
Kultur i Almedalen:  
Om kulturens roll för ett hållbart och inkluderande samhälle  
Hur stark är egentligen kulturens 
kraft för innanförskap? Finns det en 
schysst nationalism? Är kärleken 
fri?  Den 1 juli bjuder Länsteatrarna 
i Sverige, Länsmusikens 
samarbetsråd, Länsmuseernas 
samarbetsråd, Uppsala Universitet, 
Riksutställningar och Folkteatern i 
Gävleborg in till två seminarier, 
folkmusik, lunchmingel, debatt och 
teaterföreställningen Kärleken är 
fri!?  på S:t Hansskolan i centrala Visby.  

Läs hela programmet här 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet 
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Länsteatrarna i Sverige, 
Länsmusikens  samarbetsråd, Länsmuseernas samarbetsråd, Uppsala Universitet 
och Riksutställningar hör till de organisationer har som uppgift att främja ett 
levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.  

Hur utvecklar vi kulturarvet, vilka blir inkluderade och vilka stängs ute? Vad spelar 
den kulturella infrastrukturen – teatern, musiken och museerna - för roll för ett 
hållbart och inkluderande samhälle?  Hur förhåller vi oss inom musiken, museerna 
och teatern till nationalism och svenskhet idag? Är nationalism förenligt med tanken 
om alla människors lika värde - finns det en schysst nationalism?  

Två seminarier ägnas åt dessa frågor, den ena med rubriken Kulturens kraft för 
innanförskap, med start kl 10:00 och det andra med titeln Finns det en schysst 
nationalism? kl 12:15. Seminarierna gästas av en rad  kulturarbetare och politiker, 
som Helena Wessman, vd Göteborgssymfonikern, Melissa Delir, manusförfattare till 
föreställningen Kärleken är fri!?, Carina Nilsson (s) kommunalråd från Malmö, Ulf 
Stenberg och Emil Rosén från Teater Fryshuset,  Janne Ekedahl, kompositör och 
Markus Svensson, riksspeleman, Sofia Joons, Riksförbundet för Folkmusik & Dans, 
Parvin Ardalan, feministisk aktivist från Iran, Eva Hansen, biträdande museichef 
Malmö Museer, Thomas Sundström, teaterchef Länsteatern på Gotland och Mickael 
Cocke, regissör för Kärleken är fri!? och konstnärlig ledare på Folkteatern i 
Gävleborg. 

Avslutningsvis samtalar Thomas Ohlsson (c), ordförande för Länsteatrarna i Sverige, 
Yvonne Hagberg (s), vice ordförande för Länsmuseerna och Philip Johnsson (s), vice 
ordförande för Länsmusiken om institutionernas uppdrag och ansvar. Är nationalism 

 

http://www.lansteatrarna.se/verksamhet/almedalen�


förenligt med tanken om alla människors lika 
värde - finns det en schysst nationalism? 

Moderatorer är David Karlsson, idéhistoriker 
och kulturskribent och Christer Gustafsson, 
professor i Hållbar förvaltning av kulturarv vid 
Uppsala universitet. Evenemanget 
teckentolkas. 

Kärleken är fri!?  från Folkteatern i Gävleborg 
visas kl 14:30-16:00 och handlar om 
individens rätt att välja identitet och 
grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, 
kultur och samhälle. Ungas rätt till sin kropp, 
sin sexualitet – att själva få välja partner. 
Folkteatern i Gävleborg är en av 
samarbetsparterna i ett nationellt 
Arvsfondsprojekt, Kärleken är fri!?  vars syfte är att förebygga hedersrelaterat våld 
och förtryck. Övriga samarbetsparter i projektet är Länsstyrelsen Östergötland, 
Rädda Barnen och andra frivilligorganisationer som arbetar med problematiken. 
Föreställningen hade premiär på Folkteatern i Gävle 20 maj 2014 och ska nu spelas 
på turné, framförallt på skolor för årskurs 9 till årskurs 3 i gymnasiet, i Stockholm, 
Malmö och Göteborg. 

Läs mer om föreställningen Kärleken är fri!? här  

Pressbilderna ovan:   
St Hansskolan, foto Gotlands regionen.   
Kärleken är fri!?, föreställning från Folkteatern i Gävleborg, med bland andra 
Hannah Masharqa, foto Martin Skoog, laddas ner här. 

 
För mer information om 

Länsteatrarna i Sverige kontakta:  
Linde Sjöstedt, verksamhetsledare  

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 nitton 
medlemsteatrar är tillsammans den största aktören inom den regionala scenkonsten i Sverige. Besök 
gärna vår hemsida www.lansteatrarna.se 

Länsteatrarna i Sverige   |   LM Ericssons väg 26, 126 26 Hägersten   |   073 - 709 28 88   |   info@lansteatrarna.se 
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