Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges höstmöte 2018:
Sverige behöver länsteatrarna!

På Västmanlands Teater, som är värd för höstmötet tillsammans med Länsteatrarna i Sverige, visas Den stora branden, en
föreställning som bygger på berättelser och vittnesmål från personer som upplevde skogsbranden 2014 på nära håll. Foto
Markus Gårder.

Länsteatrarna i Sverige har på sitt höstmöte på Västmanlands Teater den 8
november 2018 gjort ett gemensamt uttalande:
"Det är av största demokratisk vikt för landet, genom riksdag och regering, att uppdatera
finansieringen av länsteatrarna.
Ett av de samhälleliga kitt som binder landet samman, glesbygd, landsbygd, småstad, större
stad och storstad är den kulturella infrastruktur som länsteatrarna utgör.
I den senaste årsstatistiken var publiksiffran långt över 700 000 besökare i hela landet, vilka
tog del av 189 produktioner fördelat på 4 656 föreställningar, som genomförts av
länsteatrarna runt om i Sverige.
Det finns ingen motsvarande scenkonstverksamhet som diskuterar vår samtid genom att
bjuda fantasin upp till dans, i samma omfattning och på alla nivåer, oavsett förkunskap
hos sin publik.
Uppräkningen av länsteatrarnas anslag har enligt alla reella index blivit eftersatt. På ett
smärtsamt, men tyvärr inte unikt sätt demonstreras detta just nu på Örebro länsteater, som
tvingas till svåra neddragningar för att fortsätta sitt konstnärliga uppdrag.
Detta har Västmanlands Teater redan gått igenom 2011 och Teater Västernorrland 2014.
Tanken om ett samhälle för alla förutsätter ett kulturliv för alla."
Länsteatrarna i Sverige, Västerås 8 november 2018:
Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Estrad Norr
Folkteatern i Gävleborg

Regionteater Väst
Scenkonst Sörmland
Smålands Musik & Teater
Teater Halland

Folkteatern i Göteborg
Giron sámi teáhter
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Norrdans
Oktoberteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg

Teater Västernorrland
Västanå Teater
Västerbottensteatern
Västmanlands Teater
Örebro Länsteater
Östgötateatern/ung scen/öst

För mer information om Länsteatrarna i Sverige kontakta:
Michael JohanssonAssistent Länsteatrarna i Sverige

Länsteatrarna i Sverige driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog,
erfarenhetsutbyte och utveckling. Våra 21 medlemsinstitutioner är tillsammans den största aktören inom den
regionala scenkonsten i Sverige.
Tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd arrangerar vi Folk och Kultur –
ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för den regionala konsten. Besök gärna vår hemsida
www.lansteatrarna.se
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