Länsteatrarna på Folk och Kultur

Välkommen till
Scenkonst Sörmland!

Nina Björby, RMS, Yvonne Hagberg, Länsmuseerna och Åsa Kratz, Länsteatrarna, hälsar välkomna
till Folk och Kultur 2019 i Eskilstuna!

Dags för Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna! Arrangörer och
initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i
Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Tillsammans är vi 67
medlemsorganisationer som står bakom Folk och Kultur och dess budskap om ett
tillgängligt och vitalt kulturliv i HELA landet.

Foto Märta Thisner

Hjärtligt välkommen också till Länsteatrarna i Sveriges monter på
Utställartorget! Montern är en mötesplats - kom och träffa oss, prata en stund.
Det är kanske något du vill passa på att fråga? Kom förbi!

Skamceremonin visas på Folk
och Kultur lördag 9 februari.
Föreställningen är ett samarbete
mellan Scenkonst Sörmland och
Unga Klara och spelas för
mellanstadieelever i Sörmland
våren 2019. Scenkonst
Sörmlands lokaler finns mitt i
Munktellstaden välkommen! Läs mer

Vi arrangerar också samtal i montern med olika tema: Efter MeToo, Konstnärlig
frihet och politisk styrning, Scenkonst på distans och digitalisering, och
Länsteatrarna som del av lokalsamhället.

Senaste nytt från Folk

Läs mycket mer om Folk och Kultur 2019 och deltagande länsteatrar här!

och Kultur

Den 6-9 februari kommer vi kunna ta del av 300 programpunkter, anordnade av
200 olika arrangörer från hela Sverige. Vår nya kulturminister Amanda Lind
håller ett anförande på torsdag kl 14. Vi ser fram emot många seminarier,
möten, samtal och diskussioner!

Ordförande Åsa Kratz har ordet

Projektledare Linde Sjöstedt
rapporterar om senaste nytt från
Folk och Kultur:

Åsa Kratz, foto Erik Unnerdal

"-Det som 2016 var en idé, en
dröm om en arena och
mötesplats för den regionala
konsten och kulturen
förverkligas för andra gången
denna vecka. Folk och Kultur
håller på att utvecklas till
Sveriges viktigaste
kulturpolitiska arena. Det är ni –
alla 67 medlemsorganisationer
som står bakom Folk och Kultur
och Kulturlyftet – Kultur i hela

"-Jag har förväntningar på vår nya kulturminister och ser fram emot en bra
dialog. Jag har noterat hennes uttalanden om vikten av att stärka
kultursamverkansmodellen för att säkerställa en stark kulturell infrastruktur i
hela landet.

landet."

Jag ser fram emot att få träffa Amanda Lind när hon kommer till Folk och
Kultur. Då ska jag be henne hänga med på en ”kalenderbingo” och så ska vi
hitta en tid för att prata regional och nationell kulturpolitik. Vi har allt att
vinna och absolut inget att förlora på en god dialog om framtiden, demokratin,
konsten och kulturen. Ser fram emot det samtalet och tror mig veta att
kulturministern gör detsamma!”

Hopp och hinder på

Läs mer

Folk och kultur

Läs hela Åsas krönika för februari här.

Teater Halland har premiär i två städer
samtidigt

Foto Lina Ikse

Bäst på jobbet, Teater Halland, foto Malin Arnesson

Missa inte premiären av den interaktiva föreställningen Bäst på jobbet på Folk
och Kultur den 8 februari - som sker på två ställen samtidigt. Med hjälp av
avancerad digital överföring kan skådespelaren Peter Lorentzon befinna sig i
Eskilstuna och spela mot Emilie Dimitrakopoulou Sahlén, på plats i Halmstad.
- Det blir ett experiment på premiären med en 60 mil lång scen och en förlängd
salong där skådespelare och publik på båda ställen ser och hör varandra. Det
blir spännande! säger Anna Sjövall, teaterchef Teater Halland. Läs mer

I Regionteater Västs
publiksuccé Hopp och hinder
hyllas käpphästleken. Vill du
också lära dig upptäcka,
dressera och leva ut din inre
käpphäst? Då har du chansen på
Folk och Kultur där
föreställningen visas på fredag
den 8 februari. Vi passade på att
ställa några frågor till
teaterchef Lars Melin! Läs mer

Dilemma på
Regionteater Väst

Vem har rätt till jorden?

Foto Lina Ikse

Giron Sámi Teáther sätter upp GUTNAGIERDU - Cirkel av aska med premiär den
1 mars. Pjäsen är inspirerad av Brechts Kaukasiska kritcirkel. Där strider två
kvinnor om rätten till samma barn. I Cirkel av aska blir barnet en symbol för
framtiden och marken.
– Många urfolk finns på marker med mycket naturresurser. Urfolken har hamnat
på markerna som har nånting som samhället behöver, säger teaterchef Åsa
Simma. - De moraliska dilemman som människan står inför idag skärskådas i
föreställningen. Läs mer

I huvudet på Alfhild Agrell

Dilemma är en föreställning för
högstadiet som handlar om alla
de val vi måste göra varje dag.
Eleverna är med och påverkar
handlingen genom att trycka på
mentometerknappar. Vi frågade
regissören Peter Elmers hur det
kommer att fungera? Läs mer

Mats Pontén ny chef på
Norrbottensteatern

Teater Västernorrland, I huvudet på Alfhild Agrell, foto Lia Jacobi

På internationella kvinnodagen den 8 mars har Teater Västernorrland premiär
på I huvudet på Alfhild Agrell - en fri fantasi om bagardottern från Härnösand
som blev en av 1880-talets mest uppmärksammade och uppskattade dramatiker,
mer spelad än Strindberg. Den nyskrivna pjäsen bidrar till att dramatikern
Alfhild Agrell ytterligare befäster sin ställning som relevant även i vår tid. Läs
mer

Synskadade i fokus på Regionteatern
Blekinge Kronoberg

Mats Pontén, foto teatern

Mats Pontén är ny teaterchef för
Norrbottensteatern. Helt ny på
teatern är han dock inte. Mats
har varit knuten till
Norrbottensteatern sedan 1982.
Vi bad honom skriva några rader
om sig själv! 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

Har du några frågor?
Regionteater Blekinge Kronoberg, Att se, foto Sara Galbiati

I föreställningen Att se utforskar Regionteatern Blekinge Kronoberg tillsammans
med synskadade Växjöbor vad det egentligen innebär att se. Nu står Abdullah
Aamar, Parimah Nassiri Dehrizi och Jan Karlsson på scen och bjuder in publiken
att dela deras värld och lyssna till deras egna berättelser. Vad möter de för
fördomar och vad har de själva för fördomar?
- Man säger att alla är lika mycket värda, men i själva verket så ses människor
med funktionsnedsättningar på ett annat sätt, säger Parimah Nassiri Dehrizi. Läs
mer

Länsteatrarna i Sverige, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm

Kontakta gärna Michael på
Länsteatrarnas kansli så hjälper
han dig vidare.
Michael Johansson
Assistent Länsteatrarna i Sverige
+46 70 234 04 89

