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FÖRORD FRÅN 
ORDFÖRANDE   
  
 
 
 
 
 
 
 
I femtio år har Teatercentrum arbetat för att stärka den fria professionella teatern och 
därmed bidragit till ett rikt kulturliv i hela Sverige. I denna årsberättelse sammanfattas 
det gedigna arbete som gjorts just i år för att skapa bättre villkor för våra 
medlemsteatrar. 2019 har fokus bland annat legat på teatrarnas roll som arbetsgivare. 
Särskilda medlemsmöten har ägnats åt att diskutera arbetsgivaransvaret och 
tillsammans med Teaterförbundets nationella skyddsombud har medlemsteatrarna fått 
hembesök av Teatercentrum för att prata om arbetsmiljö och förutsättningar på deras 
teater.  
 
I och med Teatercentrum 50-årsfirande har vi lanserat en ny hemsida. 
Kommunikationsarbetet har setts över liksom den visuella identiteten. Teatercentrum 
har ett viktigt förmedlade uppdrag och detta har också fått särskilt fokus under året. 
Målet är att alla Teatercentrums kanslier ska producera en utbudsdag, ett Stjärnkalas. 
Det unika med Stjärnkalaset jämfört med andra utbudsdagar är att hela föreställningar 
visas. Teatercentrums nya hemsida erbjuder också en digital utbudsdag, där inköpare 
enkelt kan ta del aktuellt utbud från våra medlemsteatrar.  
 
Internt har Teatercentrums mötesstrukturer utvecklats. Eftersom Teatercentrum har 
fem kanslier, från Malmö i söder till Luleå i norr, och styrelsemedlemmar som 
representerar stora delar av Sverige, hålls de flesta möten digitalt. Under året har 
Teatercentrum förlagt kvartalsmöten och live-styrelsemöten i flera olika städer och får 
då också chansen att besöka varandras kanslier och teatrar.  
 
2020 fortsätter arbetet att utveckla våra egna utbudsdagar - våra Stjärnkalas. Första 
Stjärnkalaset Södra sjösätts liksom förproduktion av ett Stjärnkalaset Norra. 
Teatercentrum kommer fortsätta arbeta kulturpolitiskt, förmedlande och stärka våra 
medlemmar som arbetsgivare - vi ser att behovet för bättre strukturer och villkor för 
den fria teatern är fortsatt stort och detta slutar vi aldrig arbeta för.  
 
 
Lovisa Pihl  
ordförande  
april 2020  

FÖRORD FRÅN 
ORDFÖRANDE 
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TEATERCENTRUM 
50 ÅR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatercentrum startade 1969, när fria grupper växte fram för att skapa scenkonst i nya 
former. 2019 hade Teatercentrum 92 medlemmar som 2018 tillsammans presenterade 
drygt 11 000 föreställningar för mer än 700 000 personer. Detta har Teatercentrum 
firat under hela 2019 genom att lyfta fram vårt jubileum på olika sätt i verksamhetens 
alla delar under hashtag #teatercentrum50år. 
 
I samband med Scenkonstbiennalen i Sundsvall bjöd vi in gamla och nya medlemmar, 
branschkollegor, arrangörer, samarbetsparter och finansiärer till ett stort tårtkalas och 
litet jubileumsprogram med Birgitta Sundberg från Fria Teatern, som själva firade 50 år 
2018 och som varit med från början vid bildandet av Teatercentrum 1969 samt Sofia 
Andersson, Jan Boman och Malin Berglund från Teater Soja i Sundsvall. Rolf S Nielsen 
och Anders Widell inledde kalaset år styrelsens vägnar. Många skålar utbringades och 
minnen delades.  
 

  

TEATERCENTRUM 
50 ÅR 
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FÖRENINGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIKSDELTAGARMÖTE 
Riksdeltagmöte 2019 hölls den 16 maj i Sundsvall. Mötet behandlade verksamheten 
2018 och styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.  
 
Till Riksdeltagarmötet hade Carina Perencranz meddelat att hon lämnade sin plats som 
ledamot i styrelsen. Riksdeltagarmötet beslutade enligt valberedningens förslag att göra 
två fyllnadsval till styrelsen och valde Lina Hognert, Profilteatern, Norra regionen, samt 
Theodor Ryan, Teaterambulansen, Östra regionen, till nya ledamöter i styrelsen för 
innevarande mandatperiod. 23 medlemmar var representerade vid Riksdeltagarmöte. 
 

MEDLEMMAR 
Enligt Teatercentrums stadgar är medlemskap öppet för fri professionell teater som 
yrkesmässigt utövar fri teaterkonst. 
 
Under 2019 har Teatercentrum fått 6 nya medlemmar:  
BV Teater&Kultur/Boulevardteatern, En teater, Gyllene Draken, Jäders Teater, Teater 
Punsch, Traktor Entertainment/GyklargruppenTRIX. Vid årets slut var medlemsantalet 
92 teatrar. 
 
Fördelat över regionerna var medlemsantalet vid årsslutet 10 teatrar i Norra regionen, 
22 teatrar i Södra regionen, 21 teatrar i Västra regionen och 39 teatrar i Östra regionen. 
Enligt obligatoriskt rapporterade uppgifter om föregående år hade de 92 teatrar som var 
medlemmar 2019 sammanlagt ca 1 100 personer anställda och drygt 500 personer som 
uppdragstagare, för längre och och korta perioder under 2018.  
 
Förteckning över samtliga medlemmar per den 31 december 2019 finns som bilaga till 
denna årsberättelse. 

FÖRENINGEN 
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NÄTVERK 
Till och med verksamhetsåret 2019 har person som genomgått yrkesutbildning på 
teaterområdet eller har dokumenterad erfarenhet av arbete med fri professionell 
teaterkonst kunnat ansluta till Teatercentrums nätverk och genom det få tillträde till 
möten, kompetensutveckling och kollegialt erfarenhetsutbytet. 
 
Under 2019 har 44 personer varit anslutna till Teatercentrums nätverk, i stor 
utsträckning personer som på olika sätt var engagerade vid någon eller flera av de fria 
teatrar som var medlemmar 2019.  
 
Teatercentrums nätverk skapades i samband med att medlemskapet förändrades till att 
endast gälla juridiska personer. Med Teatercentrum nätverk ville dåvarande styrelse 
fånga upp personer som inte var knutna till en specifik teater, eller teaterverksamheter 
som inte var en juridisk person. Vissa medlemsteatrar har under årens lopp anslutit 
flera i sin personal till nätverket för att ta del av fortbildning, subventioner m.m. 
 
2019 har Teatercentrums styrelse beslutat att avveckla nätverket för att förtydliga 
Teatercentrums roll och verksamhet som bransch- och arbetsgivarorganisation för fri 
professionell scenkonst. I framtiden kommer Teatercentrums aktiviteter erbjudas via 
medlemsteatrarna. 
 

STYRELSE 
Ordförande 
Lovisa Pihl, Göteborg, Västra/extern 
 

Vice ordförande 
Rolf S Nielsen, Stockholm, Östra 
 

Kassör 
Anders Widell, Lund, Södra 
 

Ledamöter 
Sarah Broberg, Örebro, Östra 
Lina Hognert, Umeå, Norra, fr.o.m. 16 maj 
Ola Karlberg, Göteborg, Västra 
Robert Markström, Luleå, Norra, deltog ej i styrelsearbetet under hösten, se Personal. 
Carina Perencranz, Norrköping, Östra t.o.m. 16 maj 
Theodor Ryan, Malmö/Stånga, Östra, fr.o.m. 16 maj 
Zeljko Santrac, Malmö, Södra  
 
Under 2019 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. 
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STYRELSENS 
VERKSTÄLLANDE 
UTSKOTT, VU 
Ordförande 
Lovisa Pihl, Göteborg, Västra/extern 
 

Vice ordförande 
Rolf S Nielsen, Stockholm 
 

Kassör 
Anders Widell, Lund 
 
Under 2019 har styrelsens verkställande utskott haft 9 protokollförda sammanträden. 
 

