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Länsteatrarna i Sverige är en medlemsstyrd
kulturpolitisk intresseorganisation där
företrädarna för ägarna, politiker och
förtroendevalda möter teaterchefer och
konstnärliga ledare för dialog och debatt.
Länsteatrarna i Sverige arbetar bland
annat med frågor rörande den regionala
scenkonstens finansiering, status, barn
och ungas rätt till scenkonst, tillgänglig
görande av scenkonst för publikgrupper
i hela landet och scenkonstens inter
nationalisering.
Våra institutioner gör scenkonsten till
gänglig och angelägen för fler människor
i hela landet, oavsett vem man är eller
var man bor. Sveriges länsteatrar är de
sammantaget största regionala scen
konst-producenterna för barn och unga
och har ett kontinuerligt arbete för en
nära relation till sin publik. De utgör ett
kulturellt nav, med djup förankring i det

omgivande lokalsamhället, så väl på
landsbygd som i storstad. Den kulturella
infrastruktur som är uppbyggd i Sverige
och som har länsinstitutionerna som
bas – möjliggör stora delar av statens
kulturpolitiska mål. Vikten av ett levande
kulturliv ska inte underskattas för att
stimulera utveckling, attraktionskraft och
skapa rum för nya tankar och perspektiv
för såväl individer som samhället.
Länsteatrarna i Sverige arbetar ständigt
för att vara en aktuell och vass kultur
politisk organisation med den profes
sionella regionala scenkonsten i fokus. Vi
är en samlande röst gentemot nationella
aktörer så som den nationella politiken,
scenkonstbranschen, andra regionala
aktörer, media, och näringslivet.
Läs mer om oss och våra medlemmar på
www.lansteatrarna.se
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STATISTIK ÖVER SVERIGES
LÄNSTEATRARS SAMLADE ARBETE*
ETT PUBLIKANTAL PÅ

708459

51 189 4656 89

URPREMIÄRER

PRODUKTIONER

FÖRESTÄLLNINGAR

UPPSATTA BARN
PRODUKTIONER

286 3313 67

FRIA KULTUR
PRODUCENTER SOM
BERETTS ARBETE

PEDAGOGISKA
VERKSAMHETER

KONSTNÄRLIGA
PRODKTIONS
SAMARBETEN
*Statistik från år 2016

VÅRA MEDLEMMAR
Byteatern
Dalateatern
Estrad Norr
Folkteatern i Gävleborg
Folkteatern i Göteborg
Giron sámi teáhter
Länsteatern på Gotland
Länsteatern Örebro
Norrbottensteatern
Oktoberteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Scenkonst Sörmland
Smålands Musik & Teater
Scenkonst Västernorrland
Teater Halland
Teater Västernorrland
Ung Scen/Öst
Norrdans
Västanå Teater
Västerbottensteatern
Västmanlands Teater
Östgötateatern

Länsteatrarna i Sverige
@lansteatrarnaisverige
info@lansteatrarna.se
www.lansteatrarna.se

