
 
 

 

 

Bästa teaterchefer 

Välkomna till Tammerfors teatersommar och Scen utan gränsers teaterchefsmöte 8-9.8.2013 

Teaterchefsmötet består av gemensamma chefsträffar 8 och 9 augusti. Utöver det erbjuder festivalen de 
främsta finländska föreställningarna textade och även läsningar för internationella gäster inom ramen för 
Finnish Showcase. Internationella gästspel, seminarier och flera mingeltillfällen i bästa festivalanda finns på 
programmet. 

För svenska teaterchefer som deltar i teaterchefsmötet erbjuder Scen utan gränser två hotellnätter och 
biljetter till valfria föreställningar från Finnish Showcase helheten. Ni hittar festivalens program i sin helhet 
(på engelska) här eller via www.teatterikesa.fi    

Bifogat hittar ni ett program där chefsträffarna är inplacerade med rekommenderade öppna 
programpunkter från festivalen. För det egentliga teaterchefsmötet arrangeras en träff på torsdagen och 
två på fredagen men vi hoppas ni tar tillfället i akt och fortsätter samtalen även under andra 
programpunkter.  

Tammerfors teatersommar pågår i sin helhet från 5 – 11 augusti och vi rekommenderar varmt att ni drygar 
ut ert festivalbesök och stannar t.ex. från onsdag till söndag. Kom ändå senast torsdag förmiddag för att 
hinna. Ta gärna kontakt ifall ni behöver hjälp med att planera resrutt eller har andra frågor.  

Jonas Welander 
Projektikoordinator 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och 
Finland 
+358 (0)9 4350 2417 / +358 (0)45 880 3242 
jonas.welander@hanaholmen.fi  

Ann-Cathrine Fröjdö 
Projektledare 
Riksteatern  
+46 (0)8-531 99373 / +46 (0)70 637 59 76 
ann-cathrine.frojdo@riksteatern.se 

Biljett- och hotellreservationen sköts via festivalens eget kontor. Du hittar anmälningsblanketten här.  
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Program för Scen utan gränsers teaterchefsmöte och rekommenderade öppna programpunkter från 
festivalen 

Torsdagen 8 augusti 

Kl. 12–13.30 Tammerfors teater, Keskustori 2 Tammerfors 
Teaterchefsmöte: lunch  
Vi inleder teaterchefsmötet i avslappnad stämning med en gemensam måltid på Tammerfors 
teaters egen restaurang. Som värdar för middagen står teaterchef och ordförande för Finlands 
teaterchefsförbund Reino Bragge och Joachim Thibblin, tillträdande chef på Esbo stadsteater och 
representant för Scen utan gränser. 

kl. 14–17.15 Sorin Sirkus Ahlmanintie 63 

Föreställning: Kolme Sisarta (Three Sisters) KOM-teatteri, Lauri Maijala (engelsk textning) 

Kl.17.30–19 Restaurang Telakka, Tullikamarin aukio 3, Tammerfors 
Rye bread –get togheter (Finnish showcase) 
Traditionell rågbrödsfesten för internationella gäster och finländskt branschfolk. Alla teaterchefer 
är hjärtligt välkomna att utvidga sina kontaktnät över ett glas med tilltugg. 

Kl. 19-22  Teatterimonttu, Huvudbyggnaden Tammerfors universitet, Kalevantie 4, D 
Föreställning: Lauluja harmaan meren laidalta (These Little Town Blues Are Melting Away) Åbo 
Stadsteater, Pipsa Longa, Maarit Ruikka  
Kl. 22-23 Post Show-diskussion (Agency North) 

Fredagen 9 augusti 

Kl. 11-15  T7, Hämeenpuisto 28 D 
CASE: New Forms and Working Methods (Finnish Showcase) 

Kl. 15–17  T7, Hämeenpuisto 28 D 
Teaterchefsmöte: presentationer och samtal 
Teknologins roll i nya former av produktion och forskning inom scenkonst. 
Presentation och diskussion med fil.dr. Riku Roihankorpi (Teater- och dramaforskning UTA, 
Vimma) och utvecklingschef Mika Lehtinen (The Centre for Practise as Research in Theatre (T7))  

KL. 17-19  (plats TBC) 
Teaterchefsmöte: middag   
Gemensam middag och avslutning av Teaterchefsmötet 

Kl. 19–21.50  Tammerfors arbetarteater, Hämeenpuisto 28-32 
Föreställning: Patriarkka, (Patriarch) Finlands Nationalteater, Juha Jokela (engelsk textning) 

Lördag 10 augusti 

Kl.11-13.45 T7, Hämeenpuisto 28 D 
CASE: Authorship  (Finnish Showcase) 

http://www.teatterikesa.fi/in_english/the_main_programme/finnish-performances/three-sisters/
http://www.teatterikesa.fi/in_english/the_main_programme/finnish-performances/these-little-town-blues-are-melt/
http://www.teatterikesa.fi/in_english/the_main_programme/finnish-performances/patriarch/