Särskilda uppdrag i verkställande utskottet 
VU har utgjort styrelsens arbetsgrupp för arbetsgivarorganisation / juridisk kompetens  
 
Lovisa Pihl:  samarbetsgrupp för Upprop för den fria scenkonsten 
  kontaktperson för Svensk Scenkonst 
Rolf S Nielsen: ledamot Scensveriges styrelse 
  ledamot i Scensverige AB 
  ledamot Scensveriges kulturpolitiska kommitté 
  representant Scensveriges Råd 
  samarbetsgrupp för Upprop för den fria scenkonsten 
  representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm 
Anders Widell:  ledamot i styrelsen för Bibu AB 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med uppgifter beslutade av Kongress och 
Riksdeltarmöten för mandatperioden 2017-2019. Verkställande utskottet har 
tillsammans med verksamhetsledarna planerat, hållit avstämning och utvärderat 
verksamheten vid fyra Q-möten (kvartalsmöten), varav tre Q-möten tillsamman med 
personal. Styrelsen har löpande fått rapporter från verkställande utskottets arbete, för 
uppföljning och inriktningsbeslut. 
 
Under hösten har serviceavtalet med Arbetsgivaralliansen utvärderats. Parterna valde 
ömsesidigt att inte förhandla vidare om en fortsättning efter avtalets slut den 31 
december. I december tecknade Teatercentrums styrelse ett nytt serviceavtal med 
Svensk Scenkonst, giltigt från 1 januari 2020. 
 
Styrelsen är representerad i bolagsstyrelsen för Bibu AB, styrelsen för Scensverige och 
Scensverige AB och frågor rörande dessa verksamheter är stående på styrelsens 
dagordning.  
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REVISORER 
Ordinarie revisorer: 
Magnus Haak, auktoriserad revisor, Cederblads revisionsbyrå, Malmö 
Dan Swärdh, Luleå 
 

Revisorssuppleant:   
Iben West, Malmö 
 

VALBEREDNING 
Nina Björby, Umeå, sammankallande 
Emil Klingvall, Göteborg 
Sofia Wretling, Karlstad 
 

FINANSIERING 
Verksamheten 2019 har finansierats av medlems- och nätverksavgifter, statliga, 
regionala och kommunala verksamhetsanslag samt projektstöd och inkomster av 
särskilda uppdrag. 
 
Teatercentrum har under året erhållit statliga medel för verksamheten från Statens 
Kulturråd samt regionala anslag från Västra Götalandsregionen, Kultur Skåne, 
Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten, Jämtlands läns landsting, 
Västernorrland läns landsting, Region Östergötland och Västmanlands läns landsting. 
Teatercentrum har under året vidare erhållit stöd från Malmö stad, Lunds kommun och 
Stockholms stad. 
 
2019 har Teatercentrum haft inkomst av uppdrag för Bibu AB. 
 

BIBU AB  
Bibu AB ägs till 50 procent av Svenska ASSITEJ och till 50 procent av Teatercentrum. 
Det totala antalet aktier är 1 000, de två ägarorganisationerna äger 500 vardera. Säte 
Helsingborg. 
 
Bibu AB ska främja scenkonsten för barn och unga genom att vartannat år producera 
och genomföra en scenkonstfestival samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 
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Biennalen Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell 
scenkonst som särskilt vänder sig till en ung publik. Att producera, genomföra och 
utveckla biennalerna är Bibu AB:s kärnverksamhet. Nästa Bibu genomförs i 
Helsingborg den 13-16 maj 2020. 
 
Under året har styrelsen tillsammans med VD stått för bolagets kontinuerliga drift. 
Personal har anställts för uppstartsarbete med genomförandet av biennalen Bibu 2020, 
totalt 3 anställningar. En projektkoordinator har också varit anställd på deltid under 
våren för projektet Världens sämsta barnteater. Extern tjänst har anlitats för bokföring. 
 

Styrelse 
 
Ordförande  
Lisbeth Morin, t.o.m april  
Måns Lagerlöf, fr.o.m april 
 
Ledamöter 
Anders Widell, Teatercentrum 
Lena Gustafsson, Teatercentrum 
Bengt Andersson, Svenska ASSITEJ 
Anna Berg, Svenska ASSITEJ 
Niklas Hald, oberoende  
Astrid Assefa, oberoende 
 

Styrelsens arbete 
Under året har styrelsen haft totalt 8 protokollförda sammanträden, exklusive stämma, 
varav fem möten genomfördes som Skypemöten. Årsstämman hölls 2 april 2019 och då 
tillträdde ny ordförande. Utöver detta genomfördes ett styrelseinternat den 23-24 
november i Stockholm med fördjupande samtal om styrelsearbetet i Bibu AB. 
Framförallt strategiska samtal kring verksamheten fördes samt förslag på ny vision och 
nya mål togs fram, ett arbete som kommer fortsätta under våren 2020. 
 

Verksamhet 2019 – mellanårsaktiviteter & samarbeten 
Under året har Bibu genomfört ett antal arrangemang och aktiviteter. I april 
genomfördes redovisningsseminariet Världens sämsta barnteater. Projektet påbörjades 
under hösten 2018, med stöd av utvecklingsbidrag från Region Skåne, och tillsammans 
med Månteatern och 75 skolelever i Helsingborg har ett publikutvecklings- och 
delaktighetsarbete genomförts. Vid Scenkonstbiennalen i Sundsvall i maj arrangerade 
Bibu tre olika seminarier med inriktning på scenkonstområdet för barn och unga. Bibu 
har arrangerat och varit medarrangör till seminarium om interkulturellt och 
konstnärligt utbyte om teater för barn och unga, fortbildningsdag för lärare om teater i 
skolan och lunchsamtal om barnkonventionen.  
 
Under året har representanter för bolaget, främst VD, deltagit i en mängd 
nätverksfrämjande aktiviteter som exempelvis olika utbudsdagar, festivaler och 
konferenser på regional och nationell nivå, samt internationell nivå, tillsammans med 
internationella rådet. Juryn har deltagit i en rad nationella sammanhang i samband 
med sitt urvalsarbete. 
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Arbete inför Bibu 2020 
Juryn för Bibu 2020 utses av styrelsen och påbörjade sitt arbete under hösten. Juryn 
ansvarar för föreställningsurvalet till Bibu 2020 och hade sitt sista urvalsmöte i 
december. Urvalet består av 14 svenska produktioner med premiär under 2018-2019. 
Utöver detta tillkommer fyra internationella produktioner, utvalda av det 
internationella råd som styrelsen utsett. Likaså presenteras under Bibu ytterligare 
produktioner från Bibu:s olika samarbetsparter och ägare. Tillsammans med 
Teatercentrum har ett temaspår om Skolan som spelplats planerats och förberetts.  
 
Under våren bildade Bibu ett seminarieråd för att kunna presentera ett högkvalitativt 
seminarieprogram under Bibu 2020. Teatercentrums verksamhetsledare i Västra 
regionen ingår i seminarierådet. 
 
Under året har Bibu AB inlett arbetet tillsammans med sina samverkansparter 
Helsingborgs stad, Helsingborgs Arena och Scen AB där marknads- och 
kommunikationsenheten, evenemangsenheten, Helsingborgs stadsteater och 
Helsingborgs konserthus ingår samt Dunkers Kulturhus. Alla samverkansparter har en 
representant i Bibu AB:s styrgrupp. 
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VERKSAMHET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatercentrum arbetar på ett nationellt, regionalt och lokalt plan för att vara en stark 
röst för den fria teaterkonsten i Sverige och för att ge sina medlemmar stöd i 
arbetsgivar- och organisatoriska frågor. Teatercentrums uppdrag är att öka 
kännedomen om den fria professionella teaterkonsten och dess villkor och att verka för 
förbättrade förutsättningar för medlemsteatrarna i hela Sverige.  
 
