Välkommen till Folk och Kultur!

Triss i ordföranden: Nina Björby, Yvonne Hagberg och Åsa Kratz

Idén om ett kulturpolitisk konvent för den regionala
scenkonsten väcktes 2016, i ett samarbete mellan Regional
Musik i Sverige, Länsmuseernas samarbetsråd och Länsteatrarna
i Sverige. Tre år senare är Nina Björby, Yvonne Hagberg och Åsa
Kratz och deras 66 medlemsorganisationer värdar för en helt ny
arena för den regionala konsten och kulturen - en mötesplats
för dialog, debatt och diskussion.
155 arrangörer och över 230 programpunkter får plats i
programmet under 4 fullspäckade dagar! Förutom seminarier,
samtal och debatter bjuds det på scenkonst, konserter, cirkus,
mim, stand up, dans, visor, musikteater, film, foto... Det finns
ett stort utställartorg med fri entré dit alla är välkomna.
- Ni ska känna er varmt välkomna till Folk och Kultur i
Munktellstaden i Eskilstuna 7-10 februari. Vi ser fram emot att
mötas på en helt ny arena med ett starkt kulturpolitiskt fokus
valåret 2018!

Senaste nytt från
Folk och Kultur

"Nu är det 5 dagar kvar
tills Folk och Kultur kör
igång! Kom och njut av
denna smältdegel av
konst och kultur parallellt
med samtal, debatter,
fika, överraskningar och
drömmar. Kom och ställ
frågor och delta i
samtalen!"
Läs Linde Sjöstedts
rykande aktuella rapport
från förberedelserna inför
Folk och Kultur här.

Effekterna av
Dramatiska
villkor

Hälsar
Nina Björby, ordförande, Regional Musik i Sverige
Yvonne Hagberg, ordförande, Länsmuseernas Samarbetsråd
Åsa Kratz, ordförande, Länsteatrarna i Sverige
Läs mer om Folk och Kultur här och se hela programmet här.
Folk och Kultur genomförs i samarbete med Eskilstuna kommun
och Landstinget Sörmland.

Ett kulturpolitiskt fokus på Folk
och Kultur

Minskade anslag, färre
anställda men ändå

Alica Bah Kunke, Annie Lööf, Isabella Lövin och Ulf Kristersson kommer!

De politiska partierna i Sveriges Riksdag är inbjudna till Folk och
Kultur för att berätta vad just deras kulturpolitiska vision är.
Alla de åtta partierna är representerade. Dessutom har tre
partiledare tackat ja till att komma; Isabella Lövin (mp) vice
statsminister och biståndsminister, Annie Lööf (c) partiledare
och Ulf Kristersson (m) partiledare.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp)
inviger det första Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna
den 7 februari kl 18:30. Alice Bah Kuhnke medverkar också i
flera seminarier under onsdagen och i ett samtal med Isabella
Lövin på Utställartorget kl 17.50–18.20 - med fri entré.

utökade uppdrag. Det
visade rapporten
"Dramatiska villkor" från
Myndigheten för
Kulturanalys som
presenterades i januari
2017. Budgetunderlag
från Statens kulturråd
indikerar en liknande
utveckling för stora delar
av kultursektorn i övrigt.
Vad blir effekterna av
detta? Det ska vi tala om
på Folk och Kultur, med
bland andra Sverker Härd,
direktör för Myndigheten
för Kulturanalys. Läs mer

Barnen från
Frostmofjället i
Eskilstuna

Läs mer om Folk och Kultur här och se hela programmet här.

Ordförande Åsa Kratz har ordet

Foto Lia Jacobi

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

"-Nu formligen rusar dagarna mot dagen D! Den stora dagen D då
vi inom länsteatrarna tillsammans med våra medspelare
länsmuseerna och regionmusiken, i samarbete med Landstinget
Sörmland och Eskilstuna kommun och mängder av andra aktörer,
öppnar dörrarna till Folk och Kultur. Det är knappt att jag själv
tror att det är sant, jag får nu och då nypa mig i armen för att
känna att det är på riktigt! Det är valåret 2018 och vi har skapat
en plattform för kulturpolitiska samtal, lärande och inspiration.
Kulturpolitiken tar sig en plats."

