
 

 

 

Information från Scen utan gränser 24.2.2014 

 

Till nya och gamla samarbetsparter 

 

Plattformen Scen utan gränser utvecklas vidare 

Under tre år har Scen utan gränser arbetat för att sammanföra Finlands och Sveriges 

scenkonstfält. Nu utvecklas plattformen vidare och öppnar upp för nya nordiska 

samarbetspartners. 

 

I centrum står den tekniska utvecklingen och viljan att tillgängliggöra scenkonsten över nations- 

och språkgränserna inom utvecklingsområdena ny teknik, konstnärligt utbyte, interaktivitet, 

kompetensutveckling och ledarskap.  

 

I framkant ligger Scen utan gränsers scentekniska utvecklingsprojekt som har gett upphov till 

innovationer inom teatertextning och föreställningsteknik. Dramatikerträffar, 

ledarskapsutveckling och festivalbesök har ytterligare bidragit till att föra institutioner, fria aktörer 

och scenkonstutbildningar närmare varandra och stärka de bilaterala nätverken. 

 

-    Det har varit glädjande att Scen utan gränser på bara tre år har lyckats skapa konkreta 

samarbeten som nått bred publik trots språkliga barriärer och institutionsgränser. De kontaktnät 

som har skapats genom de många branschträffarna kommer att gagna teaterfälten i båda 

länderna en lång tid framöver, säger Gunvor Kronman, VD Hanaholmen – kulturcentrum för 

Sverige och Finland. 

 

Riksteatern i Sverige och Hanaholmen i Finland har koordinerat samarbetet. Från och med 

januari 2014 är Scen utan gränser en plattform med ett friare nätverk, där varje part bär ansvar 

för att bidra med kunskap och kompetens.  

-    Som en av initiativtagarna välkomnar vi nya samarbetspartners till Scen utan gränser. 

Målet framöver är att fler i nätverket ska dela och bidra med kunskap och kompetens. Aktiva 

partners är grunden till fler spännande möten och projekt, säger Ann-Cathrine Fröjdö, 

kontaktperson på Riksteatern och tidigare projektkoordinator. 

 

Spännvidden på nätverket där forskning, utbildning, institutioner och fristående aktörer möts 

över gränserna för att utveckla verksamheten tillsammans är unik inom Norden. På den 

gemensamma plattformen scenutangranser.com är alla inom nätverket välkomna att dela med 

sig av sina aktiviteter, projekt och produktioner som faller under Scen utan gränsers 

utvecklingsområden.  

 

 

Här kommer ett axplock ur kalendariet. 

Vill du veta mer vad som händer, vill du dela erfarenheter, idéer och arrangemang – så 

hjälper vi dig att komma igång. 



 

 

 

 

Fler datum och aktiviteter tillkommer löpande. Håll dig uppdaterad via 

scenutangranser.com eller facebook.com/scenutangranser.  

 

 

Februari : Scen utan gränser kommer att kontakta alla samarbetspartners med information 

kring hur man praktiskt delar sin information via plattformen. 

Feb-Mars: Arbetsgruppsmöten Gästspelsstrategi i Sverige och Finland 

4-6 April: Teaterdagarna på Riksteatern,Hallunda 

7-11 April: Nordisk teaterforskarseminarium Helsingfors, Rovaniemi 

6-9 Maj: Teaterchefsmöte i Umeå i samband med Svensk scenkonststämma  

Maj: VIMMA - Motion capture design workshop 

6-9 Juni: Hangö teaterträff 

4-10 Augusti: Tammerfors Teaterfestival 

Oktober: Magiteknikseminarium med Taikateatteri (under planering) 

September: VIMMA - Seminarium om Mocap på Aaltouniversitetet 

13 November: Gemensam konferens och utvärdering av plattformen och året som har gått på 

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo 

 

Vill du gå med i nätverket eller vill du ha mer information kontakta Riksteatern: 

Ann-Cathrine Fröjdö 

Projektledare Riksteatern 

+46 (0)70 637 59 76 

ann-cathrine.frojdo@riksteatern.se 

 

Kontaktperson på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland: 

Aino Kostiainen 

Programkoordinator (konst och kultur) 

+358 40 5519 933 

aino.kostiainen@hanaholmen.fi 

 

OM SCEN UTAN GRÄNSER 

Scen utan gränser har sin grund i ett turnésamarbete mellan Riksteatern och nio 

samarbetsteatrar i Finland som gradvis har utvidgats sedan 2005. Åren 2011–2013 har 

samarbetet stärkts till att fungera som en bred plattform för sektoröverskridande samarbete och 

branschutveckling inom scenkonst i ett nätverk som involverar både teatrar, 

utbildningsinstitutioner och branschorgan från båda länderna. Riksteatern, Sverige, 

adminstrerar och tillhandahåller plattformen. 

 