Med kanslier i fyra regioner stärks Teatercentrums möjligheter att agera utifrån 
medlemmarnas lokala förutsättningar och pågående förändringar i samhället.  
 
Teatercentrums organisation med verksamhet i hela landet har stor betydelse i fråga om 
arrangörskontakter, samarbeten, marknadsföring e.t.c. och medför att intresset för 
Teatercentrum och ett medlemskap för teatrar bibehålls och växer.  
   

PERSONAL 
2019 har Teatercentrum bedrivit verksamhet från kansli med regionala 
verksamhetsledare i Luleå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Därtill en nationell 
verksamhetsledare i Stockholm, en konsulent barn och unga samt en ekonom i Malmö. 
Vid kansliet i Norra regionen har ordinarie verksamhetsledare varit tjänstledig för 
studier under 2019 och tjänsten som vikarierande verksamhetsledare i Luleå var vakant 
februari-augusti.  
 
9 personer haft anställning vid Teatercentrum, inklusive en tjänstledighet, på 
motsvarande 6,5 heltidstjänster. Se bilaga Personal 2019 för samtliga anställda samt 
särskilda uppdrag för personalen. 
 

  

VERKSAMHET 
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VERKSAMHETSPLAN 
Verksamheten 2019 har planerats utifrån Teatercentrums styrdokument och den 
Nationella verksamhetsplanen. 
 

Verksamhetsplan 2017–2019: 
Teatercentrum 

• Förmedlar, marknadsför och synliggör sina medlemsteatrar. 
• Driver kulturpolitiska frågor och verkar för att medlemsteatrarnas ekonomiska 

förutsättningar förbättras. 
• Arbetar med avtals- och arbetsgivarfrågor samt stärker sina medlemsteatrar 

inom området. 
• Utvecklar fri teaterkonst genom möten och kompetenshöjning. 

 
I Årsberättelse 2019 följer redovisningen av verksamheten i huvudsak de fyra punkterna 
i verksamhetsplanen för mandatperioden. 
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FÖRMEDLANDE & 
SYNLIGGÖRANDE 
AKTIVITETER 
 
 
 
Teatercentrum förmedlar, marknadsför och synliggör sina 
medlemsteatrar 
 
Teatercentrums hela verksamhet syftar till att skapa bättre förutsättningar för våra 
medlemmar att utöva fri professionell scenkonst lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. Teatercentrum verkar för att synliggöra våra medlemmars verksamhet 
och repertoar. Detta gör vi genom nätverksarbete, samarbeten med arrangörer, skolor, 
kulturförvaltningarna, med flera, liksom genom att arrangera festivaler, utbudsdagar 
och mötesplatser för arrangörer och producenter.  
 
Genom Teatercentrums verksamhetsledare i fyra regioner har organisationen under 
årens lopp byggt upp ett lokalt-regionalt förankrat nätverk med kontakter inom skola 
och barnomsorg, föreningsliv, offentliga förvaltningar och andra aktörer som köper in 
och arrangerar teater. Teatercentrum arbetar kontinuerligt med utveckling av 
samarbeten och regionalt anpassade förmedlingsformer.  
 

UTBUDSDAGAR 
Utbudsdagar är ett viktigt redskap för Teatercentrums förmedlande och synliggörande 
verksamhet, som syftar till att sprida information och kännedom om medlemsteatrarna 
och deras utbud, för att bidra till ökad försäljning av föreställningar.  
 
Förutom de utbudsdagar i eget arrangemang medverkar Teatercentrums 
verksamhetsledare också med information och kontaktförmedling vid utbudsdagar och 
arrangörsträffar som anordnas av andra aktörer. 
 
Under 2019 arrangerade och medverkade Teatercentrum med presentationer av 
medlemmarnas utbud vid 9 utbudsdagar för totalt ca 1 500 arrangörer och inköpare av 
scenkonst. Se bilaga Utbudsdagar 2019 för detaljer om respektive arrangemang. 

FÖRMEDLANDE & 
SYNLIGGÖRANDE 
AKTIVTETER 
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AKTUELLT UTBUD – 
DIGITAL UTBUDSDAG I 
HELA LANDET 
Digital utbudsdag har utvecklats i Södra regionen under de senaste åren. På den digitala 
utbudsdagen är medlemmarnas utbud tillgängligt oberoende av tid och plats. Med 
digital utbudsdag kan vi nå även de arrangörer som inte har möjlighet att åka till de 
traditionella utbudsdagarna, och vi kan erbjuda de som deltagit på en utbudsdag ett 
referensmaterial att presentera för sina kollegor vid programplaneringen.  
 
Med Teatercentrums nya hemsida har digitalutbudsdag under 2019 öppnats för 
medlemmar i hela landet. Plattformen att anpassats till självbetjäning för 
medlemmarna och arrangörer från hela landet har bjudits in att ta del av materialet från 
och med september 2019. Här skapar vi en ny tillgänglighet till det konstnärliga 
innehållet.  
 
Under Aktuellt utbud presenteras medlemmarnas aktuella föreställningar och 
workshops. Föreställningspresentationerna inkluderar en 7 minuter lång video, filmad 
rakt framifrån med inget eller få klipp för att ge en uppfattning om hur det skulle vara 
att se föreställningen som publik på riktigt. Föreställningar för barn och unga 
presenteras med tydliga kopplingar till aktuell läroplan för att underlätta för beställare 
till skolan så enkelt som möjligt ska kunna se hur en föreställning kan inkluderas i 
undervisningen.  
 

STJÄRNKALASET I HELA 
LANDET 
Under många år har Teatercentrum arrangerat utbudsdagar med syfte att presentera 
hela föreställningar för arrangörer, kulturombud och inköpare. Utbudsdagarna har ägt 
rum i hela Sverige vid tre-fyra olika tillfällen under året, under olika namn. 
 
Sedan 2008 har Teatercentrum utvecklat Stjärnkalaset som en lokal utbudsdag i 
Stockholm som presenterar aktuell repertoar för barn och unga. Stjärnkalaset visar 
alltid hela föreställningar och besökarna får ta sig runt till de olika scenerna i 
Stockholm. 
 
Från och med 2019 kommer Teatercentrums egna utbudsdagar gå under namnet, 
Stjärnkalaset Östra, Västra, Södra respektive Norra.  
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Förutom det sedan många år återkommande Stjärnkalaset i Stockholm genomfördes 
2019 det första Stjärnkalaset Västra i Göteborg och inför 2020 planeras Stjärnkalaset i 
tre regionen, Östra, Södra (tidigare Skånsk Teaterdag) och Västra.  
 
Styrelsen har under året fattat beslutet att undersöka förutsättningar och formerna för 
att arrangera ett Stjärnkalaset Norra. Här behövs en form som kan överbrygga stora 
avstånd för både teatrar och arrangörer. Samtal förs med Riksteatern Västerbotten att 
eventuellt slå samman Stjärnkalaset Norra med Riksteaterns motsvarighet för utbud för 
barn & unga. Ett Stjärnkalaset Norra skulle bidra till att ytterligare synliggöra 
medlemmar i norr.  
 
På samtliga Stjärnkalas visas hela föreställningar ur aktuell repertoar för barn och unga: 
från förskola, grundskola t.o.m. gymnasiet, ibland med den tilltänkta målgruppen i 
publiken. Alla föreställningar som medverkar på Stjärnkalaset medverkar också under 
Aktuellt utbud på Teatercentrums hemsida vilket underlättar för de som besöker 
Stjärnkalaset att diskutera utbudet med kollegor, och för de som inte haft möjlighet att 
delta, att enkelt få överblick över samma utbud. 
 

