater Hallands föreställning Gud i kulissen 2016. Pjäsen ingick i teaterns Lorca-projekt som 
sträckte sig över 8 år och presenterade 4 världspremiärer. Poeten och dramatikern F G Lorca var politiskt radikal, öppet 
homosexuell och skapare av några av 1900-talets största kvinnoroller i pjäser som Bernardas hus och Blodsbröllop.  
 Läs mer. Foto EMANUEL. 

http://www.teaterhalland.nu/portfolio-item/teater-hallands-lorca-projekt/?v=f003c44deab6�


 Nu kraftsamlar alla tre organisationerna tillsammans med samarbetspartners för Folk och Kultur. 
Konventet kommer att fokusera på konstens och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och 
inkluderande samhälle. Ambitionen är att skapa en smältdegel där kulturens kraft och betydelse för 
demokrati- och samhällsutveckling synliggörs, debatteras och stärks. Målet är att Folk och kultur blir 
ett återkommande kulturpolitiskt konvent i Munktellstaden i Eskilstuna. 
 
Regionernas 66 musik- teater- dans- och museiinstitutioner är basen och arrangörer för Folk och 
Kultur. Den 7-10 februari 2018 bjuder vi tillsammans på något unikt och överraskande, där 
samverkan, fantasi och kreativitet är i fokus. Det kulturpolitiska eventet Folk och Kultur lyfter 
kulturen och alla är välkomna!  

Länsteatrarna i Sverige, Eskilstuna 16 november 2016: 
Byteatern 
Dalateatern 
Estrad Norr 
Folkteatern i Gävleborg 
Folkteatern i Göteborg 
Giron sámi teáhter 
Länsteatern på Gotland 
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr 
Norrdans 
Oktoberteatern 
Regionteatern Blekinge Kronoberg 
Regionteater Väst 
Scenkonst Sörmland 
Smålands Musik & Teater 
Teater Halland 
Teater Västernorrland 
Västanå Teater 
Västerbottensteatern 
Västmanlands Teater 
Örebro Länsteater 
Östgötateatern/ung scen/öst 

I Folk och Kultur samarbetar Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas 
Samarbetsråd med Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland och konferensarrangören Meetagain.  
I december lanseras en hemsida med dagsaktuell info. 

Bild 1 ovan: Skådespelaren Örjan Hamrin i Teater Hallands föreställning Gud i kulissen 2016. Pjäsen 
ingick i teaterns Lorca-projekt som sträckte sig över 8 år och presenterade 4 världspremiärer. Läs 
mer. Foto EMANUEL, ladda ner här. 

Bild 2. Åsa Kratz ordförande i Länsteatrarna i Sverige, foto Ulf Aneer 
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För mer information om Länsteatrarna i Sverige 
kontakta:  

Linde Sjöstedt, vd  
073 709 28 88, linde.sjostedt@lansteatrarna.se 

  
  

  
Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens  intressen och skapar mötesplatser för dialog,  
erfarenhetsutbyt och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt.  Våra 20 
medlemsinstitutioner är tillsammans den största aktören inom den regionala scenkonsten i Sverige. 
Besök gärna vår hemsida www.lansteatrarna.se 
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