Länsteatrarna önskar god jul!

Scen:se betyder konst
för alla

Västerbottensteatern, HasseåTages Julafton, foto Patrick Degerman

När julen står för dörren brukar det innebära att många länsteatrar tar en
välbehövlig paus. Men inte alla! Ett flertal länsteatrar tar chansen att bjuda sin
publik på något alldeles extra under helgerna.
Norrbottensteatern visar Ingvar! - En musikalisk möbelsaga, på
Västerbottensteatern blir det HasseåTages Julafton ända fram till dan-före-dan,
Norrdans turnerar med sin traditionella skyltfönsterföreställning Windows,
Teater Västernorrlands sätter upp musikalen Pelle Svanslös och Scenkonst
Sörmland visar verket Spår av hågkomst av Anna Öberg på Sörmlands museum.
På Västmanlands Teater visas Romeo och Julia, Örebro länsteater spelar farsen
Lögn i helvete, på Länsteatern Gotland framförs Finns det några snälla barn?,
en julshow med artisten Marie Nilsson Lind & Mina drömmars band och på
Kulturhuset Spira presenterar Smålands Musik och Teater dansmusikalen On the
Town. Läs mer

Hanna Edh i Stranden, foto Martin Skoog

Folkteatern i Gävleborg
medverkar i Scen:se, ett konstoch kulturprojekt för barn och
unga med svåra intellektuella
funktionsvariationer. Två
föreställningar är inplanerade
och den första, Stranden, har
redan haft premiär.
– Ibland känns det som våra
själar möts, jag och min publik,
och vi flyger iväg på en magiskt
teatermatta, säger Richard
Sseruwagi, en av skådespelarna
i Stranden. Läs mer

Senaste nytt från Folk
och Kultur

Ordförande Åsa Kratz har ordet

Folk och Kulturs projektledare
Linde Sjöstedt rapporterar om
senaste nytt från
kulturkonventet som äger rum i
Eskilstuna den 6-9 februari 2019:
-Konventet har ökat från 100
arrangörer till över 150
arrangörer. Det är fantastiskt
roligt och innebär att vi har ett
mycket intressant program att
bjuda på. Det är en mosaik av
brännande aktuella och eviga
frågor varvat med konstnärliga

Åsa Kratz, foto Erik Unnerdal

"-När en ny kulturminister är utsedd är det första vi ska göra från Länsteatrarnas
sida att ta kontakt, påvisa vad våra scenkonstinstitutioner kan bidra med över
hela landet och beskriva på vilket sätt våra verksamheter medverkar till att
bygga vidare det demokratiska samhället. Den infrastruktur
läns/regionteatrarna utgör är en omistlig del för ett starkt samhällsbygge och
en vital demokrati!

inslag och kulturupplevelser.
Läs mer

Vad händer på
kansliet?

Jag hoppas ni alla får lite ledigt i samband med kommande helger, oavsett
vilken religion ni bekänner er till, eller om ni inte bryr er om religion alls.
Vinterns mörker kräver lite vila, möten med vänner och själslig laddning inför
det nya kommande året. Var rädda om varandra, se varandra och besök en vän
eller släkting ni inte sett på länge. När den politiska vintertiden är över ska vi
också ha krafter att möta vårljuset som vi vet kommer, och det ganska snart!
Passar på att tillönska er alla en god jul, ett gott slut på 2018 och ett gott nytt
scenkonst- och politikerår 2019!”
Läs hela Åsas krönika för december här.

Om grupptryck på Regionteater Väst

Michael Johansson
informerar om senaste nytt från
Länsteatrarna i Sveriges kansli
på Kaplansbacken!
Folk och Kultur arrangeras den 6
– 9 februari 2019 och
Länsteatrarna i Sverige kommer
att närvara i flera sammanhang,
bland annat med ett seminarium
om begreppet ”armlängds
avstånd”.

Magnet, Regionteater Väst, foto Håkan Larsson

I Regionteater Västs klassrumsföreställning Magnet har koreografen Maria
Ulriksson arbetat med högstadieelever både som referensgrupper och som
medskapare till den färdiga produktionen. Stora delar av musiken är
komponerad av Malte Rödström, 17 år.
Magnet är en dansföreställning som handlar om jaget och gruppen. Om
attraktion, påverkan, demokrati och grupptryck. Vi ställde några frågor till
Maria om arbetet kring föreställningen!
Läs mer

Och du vet väl att
minnesanteckningar och
protokoll från Länsteatrarnas
höstmöte finns att läsa på vår
hemsida? Läs mer

Dans på Spira!

Fokus på Smålands Musik & Teater

Batsheva Dance Company kommer till
Spira i vår.

På Länsteatrarnas hemsida finns rubriken FOKUS PÅ. Denna gång riktar vi
strålkastaren mot Smålands Musik & Teater som "bor" i vackra Kulturhuset Spira
vid Vätterns strand. Staffan Aspegren, konstnärlig chef teater och Mia Ringblom
Hjertner, konstnärlig chef Unga Spira berättar om sucéerna den gånga
säsongen; Den sista elden och musikalen On the town, men också om
repertoaren våren 2019. Nu har du chansen att få veta mer mer om Smot som
har ett brett utbud av scenkonst i form av musikal, konserter, teater och

I vår kommer ett av världens
främsta danskompanier till
Jönköping. Det blir också fransk
hiphop av toppklass samt
solodans av en av Sveriges mest
hyllade koreografer.
– Fartfyllt, innehållsrikt och
eftertänksamt, det är vår
säsong, säger Camilla Eskel
konstnärlig ledare dans på
Smålands Musik & Teater. -Jag
ville lägga en repertoar där

dansföreställningar – för barn, ungdomar och vuxna i och utanför Jönköpings
län. Läs mer

Hur liten kan en länsteater bli?

man, oavsett vad man har för
tycke för dans, kan hitta något
man gillar. 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

Anna Lyons, här i Glasäpplen på Örebro länsteater, medverkar i dokumentären i P1, foto Kicki
Nilsson/Icon Photography

"Krympande länsteatrar på svältgränsen" är undertiteln på det halvtimmes
program som Kulturredaktionen på P1 har gjort om hur urholkade anslag
krymper landets länsteatrar.
- Minskade anslag, färre anställda men ändå utökade uppdrag, det visade också
rapporten ”Dramatiska villkor” från Myndigheten för Kulturanalys som
presenterades i januari 2017, säger Länsteatrarnas ordförande Åsa Kratz.
- Vi tog bland annat upp rapporten till diskussion under ett välbesökt
seminarium på Folk och kultur 2018.
Lyssna gärna på programmet (från 11 dec 2018) via länken här.
Läs mer om rapporten "Dramatiska villkor" här.
Läs Åsa Kratz krönika om rapporten här.

Länsteatrarna i Sverige, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm

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