FESTIVALER 
Festivaler med fokus på fri scenkonst är ett viktigt forum för att stärka Teatercentrums 
och våra medlemmars utveckling och ställning i branschen, såväl publikt som 
konstnärligt. Teatercentrums festivaler syftar till att synliggöra fri teater för både 
allmänhet, arrangörer och branschen. Olika festivaler inbjuder till nya samarbeten och 
möjligheter att nå nya målgrupper. Festivaler är också några av våra viktiga 
mötesplatser för utveckling av den fria scenkonsten.  
 
Under 2019 arrangerade och medverkade Teatercentrum vid 5 festivaler med 
sammanlagt totalt ca 6 700 besökare. Se bilaga Festivaler 2019 för detaljer om 
respektive arrangemang. 
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FÖRMEDLINGSUTVECKLING  
Streaming  
I samband med lanseringen av Aktuellt utbud och Stjärnkalas i hela landet har 
Teatercentrum också börjat undersöka möjligheten med att streama utbudsdagar, med 
särskilt fokus på Norra regionen. Utmaningen i Norra regionen är att målgruppen, 
arrangörerna, är geografisk utspridda över en tredjedel av Sverige. Det kan vara svårt 
att komma till en specifik plats för en fysisk utbudsdag och tiden för presentationer blir 
knapp om m ånga arrangörer ska resa 30-120 mil under en och samma dag. Under 2019 
har Teatercentrum börjat undersöka alternativet att kunna streama Stjärnkalaset, så 
föreställningar både kan ges och ses live på olika platser samtidigt. 
 

Barn & unga-konsulent, Södra regionen 
Sedan början av 2018 har Teatercentrum en detidstjänst vid kansliet i Södra regionen, 
med speciellt uppdrag att utveckla relationer till inköpsansvariga inom skolan i södra 
Sverige, information om våra medlemmars utbud, rådgivning i urvalsprocesser och 
information om förutsättningar för turné till skolor.  
 
2019 har Teatercentrums barn & unga konsulent tillsammans med Scenkonstkonsulent 
för barn & unga, Riksteatern Skåne, utvecklat ett samarbete för att hålla koll på och 
uppvakta kommuner som är svaga arrangörer för barn och unga. Barn & unga 
konsulenten i Södra regionen har också ansvarat för ett frågeformulär angående 
eventuella effekter för teatrarna efter Kulturrådets nya kriterier för Skapande Skola 
2019. Enkäten förbereddes för utskick till teatrarna i början på 2020. Detta för att se 
om vi kan utläsa om de nya reglerna påverkat teatrarna. 
 
Tjänsten som barn & unga konsulent i Södra regionen ger Teatercentrum möjlighet att 
pröva och utveckla nya arbetsmetoder för att bygga långsiktiga relationer med skolan 
för som kan öka efterfrågan på våra medlemmars utbud.  
 

Vass – scenkonst som vågar 
VASS är ett projekt för att bygga långsiktiga relationer mellan teaterföreningar och fria 
scenkonstproducenter för att etablera en utvecklad turnéstruktur för fria producenter 
av scenkonst för en vuxenpublik. Teatercentrum driver VASS i Södra och Västra 
regionen. Under 2019 har Teatercentrum inlett samtal med våra VASS-partner om 
samsyn och interregional samverkan mellan södra och västra regionen. Se bilaga VASS 
2019 för detaljer om verksamheterna i respektive region. 
 

Turnéutveckling, scenkonst för vuxna 
Teatercentrum ingår i ett samarbete med Riksteatern i Östergötland, Danscentrum 
Stockholm och Manegen, för en utveckling av turnéverksamheten med produktioner för 
en vuxen publik. Inom ramen för Friktionskraft genomfördes i slutet av 2018 en 
gemensam pilot-workshop med handplockade deltagare. Syftet med workshopen var att 
arrangörer och producenter inom olika scenkonstdiscipliner skulle mötas och delge 
varandra sina olika perspektiv på hur det fungerar med den turnerande scenkonsten, 
främst för vuxna, i Sverige idag. Under 2019 har workshopen analyserats och 
summerats i ett antal slutsatser, en verklighetsbeskrivning av hinder för ökat 
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turnerande, med förslag till åtgärder. Under året har arbetsgruppen diskuterat 
slutsatserna inom respektive organisationer och med andra aktörer inom branschen, 
med syfte att ta fram en gemensam utvecklingsplan. 
 

Språket – Familjen – Teatern 
Med stöd från Kultur Malmö och Kultur Lund har Teatercentrum inlett ett samarbete 
med ABF, Hyllie Park folkhögskola, Teater 23, Obanteatern och Månteatern, där 
personer i integrationsprocess bjuds in att ta del av teaterföreställningar tillsammans 
med sina barn. Inbjudan går via studieförbundens SFI-utbildningar, språkcaféer och 
kulturföreningar och projektet har som mål att presentera en modell för hur den fria 
teatern och studieförbunden tillsammans kan nå nya målgrupper, stimulera 
språkträning och integration genom teater för hela familjen där olika generationer som 
sällan upplever teater tillsammans. 2019 har den första omgången av Språket - familjen 
- teatern genomförts. De planerade tre föreställningar blev två, med en stor publik av 
personer med ursprung i Turkiet, Irak, Syrien, Afghanistan och Somalia, och ungefär 
lika många barn som vuxna.  
 

INFORMATION & 
MARKNADSFÖRING  
Hemsida 
I samband med Riksdeltagarmötet 2019 lanserades Teatercentrums nya hemsida som 
enkelt och tydligt ska kunna återspegla variationen i våra medlemmars verksamheter 
och samtidigt underlätta för besökare att hitta och navigera på sidan. Hemsidan visar 
vilka våra medlemsteatrar är och länkar direkt till var och en. På hemsidan presenteras 
vad som ingår i medlemskapet och nya ansökningar om medlemskap inleds via online-
formulär på sidan. Under medlemsavdelningen finns avtal, information och olika 
verktyg till stöd i arbetsgivarfrågor. 
 
Teatercentrums nya verktyg för förmedlingsarbete, Aktuellt utbud, är en central del av 
den nya hemsidan, med sin unika form av presentationer av medlemmarnas utbud, 
tillsammans med tips och texter för arrangörer och presentation av Stjärnkalaset, Trete 
och Bibu 
 
Mellan 1 maj-31 december 2019 hade vi: 4 223 unika besökare, 20 074 sidvisningar, 501 
unika besök på Aktuellt Utbud. 
 

Nyhetsbrev 
Teatercentrum publicerar regelbundet olika slags digitala nyhetsbrev, externa och 
interna, regionala och nationella. Externa nyhetsbrev i regionerna varierar efter de 
regionala förutsättningarna och sprider information om våra medlemmars och 
Teatercentrums aktuella aktiviteter och verksamheter. De interna nyhetsbreven, till 
Teatercentrums medlemmar och nätverk, fokuserar på medlemsnytta och är den 
viktigaste kommunikationskanalen om verksamheten för och med medlemmar och 
nätverk, nationellt och regionalt.  
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Sociala medier 
Teatercentrum är närvarande och aktiv i sociala medier som Facebook, Twitter och 
Instagram. Teatercentrums huvudsida på Facebook gillas/följs av drygt 1 700 personer 
och vissa inlägg har en räckvidd som är mer än den dubbla. Sociala medier är en viktig 
del av synliggörande av Teatercentrums medlemmar och organisationens informations- 
och marknadsföringsaktiviteter. Under 2019 har en översyn av Teatercentrums närvaro 
och aktiviteter i sociala medier inletts, med syfte att ta fram en ny strategi för hur 
Teatercentrum, med givna resurser, på bästa sätt kan lyfta våra medlemmars och 
organisationens verksamhet i de olika kanalerna. 
 
Teatercentrum är även medredaktör till Facebook-sidan för Upprop för den fria 
scenkonsten.  
 