I Teater Västernorrlands
Barnen från
Frostmofjället har geten
Gullspira fått en stor roll
och musiken är
nykomponerad. Nu visas
föreställningen på Folk
och Kultur torsdag 8
februari kl 10 och kl 18.
Vi ställde några frågor till
Lena Engqvist Forslund,
teaterchef. Läs mer

Peter tolkar det
han ser

Läs Länsteatrarnas ordförande Åsa Kratz novemberkrönika
om Folk och Kultur här.

En rundresa i det kulturpolitiska
Sverige

Foto AnnaThurfjell

Teater Halland, Gud i kulissen, foto Emanuel

Folk och Kultur har i samarbete med Nätverkstan arrangerat en
samtalsturné till de åtta regionerna Värmland, Gävleborg,
Kalmar, Halland, Örebro, Gotland, Västerbotten och Västra
Götalandsregionen. Under hösten 2017 har David Karlsson, Karin
Dalborg och Jesper Eng från Nätverkstan fört samtal med
konstnärer, kulturutövare, politiker, akademiker och
kulturtjänstemän och fördjupat sig i utmaningar och
framgångsfaktorer för kulturpolitiken i de aktuella regionerna.
På Folk och Kultur får vi veta vad som sades under samtalen.

Norrbottensteatern
arbetar på att
tillgängliggöra teatern
och har bjudit in den
kände syntolken Peter
Lilliecrona, som har
syntolkat i 30 år och
jobbat mycket med
scenkonst, film och tv.
– Jag ser min roll som
syntolk som en brygga
mellan scen och salong,
säger Peter. Läs mer

Ung Scen Norr
blir permanent

-Vi behöver mer ideologiska strider i kulturpolitiken! säger David
Karlsson i vår intervju, som du kan läsa här.
Missa inte Folk och Kulturs och Nätverkstans två seminarier om
du vill veta mer:
Var är politiken i kulturpolitiken? Torsdag 8 feb, kl 9
Mindre samverkan! Fre 9 feb kl 15:40

Om Motstånd på Regionteater Väst

Ung Scen Norr 2018, foto
Anneli Hanno

Ung Scen Norr är nu en
fast del av
Norrbottensteatern och
under våren integreras
verksamheterna.
Samtidigt repeterar Ung
Scen Norr ungdomspjäsen
Tio över ett med premiär
2 mars. Läs mer

Foto Lina Ikse

Fokus på
Oktoberteatern

Den 2 februari presenterar Regionteater Väst tre urpremiärer.
Samtliga produktioner utgår från temat Motstånd och den
amerikanska professorn och Right Livelihood-pristagaren Gene
Sharps 198 metoder för ickevåldsaktivism.
Stina Oscarson har skrivit manus till STÅ UPP! som spelas för
högstadiet, och är också regissör. Vi frågade Stina om arbetet
med föreställningen.
-Det är en föreställning som jobbar på väldigt många plan
samtidigt, säger Stina Oscarson. -Jag har nog aldrig gjort något
liknande på scen. Läs mer
Stina Oscarson medverkar på Folk och Kultur i ett samtal
om konst, politik och samhällsfrågor med Lars Anders
Johansson, redaktionschef på Timbro:
Mellan Scylla och Charbydis. Tors 8 febr kl 11:30

Alexander Öberg är ny chef på
Norrbottensteatern

Alexander Öberg, teaterchef, foto Roger Stenberg

I höstas började Alexander Öberg på sitt nya jobb som
teaterchef på Norrbottensteatern. Vi blev nyfikna hur det är på
det nya jobbet så vi bad honom skriva några rader.
- Jag kommer att under min tid i norr försöka undersöka det
röda Norrlandet. Fördjupa mig i Norrbottens stora berättelser,
säger Alexander Öberg. Läs mer
Länsteatrarna i Sverige, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm

Foto Jonas Holmberg

På Länsteatrarnas
hemsida finns rubriken
FOKUS PÅ. Denna gång
riktar vi strålkastaren mot
Oktoberteatern, som firar
40 år i Södertälje i år!
Grattis! Läs mer

Politisk satir från
norr till söder den
10 februari 2018

På Presskonferensens
hemsida finns all
information om projektet
samlat. Besök gärna
www.preskonferensen.nu

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

Besök gärna vår
hemsida
På vår hemsida hittar
du allt du behöver veta!
www.lansteatrarna.se

