
 

 

Tietoja Rajaton näyttämö -yhteistyöfoorumista 24.02.2014 

 

Vanhoille ja uusille yhteistyökumppaneillemme! 
 

Rajaton näyttämö -yhteistyöfoorumia kehitetään edelleen 

Rajaton näyttämö – Scen utan gränser on Suomen ja Ruotsin yhteistyöfoorumi, joka on 

viimeisten kolmen vuoden ajan toiminut lisätäkseen maiden välistä yhteistyötä 

näyttämötaiteen alueella. Nyt sitä kehitetään edelleen ja myös uudet pohjoismaiset 

yhteistyökumppanit toivotetaan tervetulleiksi mukaan toimintaan. 

 

Etusijalle asetetaan tekninen kehitys ja pyrkimykset tuoda näyttämötaide lähelle yleisöä yli 

kansallisten ja kielellisten rajojen. Toiminnan kehitysalueita ovat uusi tekniikka, taiteellinen 

vaihto, vuorovaikutus, osaamiskehitys ja johtajuus.  

 

Keskeisellä sijalla on ollut näyttämötekninen kehityshanke, joka on johtanut näytösten 

tekstityksen ja tekniikan kehittämiseen uusien innovaatioiden avulla. Näytelmäkirjailijoiden 

tapaamiset, johtajuuskoulutus ja festivaalit ovat myös lisänneet laitosten, vapaiden toimijoiden ja 

näyttämötaiteen oppilaitosten keskinäisiä yhteyksiä ja vahvistaneet maiden välisiä verkostoja. 

 

-    On ollut ilahduttavaa todeta, että Rajaton näyttämö on kolmessa vuodessa saanut 

aikaan konkreettista yhteistyötä, jonka avulla olemme saavuttaneet laajan yleisön kielellisistä 

esteistä ja laitosten välisistä rajoista huolimatta. Teatteriväen toistuvien tapaamisten yhteydessä 

luoduista kontaktiverkostoista on hyötyä molempien maiden teatterikentälle vielä pitkään, sanoo 

Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toimitusjohtaja Gunvor Kronman. 

 

Toiminnan yhteensovittamisesta ovat vastanneet Riksteatern Ruotsissa ja Hanasaari 

Suomessa. Tammikuusta 2014 alkaen Rajaton näyttämö toimii vapaampana yhteistyö-

verkostona, johon kukin osallistuja myötävaikuttaa omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan.  

 

-    Yhtenä verkoston aloitteentekijänä toivotamme uudet yhteistyökumppanit mukaan 

Rajaton näyttämö -toimintaan. Tavoitteena on, että entistä useammat verkoston jäsenet 

osallistuisivat toimintaan aktiivisesti sekä vastaanottamalla että jakamalla tietoa ja osaamista. 

Aktiivisten yhteistyökumppanien avulla saamme aikaan uusia jännittäviä kohtaamisia ja 

hankkeita, sanoo Ann-Cathrine Fröjdö, joka on hankkeen yhteyshenkilö Riksteaternissa ja sen 

aiempi projektikoordinaattori.  

 

Verkosto, jossa tutkimus, koulutus, laitokset ja vapaat toimijat kohtaavat yli rajojen 

kehittääkseen toimintaansa yhteisvoimin, on ainutlaatuinen koko Pohjolassa. Verkoston kaikki 

jäsenet ovat tervetulleita tiedottamaan Rajaton näyttämö -hankkeen toiminta-alueeseen 

sisältyvistä omista aktiviteeteistaan, projekteistaan ja tuotannoistaan yhteisellä digitaalisella 

kohtauspaikalla scenutangranser.com. 

 



 

 

Otteita tulevasta tarjonnasta 
Saat meiltä apua päästäksesi alkuun, jos haluat tietoja tapahtumista tai haluat levittää 

tietoa omista kokemuksistasi, ideoistasi ja tapahtumistasi. 

Sivuille lisätään jatkuvasti uusia päivämääriä ja tapahtumia. Ajankohtaiset tiedot ovat 

sivuilla scenutangranser.com ja facebook.com/scenutangranser.  

 
Helmikuu: Rajaton näyttämö ottaa yhteyttä kaikkiin yhteistyökumppaneihinsa ja kertoo, miten 

sivuille käytännössä voi lisätä uusia tietoja 

Helmikuu–maaliskuu: Suomen ja Ruotsin välisiä vierailuesityksiä koskevia työryhmäkokouksia 

4.-6. huhtikuuta: Teatteripäivät (Teaterdagarna), Riksteatern, Hallunda 

7.-11. huhtikuuta: Pohjoismainen teatterintutkimuksen seminaari, Helsinki, Rovaniemi 

6.-9. toukokuuta: Teatterinjohtajien tapaaminen Uumajassa Ruotsin näyttämötaidepäivien 

(Svensk scenkonststämma) yhteydessä  

Toukokuu: VIMMA – Motion capture design workshop 

6.-9. kesäkuuta: Hangon teatteritreffit 

4.-10. elokuuta: Tampereen teatterikesä  

Lokakuu: Taikatekniikkaseminaari yhteistyössä Taikateatterin kanssa (suunnitteilla) 

Syyskuu: VIMMA – Mocap-seminaari Aalto-yliopistossa 

13. marraskuuta: Yhteinen konferenssi ja arviointi yhteistyöfoorumin ja kuluneen vuoden 

toiminnasta Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa Espoossa 

 

Ota yhteys Riksteaterniin, jos haluat liittyä verkostoon tai haluat lisätietoja: 

Ann-Cathrine Fröjdö 

Projektijohtaja, Riksteatern  

+46 (0)70 637 59 76 

ann-cathrine.frojdo@riksteatern.se 

 

Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen yhteyshenkilö: 

Aino Kostiainen 

Ohjelmakoordinaattori (taide ja kulttuuri) 

+358 40 5519 933 

aino.kostiainen@hanaholmen.fi 

 

RAJATON NÄYTTÄMÖ  

Rajaton näyttämö sai alkunsa Riksteaternin ja sen yhdeksän Suomessa toimivan 

yhteistyöteatterin kiertueyhteistyöstä, jota on laajennettu vähitellen vuodesta 2005 alkaen. 

Vuosina 2011–2013 yhteistyötä laajennettiin näyttämötaidealan eri osa-alueet kattavaksi 

yhteistyö- ja kehitysverkostoksi, johon kuuluu niin teattereita, koulutuslaitoksia kuin myös alan 

järjestöjä molemmista maista. Ruotsin Riksteatern vastaa yhteistyöfoorumin ylläpidosta ja 

hallinnoinnista. 

 