Den fria teatern - 21 skånska teatrar berättar 
Antologi med 21 fria teatrar i Skåne som Teatercentrum gav ut 2015. Den presenteras 
för arrangörer och kan beställas från Teatercentrums sida.  
 

Förväntat eller överraskande – ett analysverktyg om 
normer, inkludering och konstnärliga val inom scenkonst 
Presenteras och sprids till arrangörer i samband med utbudsdagar och arrangörsträffar 
under året och kan hämtas på Teatercentrums hemsida. 
 

Teaterstråket, Göteborg 
Med Teaterstråket har Teatercentrum marknadsfört våra medlemmar i Göteborgs 
stadsrum längs 3:ans spårvagnslinje mellan Hagakyrkan och Chapmans torg, en sträcka 
som täcker in ett tiotal av Västra regionens medlemmar. Totalt 12 scener har varit 
kopplade till Teaterstråket. Teaterstråket har finansierats av Näringslivsgruppen, 
Göteborg & Co, Göteborgs Stads kulturnämnd (PRONTO) samt med avgifter från de 
medverkande som inte är medlemmar i Teatercentrum.  
 
Under 2019 har resurserna behövt omprioriteras, underhålla av permanenta skyltar i 
offentlig miljö har blivit för kostsamt och Teaterstråket har monterats ned. Samverkan 
mellan de berörda teaterscenerna är fortsatt möjlig och om intresse finns kan 
Teatercentrum även i framtiden kunna agera nav och samordna 
kommunikationsinsatser. 
 

Informationssamarbete med centrumbildningarna 
Centrumbildningarna har sedan 2009 en gemensam web-portal med länkar till samtliga 
centrumbildningar. Hemsida och andra informationssamarbeten syftar till att 
marknadsföra centrumbildningarna som kompetensresurs och förmedlare till skolans 
arbete med professionell konst i skolan. Under 2019 har behovet av uppdatering 
diskuterats och arbete inletts för en kommande ny version av gemensam presentation. 
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SEMINARIER & 
KONFERENSER  
Till de synliggörande aktiviteterna kommer också Teatercentrums egna offentliga 
seminarier och konferenser kring aktuella kulturpolitiska och konstnärliga frågor. 
Genom seminarier, konferenser och andra samtalsforum initierar Teatercentrum 
diskussion och kunskapsfördjupning kring aktuella frågor som rör våra medlemmars 
verksamheter, fri scenkonst och dess plats, förutsättningar och möjligheter i samtiden. 
Vi vänder oss både till en intresserad allmänhet och till mer specialintresserade 
målgrupper inom teaterbranschen och arrangörsledet. Vi deltar även vid andras 
arrangemang för att representera våra medlemmar och den fria scenkonsten. 
2019 har Teatercentrum arrangerat och medverkat vid 12 seminarier och konferenser. 
Se bilaga Seminarier & konferenser 2019 för detaljer om respektive arrangemang. 
 

RESURSCENTRUM FÖR 
SCENKONST 
Resurscentrum för scenkonst etablerades 2012 med stöd av Kultur Skåne. 
Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd och Riksteatern Skåne flyttade in i 
gemensamma lokaler i kulturhuset Mazetti i Malmö. 2019 satt också Centrum för 
Dramatik Syd och Musikcentrum Syd i lokalerna. 
 
Gemensamma aktiviteter 2019 var: 

• VASS, se separat beskrivning. 
• Teknikpool där Teatercentrum och Danscentrum gemensamt äger och driver en 

uthyrning av scen- och bildteknik för medlemmarna till kraftigt reducerade 
priser.  

• Samarbete mellan Teatercentrums konsulent och förmedlare, barn och unga, och 
scenkonstkonsulent Barn & Unga på Riksteatern Skåne. Uppsökande 
verksamhet, informationsspridning, omvärldsanalys, förmedling och 
konsultationer gentemot skola och skapande skola. 

• Scenkonstfrukostar och After work. Se bilaga Förmedling: Seminarier & 
konferenser. 

• Gemensamma informationsmöten med kulturpolitiker. 
• Kontinuerligt informations- och kunskapsöverföringar, likväl som utvecklande 

diskussioner kring nya strategier och satsningar, distribution, infrastruktur, 
subventioner, utbudsdagar. 

 
Teatercentrum utvecklar kontinuerligt också andra resurssamarbeten i övriga regioner, 
bl.a. med erfarenheter från Resurscentrum i Södra regionen som bakgrund. I västra 
regionen har Teatercentrum t.ex. kunnat erbjuda medlemmar medlemskap i 
Mediaverkstan där de kan låna teknik och få hjälp för att bland annat filma av 
föreställningar till Aktuellt utbud på Teatercentrums hemsida.  
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CENTRUMBILDNINGARNA  
Centrumbildningarna får verksamhetsanslag från Statens kulturråd bl.a. för 
arbetsförmedlande tjänster. Teatercentrum samverkar med övriga centrumbildningar 
på både nationell och regional nivå och möts regelbundet för rapportering och 
erfarenhetsutbyte, planering och genomförande av informationsinsatser och utveckling 
av ökat samarbete.  
 

Information & Marknadsföring, Skapande skola 
Centrumbildningarna har en gemensam hemsida med presentationer och vidare länkar 
till respektive organisation. Vidare finns ett gemensamt informationsmaterial om 
centrumbildningarnas resurser och kompetenser för kultur i skolan. 
 

Samverkan AF Kultur Media  
Centrumbildningarna träffar regelbundet AF Kultur Media för informationsutbyte om 
aktuella tendenser och prognoser om arbetstillfällen på kulturområdet. Teatercentrum, 
Danscentrum, Musikcentrum och Manegen är alla representerade i Nationella 
branschrådet Scen och Ton.  
 
Centrumbildningarna har gemensam representation i AF kulturs branschråd för 
kulturarbetsmarknaden och regionala samrådsgrupper.  
 
Centrumbildningarna samarbetar kring gemensamma kulturpolitiska intressen och 
agerar gemensamt med skrivelser och uppvaktningar vid behov. 
 

ÖVRIG FÖRMEDLANDE & 
SYNLIGGÖRANDE 
VERKSAMHET  
Ett flertal av de nätverk och samarbeten Teatercentrum ingår i är också aktiviteter för 
att sprida och öka kunskapen om medlemmarnas verksamhet och utbud, knyta 
kontakter och förmedla uppdrag, samt synliggöra och uppmärksamma villkor och 
förutsättningar för den fria professionella scenkonsten.  
 

Barnteaterakademin i Göteborg/Västra Götaland 
Teatercentrums verksamhetsledare i Västra regionen är representerad i styrgruppen för 
Barnteaterakademin, som bland annat har till uppdrag att stimulera tillkomsten av ny 
dramatik för barn och unga.  
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BUNGK: Barn- och ungkulturgruppen, Västerbotten  
BUNGK är en samverkansgrupp för regionala kulturkonsulenter, representanter för 
centrumbildningar, institutioner och andra regionala aktörer som främjar konst och 
kultur för barn och unga i Västerbotten, genom vuxna i barn och ungas närhet. 
 

Barnkulturnätverket Västmanland 
Ett nätverk med syfte att informera om pågående verksamheter för barn och unga och 
lyfta barnkulturfrågor. Nätverket består av representanter för kommunerna, de 
regionala institutionerna samt Teatercentrum.  
 

Scenkonstgruppen Östergötland 
Scenkonstgruppen är en referensgrupp för regional utveckling och består av 
representanter från de regionala institutionerna, Riksteatern och Teatercentrum. Syftet 
med gruppen är att utveckla strukturer och samarbeten mellan de olika aktörerna i 
kulturlivet.  
 

Stiftelsen för teatern vid Rosenlundsgatan i Stockholm 
Teatercentrum har under 2018 innehaft en post i stiftelsen styrelse. Anders Lorentzon, 
verksamhetsledare i Östra regionen, är Teatercentrums ledamot i styrelsen. 2018 har 
Kammarkollegiet godkänt stiftelsens begäran om ändrad urkund gällande stiftande 
organisationer. 
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KULTURPOLITIK 
 
 
 
 

 
 
Teatercentrum driver kulturpolitiska frågor och verkar för 
att medlemsteatrarnas ekonomiska förutsättningar 
förbättras.  
 
