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Till länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, scenkonstchefer och 
konstnärliga ledare 
	
Länsteatrarna och Scenkonst Sörmland bjuder in till höstmöte 2016	
 
Varmt välkomna till ännu ett medlemsmöte. I höst är vi inbjudna till Scenkonst 
Sörmland att vara i deras nya fina lokaler i det gamla industriområdet 
Munktellstaden i Eskilstuna. Det är här vi planerar att ha vårt kulturpolitiska 
konvent Folk och Kultur 2018.	
 
Vi kommer att uppdatera er vad som händer i samarbetet mellan oss och 
Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Vi har medlemsmöte 
och ska diskutera budget och verksamhetsplan för 2017.	
 
Maria Ericson vd och konstnärlig ledare Teater Halland, Thomas Sundström, 
teaterchef Länsteatern Gotland och Petra Weckström vd Örebro länsteater har 
bett att få ansvara för temat och det har blivit: Inkludering. Vi får också 
uppleva Spinn - Sveriges första integrerade danskompani, vilket innebär att det 
är ett kompani med professionella dansare med olika funktionsvariationer.  
  
Myndigheten för Kulturanalys MYKA håller som bäst på att undersöka 
Länsteatrarnas ekonomiska handlingsutrymme, Relationen mellan intäkter och 
utgifter, 1980–2015. Klara Tomsson, utredare på Myndigheten för kulturanalys, 
Martin Gustavsson, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score). 
Andreas Melldahl Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
(EDU), kommer och presenterar rapporten för oss. 
 
Scenkonst Sörmland bjuder på en konsert "Med öron känsliga för skönt" ett 
sprudlande musikäventyr i en akt och ungdomsföreställningen ”Det verkar så lätt” 
och ni kommer att få en presentation av verksamheten av Maria Weisby 
	
Datum: måndag den 14 november till onsdag den 16 november	
Tid:     Lunch 11.00 den 14 november till lunch 13.00 den 16 november	
Plats:         Scenkonst Sörmland	
Årsmöte:  15.00 - 16.00 måndag den 14 november	
Anmälan:   Anmäl dig senast onsdag den 14 oktober  

Klicka på Anmälan medlemsmöte  
Avgift: Deltagaravgiften på 950 kr per person faktureras i efterhand. 
Scenkonst: ”Med ögon känsliga för skönt” ”Det verkar så lätt” ”Spinn” 
Hotell:  Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell Sista bokningsdag 14 

oktober. Uppge ”Länsteatrarna”	
 
Länsteatrarna i Sverige och Scenkonst Sörmland hälsar er välkomna! 
 

Åsa Kratz                                Maria Weisby  
Ordförande   Scenkonstchef  


