Sommarteater på länsteatrarna

Internationell
midsommardans i
Härnösand

Foto Lia Jacobi

Norrbottensteatern, En midsommarnattsdröm, foto Anders Alm

Sommarteater är en älskad tradition på många länsteatrar! På
Norrbottensteatern spelas En midsommarnattsdröm på
friluftsmuseet Hägnan utanför Luleå, Estrad Norr gör en
sommarturné med Potatishandlaren och Västerbottensteaterns
sommarteater firar 30 år genom att sätta upp Bröderna
Lejonhjärta i regi av Ronny Danielsson. Länsteatern Gotland
spelar Mina Drömmars Land- En Show om Mi´och Di´ av och
med Marie Nilsson Lind och i Växjö blir det sommarpremiär för
Bortbytningen, en samproduktion av Regionteatern Blekinge
Kronoberg och Byteatern Kalmar Länsteater. Till Sunne
vallfärdar sommarpubliken för att se Anna Svärd i
Berättarladan på Västanå teater och i Västerås uppmanar
Västmanlands teater västeråsarna att packa picknickkorgen och
ta med egen stol till Parkteaterns program nio kvällar i augusti.
Läs mer

Fyra danskompanier från fyra
olika länder träffas genom
nätverket Dancing Partners i
Härnösand när Norrdans är
värd för en midsommarvecka
fylld av dans. Tillsammans
dansar de Re(In)volve
Härnösand som skapas
specifikt för Härnösand.
Läs mer

Eftersnack med Folk
och Kultur

Kultursalong i Almedalen 2 juli

Linde Sjöstedt inleder samtalet,
foto Folk och Kultur

Samtalet om kultur och
politik fortsätter! Eftersnack
med Folk och Kultur på
Kulturhuset Stadsteatern i
Stockholm den 30 maj var
helt fullsatt. I debatten
deltog konstnärer, politiker,
forskare m.fl. Vi antecknade
för dig som inte var där!
Läs mer

Rapport från
Kulturanalys Norden
Snart dags för Kultur i Almedalen! 2016 ägnade partiledarna 4
sekunder åt kulturen i sina tal under politikerveckan i Visby.
2017 hade siffran femdubblats – till 21 sekunder. Kan vi hoppas
på ett nytt rekord 2018?
Länsteatrarna i Sverige finns på plats och arrangerar en
kultursalong med Marika Lagercrantz i samarbete med Regional
Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.
Skådespelaren och regissören Marika Lagercrantz håller salong
och blandar kulturpolitiska samtal med konstnärliga inslag. Hur
kan en aktiv kulturpolitik på nationell, regional och kommunal
nivå stärka konsten och kulturen med full respekt för den
konstnärliga friheten? Varmt välkommen måndag den 2 juli när
Folk och Kultur bjuder in till Salong och samtal. Läs mer

Den 8 maj i år presenterade
Kulturanalys Norden på
uppdrag av Nordiska
ministerrådet, rapporten
”Kulturpolitiks styrning –
Ansvarsfördelning och
reformer inom de nordiska
ländernas kulturpolitik under
2000-talet”.

Kultur i Almedalen lyfter fram det viktigaste som händer och
debatteras inom kulturområdet inför valet 2018 och
presenterar ett fyrtiotal programpunkter 2-5 juli i Visby.
Länsteatern Gotland är arrangör tillsammans med produktionsoch kommunikationskontoret Bohm Bohm Room.

I rapporten uppmärksammas
både den tidigare rapporten
”Dramatiska villkor”
(Myndigheten för Kulturanalys
2017) och det seminarium på
Folk och Kultur 2018 där
ämnet debatterades.

Läs hela programmet här.

Ordförande Åsa Kratz har ordet

Michael Johansson från
Länsteatrarna sammanfattar
rapporten åt oss här.

Alex Bergström
presenterar sig

Foto Erik Unnerdal

-"Det behövs ett rikt kulturliv i hela landet. Länsteatrarna är
viktiga aktörer med sin förankring i det regionala och lokala

som inte ska glömmas bort eller förminskas!
Vi alla har möjligheter att påverka i det till synes vardagliga
och nära och i det större, bredare perspektivet. Jag ser som
min uppgift att kämpa för de ”positiva vibbarna”, vill vara den
som låter droppen urholka stenen, så att fler upptäcker vad
scenkonsten och kulturen kan ge oss som individer och
samhälle.Demokratin måste ständigt återvinnas och vårdas,
den får aldrig tas för given."
Läs hela Åsas krönika för juni här.

Foto Kovan Akrawi

Den 21 maj valdes Alex
Bergström (s) till ny
ordförande för Folkteatern
Göteborg. Alex har en lång
erfarenhet av politiskt arbete
och har varit aktiv i
regionpolitiken sedan
bildandet av Västra
Götalandsregionen 1998.
Vi lämnar ordet till Alex!

Rikard Lekander är ny konstnärlig
ledare på Örebro länsteater

Läs mer

Delat ledarskap på
Västerbottensteater
n

Flygbild Niklas Hoflin, foto Olov Tegby Frisk

Skådespelare, regissören och dramatikern Rikard Lekander blir
ny konstnärlig ledare på Örebro länsteater och påbörjar sitt
förordnande redan den 31 juli 2018. Rikard efterträder Michael
Cocke som varit konstnärlig ledare sedan 2015. Läs mer

Fortsatt Motstånd på Regionteater
Väst

Fransesca Quartey, foto Patrick
Degerman

Västerbottensteatern
omorganiseras inför flytten in
i det nya Kulturhuset i
Skellefteå 2020. Fransesca
Quartey väljer att fokusera
helt på uppdraget som vd och
regissören Bobo Lundén blir
konstnärlig ledare för teatern
i två år.
Läs mer

Kristian Hallberg, foto Anders Tolergård och Johanna Larsson, foto
Creative Commons

Under hela 2018 skapar Regionteater Väst ett flertal
föreställningar som utgår från temat Motstånd. I september är
det premiär för Kommunen med texter av Kristian Hallberg, i
regi av Johanna Larsson. Vi ställde några frågor till Kristian och
Johanna.

Musikal får
Sverigepremiär på
Länsteatern Gotland

-Kommunen handlar om hur det är att växa upp i en liten
kommun och vad det gör med en. Hur förändrar man samhället
man lever i, vill man förändra det, går det att förändra? säger
Kristian. Läs mer

Fokus på Länsteatern Gotland

Thomas Sundström, foto Anna
Sundström

Länsteatern Gotland, Hjärnpunka, foto Stig Hammarstedt

På Länsteatrarnas hemsida finns rubriken FOKUS PÅ. Denna
gång riktar vi strålkastaren mot Länsteatern Gotland. Där är
det hektiskt i sommar! Teatern arrangerar Kultur i Almedalen,
spelar sommarteater och repeterar en ny musikal. Läs mer
Länsteatrarna i Sverige, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm

Stephen Sondheims musikal
Frogs får Sverigepremiär i
oktober i Visby i ett
samarbete mellan
Länsteatern Gotland och
Gotlandsmusiken, med den
svenska titeln Underjorden
tur & retur. Repetitionerna
har startat och vi frågade
teaterchef Thomas Sundström
om vad musikalen handlar om
och hur arbetet fortskrider.
Läs mer

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