Det kulturpolitiska opinionsarbetet sker genom skrivelser och uppvaktningar, 
arrangemang av kulturpolitiska seminarier, deltagande i olika nätverk och samverkan 
inom branschen.  
 

UPPROP FÖR DEN FRIA 
SCENKONSTEN  
2014 startade ett samarbete mellan Teaterförbundet, Danscentrum och Teatercentrum, 
ett gemensamt upprop för att stärka den fria professionella scenkonsten i Sverige.  
Under 2019 har Uppropet diskuterats i möten med politiker och 
myndighetsrepresentanter och i offentliga evenemang: 
 

Scenkonst i hela landet – hur är det möjligt,  
Folk och KULTUR, 7 februari, Eskilstuna 
Ett panelsamtal med: Christer Nylander (L), ordförande i Kulturutskottet, Vasiliki 
Tsouplaki (V), ledamot i Kulturutskottet, Anna Wennerbeck, konstnärlig 
ledare/koreograf, Embla dans & teater, Maria Gage, teaterkonsulent, Västmanlands 
Teater, Anders Lindberg, kulturarrangör, Tärna Bygdegårdsförening. Moderator Lis 
Hellström Sveningson. 
 

Mingel på Scenkonstbiennalen, 17 maj, Sundsvall 
Med inledande verklighetsbeskrivningar av Malin Berglund, Teater Soja och Marie 
Wårell, Dansinitiativet. 

KULTURPOLITIK 
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Politikermöte 9 oktober  
Med Christer Nylander (L) och Per Lodenius (C), Kulturutskottet. 
 

Möte med Kulturrådet 4 november  
Med generaldirektör Staffans Forsell och enhetschef Veronica Lampa  
 

Politikermöte 12 november  
Med Lawen Redar (S) och Mats Berglungd (MP), riksdagens kulturutskott. 
 
Uppropet sprids för övrigt i samband med utbudsdagar, branschmöten och andra 
mötesplatser. Hela uppropet finns tillgängligt på Teatercentrums hemsida fritt att 
sprida vidare för medlemmar och intresserade.  
 

REGIONAL KULTURPOLITIK  
Teatercentrum är remissinstans för ett flertal regionala kulturplaner inom 
samverkansmodellen och de regionala verksamhetsledarna deltar återkommande i olika 
former av dialog- och samverkansmöten tillsammans med medlemmar. Teatercentrum 
lyfter fram de fria teatrarnas betydelse för kulturlivet i respektive region och verkar för 
ett utvecklat samarbete och koppling mellan institutioner och fria grupper, 
professionella konstutövare, föreningar, studieförbund och andra aktörer.  
  
När Region Skåne i januari 2019 drog in samtliga utvecklingbidrag och uppräkningar av 
anslagen till fria utövare inom samtliga konstområden, pengar som har varit en stor del 
av grundfinansiering för hela kulturområdet i regionen, blev Teatercentrum en del av 
Nätverket för Skånsk Scenkonst som består av över 150 individer, grupper, föreningar, 
organisationer, institutioner från det skånska kulturlivet. Med Kulturdeklaration Skåne 
uppvaktades politiker, publicerades debattartiklar och hölls debatt på Folk och kultur, 
för att peka på konsekvenserna för det fria kulturlivet, 
 
I Östra regionen har Teatercentrum lämnat Remissvar till Kulturplan för Östergötland. 
Teatercentrum har deltagit vid Region Stockholms första kulturting efter att beslut om 
den nya kulturstrategin. 
 
I Västra regionen har ett stort fokus under 2019 legat på att bevaka situationen i 
Göteborg som på grund av en omorganisering och centralisering av viktiga funktioner 
för samordningen av barnkultur i skolan har påverkat de fria professionella teatrarnas 
möjlighet att nå ut med sina föreställningar. Med anledning av detta var Teatercentrum 
medarrangör till en informationsdag om den nya strukturen, som ägde rum 28 maj med 
ca 100 besökare.  
 
I Västra regionen har Teatercentrum under året också deltagit i samrådsmöten och gjort 
flera skriftliga inspel samt en muntlig offentlig redovisning kring Kulturstrategi Västra 
Götaland -och regional kulturplan 2020-2023. 
 

https://docs.google.com/document/d/1HLqbYPEjEEXThxYAi_gA_lnQzHoiRH7xaJRfzGV1kLs/edit?usp=sharing
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STATISTIK & 
OMVÄRLDSANALYS  
Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, 
föreställningar, turné och personal från föregående år. Syftet med Teatercentrums 
statistikinsamling är att känna vårt område bättre än någon annan så att Teatercentrum 
kan presentera uppdaterad information, fakta och argument för att lyfta den fria 
teaterkonsten och våra medlemmar.  
 
1 600 personer arbetade hos Teatercentrums medlemmar 2018 
Sedan 2016 är det ett krav på rapportering om föregående års antal anställda och 
uppdragstagare vid teatrarna som önskar förnya sitt medlemskap i Teatercentrum för 
ett nytt medlemsår, och för teatrar som söker medlemskap. De 92 teatrar som varit 
medlemmar 2019 rapporterade tillsammans att sammanlagt ca 1 100 personer varit 
engagerade som anställda och drygt 500 som uppdragstagare under 2018, för långa och 
korta perioder. 
 
I Västra regionen samlar Teatercentrum sedan 2009 in regional statistik kring fria 
teatrars verksamhet i Västsverige. 2019 gav Teatercentrums medlemmar i Västra region 
drygt 930 föreställningar i 38 kommuner. 
 
I Östra regionen har Teatercentrum sammanställt en rapport med statistik över fria 
teatrar i Östergötland till Region Östergötland, samt sammanställt statistik över vad 
Teatercentrums medlemmar spelat i region Stockholm från spelåret 2014/15 till och 
med spelåret 2017/2018. 2019 gavs 605 föreställningar i Östergötland för en publik på 
knappt 37 000 personer. För Region Stockholm visar Teatercentrums sammanställning 
av det regionala scenkonststödet, att antalet föreställningar över tid har minskat från 
1018 till 748 och publiken har minskat från 76 550 personer till 56 086 mellan år 2014 
och 2019. 
 

Omvärldsbevakning  
Teatercentrum deltar kontinuerligt i ett flertal branschinriktade nätverk, konferenser, 
seminarier och andra möten, såväl lokalt och regionalt som nationellt och 
internationellt. Styrelse och verksamhetsledare följer och medverkar i den kultur- och 
samhällspolitiska debatten och bevakar forskning inom de områden som är relevanta 
och berör Teatercentrums och våra medlemmars verksamheter. Deltagande och 
representation i dessa sammanhang 2019 framgår under olika rubriker i denna 
Årsberättelse.  
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qH37AbBZHWm1q04t2JYm4KdGJ_4ZwM3K


24 
 

SCENSVERIGE 
Scensverige är en ideell förening vars medlemmar är institutioner, organisationer och 
fria teatrar som yrkesmässigt bedriver konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig eller 
facklig verksamhet. Scensveriges huvudsakliga uppgift är att vara ett forum för 
samarbete inom branschen på gemensamma områden som utbildning och kulturpolitik, 
att samla och sprida information inom svensk scenkonst samt att vara svensk union för 
Internationella Teaterinstitutet, ITI.  
 
Teatercentrums vice ordförande Rolf S Nielsen är ledamot i Scensveriges styrelse samt 
Teatercentrums representant i Scensveriges Råsmöte tillsammans med Lovisa Phil, 
Teatercentrums ordförande, Ola Karlberg och Zeljko Santrac, Teatercentrums styrelse, 
samt Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare. 
 
