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Dansen tar plats på länsteatrarna! 

 
Norrdans föreställning Black Forest turnerar i höst, foto Carl Thorborg 

Dansen tar en allt mer självklar plats i utbudet på 
länsteatrarna. Norrdans har såklart en bred dansrepertoar som 
presenteras både på  hemmascenen i Härnösand och på turné – 
regionalt, nationellt och internationellt. Scenkonst 
Sörmland gör både egna dansproduktioner och samarbeten, 
aktuellt just nu är dansverket Bodywood. Regionteater Väst har 
Sveriges enda danskompani med ett renodlat uppdrag att göra 
dansföreställningar för barn och unga och producerar ett flertal 
dansproduktioner varje säsong. Regionteater Blekinge 
Kronoberg har arbetat långsiktigt för att ge plats för dansen på 
teatern, vilket har resulterat i att de nu kan presentera 8-10 
dansproduktioner om året. På Smålands Musik och 
Teater pågår också ett utvecklingsarbete för att stärka dansen 
och ge den en tydligare och mer självklar roll i 
scenkonstutbudet.  
Västerbottensteatern sätter upp dansföreställningen Håll i 
hatten och Estrad Norr turnerar med Danskrysset - för att bara 
nämna några av de scener som har dans på repertoaren i höst. 
Vi kontaktade några av dem och bad dem berätta lite mer. 

Kika gärna runt i brevet och läs om dansen på länsteatrarna!  

 

Teaterchefen som 
satsade på dans 

 
Magnus Holm, foto Alexander 
Hall 

Magnus Holm lämnar sin 
tjänst som vd för 
Regionteatern Blekinge 
Kronoberg i oktober. 
Under tio år som 
teaterchef har han 
arbetat för att bredda 
repertoaren och gått i 
bräschen för ett 
omfattande 
utvecklingsarbete för att 
etablera dansen i 
regionen. Vi bad honom 
skriva några rader om 
det! 

Läs hela Magnus krönika 
här. 

 

Smålands Musik 
och Teater 
stärker dansen i 
länet 
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Ordförande Åsa Kratz har ordet 

 
Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, foto Erik Unnerdal 

"Med start 7-10 februari 2018 kommer en ny arena - Folk och 
Kultur - att ge oss möjlighet att mötas mellan konstformer och 
uttryck, men också tvärsektoriellt där vi behöver 
medvetandegöra kulturens roll i samhällsutvecklingen, inget 
politikområde är en isolerad ö! 

Vår förhoppning är att många ska besöka och delta i konventet, 
som medverkande eller som initiativtagande till seminarier, 
workshops och dialoger, på utställartorget eller som besökande 
konventgäst! 

Är du intresserad av politik, kultur och samhällsutveckling så ska 
du inte missa Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna den 
7-10 februari 2018!" 

Läs hela Åsas krönika för augusti 2017 här. 

 

Norrlands eget danskompani  

 
Från turnéaktuella Pepper´s Ghost, foto Bengt Wanselius 

Norrdans är Norrlands eget danskompani med uppdraget att 

 
Camilla Eskel 

Camilla Eskel är ny 
konstnärlig ledare för 
dans på Smålands Musik 
och Teater och arbetar 
för att dansen ska få en 
självklar plats i 
utbudet genom att 
presentera en repertoar 
av hög konstnärlig 
kvalitet och 
internationella 
gästspel. Läs mer 

 

Senaste nytt från 
Folk och Kultur 

 

Var med och påverka 
innehållet på Folk och 
Kultur i Eskilstuna 7-10 
feb 2018 genom att lyfta 
fram de frågor som du 
tycker är viktiga! Vill du 
och din organisation 
arrangera ett 
seminarium? Eller kanske 
en workshop eller ett 
kulturinslag?  

Du kan skicka in 
programförslag t.o.m. 
den 30 sept. 

All information finns i 
projektledare Linde 
Sjöstedts senaste 
uppdatering om Folk och 
Kultur här. 

 

Rapport från 
Almedalen 
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presentera samtida dans av hög kvalitet i hela dess bredd med 
ett speciellt fokus på den unga publiken. Norrdans bildades 1995 
och har sedan dess presenterat ett stort antal föreställningar 
med koreografier av såväl internationella tungviktare som nya 
talanger inom samtida dans. Mira Helenius Martinsson är 
danschef för Norrdans och Dans Västernorrland.  

- Det är fantastiskt att många länsteatrar idag visar dans, säger 
Mira apropå temat i detta nyhetsbrev. - Hoppas att flera teatrar 
vågar ansluta sig till den trenden. Jag tror att det är viktigt att 
etablera en kontinuitet både i programmering och i 
volymen. Läs mer 

 

En musikalisk dansresa på 
Regionteater Väst  

 
Antarktis, foto Håkan Larsson 

Regionteater Väst främjar ny koreografi och nykomponerad 
musik i Antarktis, som har världspremiär 1 sept. Föreställningen 
är ett samarbete med Bohuslän Big Band och framförs av sex 
dansare och fjorton musiker. Vi passade på att fråga Monika 
Milocco, konstnärlig ledare på Regionteater Väst Dans om det 
pågående arbetet och om höstens repertoar. 

- Nykomponerad musik av Paula af Malmborg Ward och 
koreografen Lidia Wos arbete gör hela denna föreställningen till 
vad vi på Regionteater Väst arbetar med – nyskapande och 
utmanande scenkonst för barn och unga, säger Monika. Läs mer  

 

Uppsökande dans hos Scenkonst 
Sörmland 

 
Foto Region Gotland 

Länsteatrarnas fanns på 
plats i Almedalen i juni 
för att informera om Folk 
och Kultur. Mattias Desac 
är projektkoordinator och 
har skrivit en kort 
rapport. 

-Det var tydligt att det 
finns en stark 
medvetenhet och vilja att 
få upp kulturpolitiken på 
agendan under valåret 
2018, skriver Mattias. Läs 
mer 

 

Håll dig 
uppdaterad! 

 
Danslektionen, foto Patrick 
Degerman 

I september brakar det 
loss med en himla massa 
premiärer på 
länsteatrarna! Den 30 
sept är det t ex premiär 
för den romantiska 
komedin Danslektionen 
på Västerbottensteatern! 
Under ruriken MÅNADENS 
PREMIÄRER på 
Länsteatrarnas hemsida 
www.lansteatrarna.se kan 
du alltid uppdatera dig 
om vilka 
länsteaterföreställningar 
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Bodywood, foto Micke Sandström 

Scenkonst Sörmland arbetar med egna dansproduktioner och 
samproduktioner samt dansresidens. Annette Taranto Fuller är 
scenkonstproducent och just nu väldigt upptagen med 
dansverket Bodywood! Men vi fick tag i henne för att fråga: Hur 
står det till med dansen på Scenkonst Sörmland? 

- Vi provar att göra flera produktioner under 2017 och 2018, 
anpassade för andra rum och platser än traditionella scenrum, 
säger Annette. - Form och tematik ska svara mot målet att nå 
ny och större publik med konstformen dans. Läs mer 

 

 
Länsteatrarna i Sverige, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm 

 

som har premiär just den 
här månaden. Läs mer 

 

Följ oss på 
Facebook 
Missa inte senaste nytt! 
Följ oss på Facebook så 
vet du vad som händer! 

 
 

 

 

 
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt 
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 
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