
Utvärdering av LTS vårmöte i Varberg, Teater Halland 2020 
 

Beskriv med några ord hur du upplevde Länsteatrarnas 
vårmöte: 

• Utmärkt 

• Positivt 

• Jättefint möte , bra samtal, fin stämmning.. " Högt itak känsla"  
• Upplyftande, lärorikt, framåt  
• Jättebra! Välordnat, generöst och sammansvetsande  
• positivt erfarenhetysutbyte och härlig teater.  
• Väldigt bra möte med viktiga samtal  
• Bra • 

Inspirerande, givande och kontaktskapande!  

• Intressant, välordnat och roligt  
• Aktivt 

• Inspirerande och framtidsinriktat med positiv atmosfär  
• Bra och intressanta samtal.  
• Givande trevligt  
• Givande och bra om än svåra diskussioner  
• Det bästa möte jag varit på ur många aspekter  • 

Välplanerat, bra som alltid, viktigt!  

• Informativt, viktigt, alarmerande  
 

Vad/varför uppskattade du med Länsteatrarnas vårmöte 
2020? 

• Bra med möte med kollegor • 
Kul att träffa så¨många från hela landet!! som alla är involverade i Scenkonsten.  

• föreläsningar, tid för reflektioner, träffa andra  
• Möjligheten till utbyte med andra med motsvarande uppdrag och utmaningar.  • 

tempo och ämnen. Föredömliga ämnesval och fokus på Kulturens frihet. Väldigt skönt att vi kunde 
släppa våra interna frågor  

• Personligen blir det lite för mycket kulturpolitik men mötet med mina konstnärliga kollegor är 
ovärderligt. Otroligt god mat! Synd med den fantastiska guiden som fick guida i mörkret. Fantastiskt 
med en liten teaterfestival och med så hög konstnärlig kvalitet! Bravo • 
Väl planerat, mycket teater och fantastiska arrangemang! 

• Bra balance i innehållet, mellan föreläsningar, samtal och teaterupplevelser  • 
många deltagare, aktuellt innehåll  

• Välplanerat upplägg med fin balans mellan föredragningar, diskussioner, föreställningar och pauser  
• Det höga kvaliteten på samtalen. Många viktiga frågor som diskuteras av kompetens människor.  
• Fina föreställningar, bra schema, god stämning  
• Att vår vision sedan tidigare har gett resultat  
• Bra värdskap, bra diskussioner och bra boende. Dessutom bra inspirerande föreställningar  • 

Intressant att höra hur andra har det, få inspiration. Sen att vi alla bidrar till att sprida budskapet om 
LänsTeatrarna och hu viktigt det är! Bra diskussioner. • 
Samtalen. Både formella och informella.  

 



Hur är din upplevelse av programmet? Var det någon 
programpunkt som var speciellt bra eller mindre bra? 
 • 

Kul med tre föreställningar! Bra med tid för samtal, Väldigt bra ordnat!  • 
jag skulle vilja veta mer om styrelsens arbete samt deras syn på framtiden. Förutom det så skulle jag 
vilja lyssna mer på VD:ars resonemang om framtider, utmaningar samt idéer. • 
Stolthet och fördomar! Susannas föredrag. Teatern presentation av publikarbetet. De enskilda 
överläggningarna.  

• Ministerbesöket motsvarade definitivt inte förväntningarna För övrigt OK  
• Tisdagens enskilda överläggningar till den del vi kunde släppa repertoarpresentationen samt 

Landsbygdsministerns samtal  • 
Bra. Jag vill dock alltid ha ännu mer tid med mina konstnärliga kollegor...  

• Allt var bra! Men skall jag framhäva något får det bli onsdagens pass om armlängds avstånd!  • 
Dagens namn gjorde gott i både själ och kropp och skapade engemenskap. Armlängds avstånd var 
intressant. Teaterföreställningarna och överläggningarna. • 
Jättebra föreställningar.  

• Diskussionerna utifrån olika deltagarnas roller var mkt givande.  • 
Uppskattade föreläsningen med journalisten. Även workshopen om Teater Hallands publikarbete.  

•  • 
Bra programpunkter, där det fanns tid att prata igenom det vi skulle  

• Jag tror att de som åt lunch med landsbygdsministern fick ut mer. För övrigt jämn kvalité på punkter.  • 
Linton var väldigt bra.  

 

Vad tar du med dig från Länsteatrarnas vårmöte 2020? 
• 

Coronadiskussioner 

• Bättre känsla om meningen med föreningen  
• Att mötena är viktiga, angelägna att dom behövs som mötesplats för teatrarna.  
• mer förståelse för kulturen samt engagemang  
• Att vi nu känns starka  • 

hoppet om en trygg organisation med starkt självförtroende  • 
Teater Halland! Varma, kärleksfulla och intresserade kollegor. Glädjen över att det finns så mycket 
kompetens och vilja att försvara scenkonsten! Tack:) 

• Mötena och gemenskapen!  
• Armlängds avstånd, de fantastiska föreställningarna, Värdskapet och visionsarbetet framöver  
• en gemensam stark ambition att vara en väsentlig aktör i samhällsbygget för demokratin och 

mångfalden  
• Många tankar inför kommande val i Sverige och kulturpolitiken.  
• Bra nätverk  • 

Att jag vill bidra i vårt nya visionsarbete  • 
Gemenskap, känsla av människor som vill nåt med vår framtid  • 
Att jag som fritidspolitiker är orolig hur det kan bli för konst och kultur framöver...Tänker på det vi 
diskuterade om SD! Tycker detta diskuterade om ” en armlängd” var intressanta. • 
Inspiration, argument  

 

Har du några önskemål inför kommande medlemsmöte? 
 

• Att vi bättre skall förstå dansens vilkor på riktigt.  
• Gärna ett ministerbesök eller folk från departemen men då ska de vara initierader.  
• ännu lite mer styrning på de enskilda överläggningarna  



• 
Egoistiskt vill jag ha mer tid till samtal med mina konstnärliga kollegor:) Är dock medveten om att det 
kanske inte är det prioriterade syftet med våra träffar... 

• Dela erfarenheter om de olika driftformerna.  • 
Nej men kanske fler gruppdiskussioner , nyttigt att vi tar och vrider och vänder på saker och tar 
ställning och lyssnar in andra. ( man får tycka olika) precis som vi gjorde den sista timmen. 

• Workshop i mindre grupper. Mer föreläsningar  
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