Scensverige har tre särskilt prioriterade områden; förstärkning av det internationella 
utbytet, arrangerande av Scenkonstbiennalen och dokumentation inom scenkonsten 
med Scendatabasen.  
 

Scenkonstbiennalen 14-19 maj 2019,  
Sundsvall och Härnösand 
2019 genomförde vi Scenkonstbiennalen i Sundsvall och Härnösand med Scenkonst 
Västernorrland som värd. En urvalskommitté bestående av 9 styrelsevalda personer 
valde 15 produktioner till programmet, därtill presenterades tre internationella 
gästspelsproduktioner och föreställningar av Scenkonst Västernorrland. 
Teatercentrums medlem Teater Soja gav i eget arrangemang föreställningen Kvinnor.  
 
En programgrupp bestående av 5 styrelsevalda personer lade biennalens 
seminarieprogram, med totalt 138 seminariepunkter, som till stor del bygde på förslag 
från Scensveriges medlemmar. Teatercentrum arrangerade fem programpunkter: 
Mentor Room, Förväntat eller överraskande, Vill du se hur en teater förvandlas till 
sveriges coolaste cykelbutik? mobilisering för kulturlokaler, Upprop för den fria 
scenkonsten och Teatercentrum 50 år. Se bilagor Förmedling: Seminarie&konferenser 
respektive Möten&kompetensutveckling. 
 
Av totalt 1500 besökare var 23 inbjudna internationella gäster som representerade 16 
länder, utöver de som medverkade i internationella produktioner. 
 

Kulturpolitiska kommittén  
Kulturpolitiska kommittén driver kulturpolitiskt påverkansarbete. Kommittén består av 
de av Scensveriges medlemmar som är företrädare för arbetsgivare- och 
arbetstagarorganisationerna, centrumbildningar inom teater och dans samt företrädare 
för musikområdet. Teatercentrum representeras av vice ordförande Rolf S Nielsen i 
kulturpolitiska kommittén.  
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Utbildningskommittén 
Utbildningskommittén bevakar utbildningsområdet i Sverige, initierar olika 
utbildningar samt ordnar seminarier och debatter i utbildningsfrågor. I 
utbildningskommittén ingår företrädare för branschen, utbildningarna och 
fackförbunden inom teater- och dansområdet. Teatercentrum representeras av Lena 
Gustafsson, nationell verksamhetsledare, i utbildningskommittén.  
 

Scendatabasen  
Scendatabasen innehåller innehåller drygt 400 aktiva producenter av teater, dans, 
musikteater, nycirkus, mim och andra scenkonstformer. Antalet inlagda produktioner 
sedan starten 2006 är 9701. Scendatabasen vänder sig till bransch, media och 
allmänhet. Ur databasen hämtas uppgifter för olika sorters statistik. Scendatabasen 
fungerar även som underlag för kalendariet Månadens premiärer.  
 

Scensverige AB 
Scensverige AB är ett separat bolag där vissa av organisationens projekt läggs, inklusive 
Scenkonstbiennalen. Bolagets syfte är att bedriva informations- och 
programverksamhet inklusive Scenkonstbiennalen. Teatercentrums vice ordförande 
Rolf S Nilsen är ledamot i styrelsen för Scensverige AB.  
 

Swedstage 
Swedstage är ett showcase med syfte att presentera svensk scenkonst för internationella 
festivalarrangörer, inköpare, programläggare, teaterchefer etc. Nästa Swedstage 
arrangeras 2020. 
 

Stolt scenkonst  
Stolt scenkonst är ett nätverk som verkar för att fira, främja och fördjupa scenkonst 
med HBTQ+perspektiv, i Sverige och internationellt. Under 2019 har Scensverige 
tillsammans med sina medlemmar presenterat scenkonst med HBTQ+perspektiv på 
flera platser i samband med lokala pridefestivaler och kulturfestivaler runt om i landet. 
 

  



26 
 

ÖVRIGT KULTURPOLITISKT 
ARBETE  
European Independent European Performing Art 
Associations, EAIPA/Stronger together  
Ett nytt europeiskt nätverk/samarbete för nationella paraplyorganisationer för fri 
scenkonst, som Teatercentrum varit med att starta 2018. Nätverket syftar till ökat 
utbyte av erfarenheter om den fria scenkonstens villkor för att lyfta frågor av 
gemensamt intresse kring europeisk och nationell kulturpolitik. Teatercentrum är 
representerad i styrelsen för EAIPA. 
 

10 kulturpolitiska frågor till EU-kandidater i 10 länder 
Inför EU-valet2019 skickade samtliga EAIPA-medlemmar i EU-land 10 frågor för att 
uppmärksamma villkor och förutsättningar för den fria professionella scenkonsten, till 
sina nationella EU-kandidater.  
 

Introduction to independent performing arts in Europe - 
eight European performing arts structures at a glance 
En pilotenkät som jämför finansiering, social trygghet och andra villkor, i åtta 
europeiska länder, genomförd och publicerad av The European Association of 
Independent Performing Arts (EAIPA) 2018. Under 2019 har Teatercentrum 
överlämnat och introducerat enkäten inom branschen, för andra intresseorganisationer, 
politiker och handläggare på förvaltningar och myndigheter. 
 

Vill du se hur en teater förvandlas till sveriges coolaste 
cykelbutik? mobilisering för kulturlokaler! 
Scenkonstbiennalen, 14 maj, Sundsvall 
En workshop/tankesmedja som Teatercentrum arrangerade tillsammans med 
Scensverige för att mobilisera och samla idéer för framtida aktioner mot nedläggning av 
kulturlokaler. Se bilaga Möten och kompetenshöjning 2019 för detaljer. 
 

Assitej: Rådslag om förutsättningar för scenkonst i skolan, 
6 november  
Teatercentrum deltog vid Assitejs initiativ till tankesmedja för att diskutera om det 
behövs ett krav på nationell scenkonstgaranti för alla barn och unga och vad en sådan 
skulle kunna garantera. 
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ARBETSGIVAR 
FRÅGOR  
 
 
 

 
 
Teatercentrum arbetar med avtals- och arbetsgivarfrågor 
samt stärker sina medlemsteatrar inom området.  
 

Kollektivavtal avseende anställda vid fria professionella 
teatrar i Teatercentrum  
Teatercentrum är arbetsgivarpart i kollektivavtalet mellan Teatercentrum och 
Teaterförbundet avseende anställda vid fria professionella teatrar i Teatercentrum. 
Nuvarande avtal gäller till 31 mars 2020.  
Sedan tidigare avtal med Teaterförbundet ingår parterna också i en överenskommelse 
om att gemensamt, tillsammans med Danscentrum, arbeta för att förbättra den fria 
scenkonstens villkor och förutsättningar. 
Styrelsen behandlar kontinuerligt, tillsammans med verksamhetsledarna, frågor kring 
avtal och arbetsgivaransvar som berör medlemmars verksamheter och ger stöd och 
support som samtalspart och bollplank i avtals- och arbetsgivarfrågor.  
 

Svensk scenkonst 
Teatercentrum är medlem i Svensk scenkonst som arbetsgivare för föreningens 
personal och arbetsplatsen är ansluten till kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och 
Unionen samt Akademikerförbunden, avseende allmänna bestämmelser för tjänstemän 
vid orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser, teater- och 
länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar.  
 

Arbetsgivarservice 
Under 2019 har Teatercentrum haft ett serviceavtal med Arbetsgivaralliansen som 
inneburit att Teatercentrums medlemmar, med dess arbetsgivarrepresentanter, haft 
möjlighet att kontakta Arbetsgivaralliansen för arbetsrättslig rådgivning med frågor 
som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtalet löpte ut per den 31 
december 2019 och parterna valde ömsesidigt att inte förhandla vidare om en 
fortsättning.  

