
 

Bästa teaterchef, besök Umeå 2014 - Europas kulturhuvudstad i scenkonstens tecken! 

  

Härmed välkomnar vi Dig till bilateralt teaterchefsmöte den 6-9 maj 2014 i Umeå. I år är Umeå, den 

hetaste platsen i Kultur Sverige och i maj den främsta mötesplatsen för scenkonstbranschen. Du inbjuds 

till ett program speciellt framtaget för Dig. Det är ett gemensamt chefsmöte Sverige - Finland, samt 

möjlighet att ta del av Svensk Scenkonsts branschdagar som innehåller de mest angelägna 

scenkonstfrågorna i Sverige just nu. 

  

Det är ett unikt tillfälle att knyta kontakter och bekanta sig med Scenkonstens Sverige. Vi ser fram emot 

att fortsatt lära känna varandra och respektive teater. Vi vill skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte och 

dialog. Ni kommer att få ta del av kulturhuvudstadens fantastiska utbud, första kvällen blir det ”Norrländsk 

Passion”. Ett storslaget samarbete mellan fem länsteatrar i norra Sverige. 

  

Boka in 6 – 9 maj i era kalendrar! Prel. program bifogas. 

 

Teaterchefsmötet arrangeras inom plattformen Scen utan gränser – Rajaton Näyttämö. 

 

Vi välkomnar våra finländska gäster och står för 3 hotellnätter och resor ( tis -tors för 10-12 personer ) 

För mer information och bekräftande av deltagande senast den 15 mars, vänligen kontakta 

ann-cathrine.frojdo@riksteatern.se eller linde.sjostedt@lansteatrarna.se 

 

Varmt välkomna! 

  

Maria Weisby, Scenkonstchef Scenkonst Sörmland/Länsteatrarna i Sverige 

Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst 

Magnus Aspegren, VD Riksteatern 

Reino Bragge, Teaterchef Tammerfors Teater/ Finlands teaterchefsförbund 

Joachim Thibblin, Teaterchef, Esbo Stadsteater 

  

 

Scen utan gränser 

Scen utan gränser, är den gränsöverskridande plattformen för samarbete och branschutveckling inom 

scenkonst i Sverige och Finland, som syftar till att utveckla scenkonsten inom områdena ökat konstnärligt 

utbyte, breddad arbetsmarknad för konstnärer, utveckling inom ledarskap, kommunikation och teknik med 

hjälp av gemensamma investeringar, produktionssamverkan och gästspelsutbyte. Plattformen innefattar 

verksamheter inom utbildning, kultur och näringsliv. 

Svensk Scenkonst 

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater. Vi 

representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, 

produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. 

Länsteatrarna 

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, 

erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Vi skapar en 

plattform för den regionala scenkonsten. Våra nitton medlemsteatrar är tillsammans den största aktören 

inom den regionala scenkonsten i Sverige. 
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