ARBETSGIVAR- 
FRÅGOR 
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I december kunde Teatercentrums styrelse istället teckna ett nytt serviceavtal med 
Svensk Scenkonst, som ger Teatercentrums medlemmar tillgång till följande 
arbetsgivarservice: tillgång till Arbetsgivarguiden på Svensk Scenkonsts webbplats; 
rådgivning kring tolkning och tillämpning av Teatercentrums kollektivavtal med 
Teaterförbundet samt allmän arbetsrätt och upphovsrätt. 
Mot särskild avgift kommer Teatercentrums medlemmar också kunna få ytterligare 
service, t.ex. tillgång till Svensk Scenkonsts grundkursutbud i arbetsrätt och 
upphovsrätt, samt övriga branschanpassade utbildningar, och förhandlingsstöd av 
Svensk Scenkonsts jurister. Serviceavtalet med Svensk Scenkonst gäller från 1 januari 
2020. 
 

Teatercentrums Mångfaldspolicy  
är ett styrdokument som syftar till ett medvetet och kontinuerligt mångfaldsarbete inom 
Teatercentrum samt dess medlemsorganisationer.  
I Verktygslåda för mångfald, på Teatercentrums hemsida, har alla medlemmar tillgång 
till dokument och länkar med exempel på konkreta metoder och åtgärder för att 
förebygga, uppmärksamma och hantera olika former av diskriminering och 
trakasserier.  
 

Mångfaldsplan 2016-2018  
Med utgångspunkt i Teatercentrums Mångfaldspolicy har styrelsen upprättat en 
Mångfaldsplan avseende Teatercentrums interna organisation, styrelsens och 
personalens arbete 2016-2018. Mångfaldsplanen är ett gemensamt incitament för att 
kontinuerligt göra ett långsiktigt mångfaldsarbete och säkerställa rutiner för 
kunskapsinhämtning, arbetsordning, utvärdering och uppföljning. Teatercentrums 
mångfaldsplan är tillgänglig för medlemmar på hemsidan i Verktygslåda för mångfald.  
 

Likabehandling på arbetsplatsen 
För Teatercentrums interna arbete har styrelsen har under året också tagit fram 
riktlinjer för ett förebyggande arbete för att aktivt arbeta mot diskriminering på 
arbetsplatsen, bl.a. med Handlingsplan mot diskriminering, Rutiner för att identifiera 
och förebygga diskriminering, m.m.  
 

Arbetsgivarrollen i fokus 
Under 2019 har Teatercentrum arrangerat ett antal medlemsaktiviteter med fokus på 
arbetsgivarrollen på fria teatrar. Teatercentrum har erbjudit samtliga medlemmar att få 
ett hembesök av Teatercentrum tillsammans med Teaterförbundets regionala 
skyddsombud Tristan Agdler för att utifrån varje teaters behov och situation ta upp 
olika arbetsmiljöfrågor, med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets nya reglemente kring 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Under 2019 har sammanlagt 27 teatrar besökts och 
ytterligare 9 besök bokats in till början av 2020. Se bilaga Möten & kompetenshöjning 
I västra regionen genomfördes en workshop kring kollektivavtalets innehåll inför 
kommande avtalsförhandlingar 2020. 
 

Nationellt nätverksforum 16 maj, Sundsvall  
Arrangerades i samband med Riksdeltagarmötet och tog upp arbetsmiljön på turné i 
förskolor och skolor. Se detaljer i bilaga Möten & kompetenshöjning.  
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MÖTEN & 
KOMPETENS 
HÖJNING 
 

 
 
Teatercentrum utvecklar fri teaterkonst genom möten och 
kompetenshöjning. 
 
Teatercentrum erbjuder regelbundet kompetensutveckling till alla medlemmar genom 
workshops, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt såväl 
som internationellt, samt erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Samarbete och 
samarrangemang med andra inom branschen eftersträvas. Kompetensutveckling är en 
viktig del i verksamheten för att skapa möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig 
utveckling och förbättra medlemmarnas förutsättningar att leva av sin profession.  
 
Teatercentrum har under året varit representerad i Scensveriges utbildningskommitté. 
 

Medlemsmöten & nätverksforum 
Medlemsmöten är mötesplats och plattform för information och diskussion kring 
aktuella frågor på det fria teaterområdet, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 
Medlemsmöten vänder sig primärt till teatrarnas representanter. De regionala 
verksamhetsledarna är sammankallande och anpassar antal tillfällen och innehåll efter 
regionala behov och förutsättningar.  
 
Nätverksforum har varit mötesplatser för både teaterrepresentanter och personer 
anslutna till Teatercentrums nätverk. 
 

Plattform för fri teater för vuxna  
Initiativet till plattformen togs vid Teatercentrums Riksdeltagarmöte 2019 som ett svar 
på ADAS musikaliska teaters motion om att Teatercentrum ska förutsättningar för 
plattformar och nätverk för producenter av fri scenkonst för vuxna. Syftet med 
plattformen är att synliggöra den fria teatern som produceras för en vuxen publik, 
utveckla och stärka dess konstnärliga kvalité och betydelse, skapa samarbetsmöjligheter 
och kontakter mellan olika teatrar, scenkonstnärer och omvärlden, samt skapa debatt 
med fokus på teatrar som producerar teater för vuxen publik som konstform, dess 

MÖTEN & 
KOMPETENS-
HÖJNING 
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funktion och mening i samhället. Utgångspunkten för plattformen är Teatercentrums 
medlemmar. Under 2019 hölls ett första pilotmöte. Se bilaga Möten och 
kompetenshöjning 2019 för detaljer. 
 

Kulturakademin 
Kulturakademin är en regional resurs för professionellt yrkesverksamma inom scen, 
ton, film och TV i Västra Götalandsregionen. Verksamheten har funnits sedan hösten 
2004 med olika huvudmän men är sedan juni 2016 en egen juridisk person med säte i 
Göteborg. Teatercentrum har sedan starten varit aktiv i ledningsgruppen och har efter 
en omstrukturering under 2016 numera en plats i det strategiska rådet, som bland 
annat kommer arbeta med frågor kring validering och kompetensbedömning av 
nyanlända kulturarbetare. Kulturakademin har ett tydligt intersektionellt mångfalds- 
och jämställdhetsperspektiv. Under 2019 arrangerade Kulturakademin 20 olika 
utbildningar, workshops eller seminarier för teaterområdet. 
 

Teateralliansen 
Teatercentrum har ett nära samarbete med Teateralliansen kring planering och 
genomförande av fortbildning och kompetensutveckling för skådespelare fr.a. i Södra 
och Norra regionen. Under 2019 har Teatercentrum genomfört ett flertal workshopar i 
samarbete med Teateralliansen.  
 

YRGO: Teater-, event- & scentekniker 
Teatercentrum ingår i ett samarbete med yrkeshögskoleutbildningen Teater-, event- & 
scentekniker där Teatercentrum presenterar de fria professionella teatrarna för 
studenterna inför deras praktikperiod, för att på så sätt bidra till att ny kompetens 
införs i det fria scenkonstlivet. 
 

RÖDDIK, Östra regionen 
Teatercentrum har medverkat i projekt kring digitalisering av kulturlivet i Östergötland 
RÖDDIK. RÖDDIK har fungerat som ett cluster mellan kulturaktörer i Östergötland 
med syfte att stärka initiera samarbeten mellan regionens professionella kulturaktörer. 
Teatercentrums roll har varit att medlemmarna i Östergötland ska få möjlighet att ta del 
av regionens satsning kring digitalisering genom att initiera fortbildning och 
kompetensutveckling. Teatercentrum har ingått i en arbetsgrupp bestående av: 
Teatercentrum, Östgötateatern, Länsmusiken, Riksteatern i Östergötland. I 
Östergötland finns ganska gott om resurser som främst varit möjligt för de regionala 
institutionerna och de större bildningsförbunden. Med allt från visualiseringscentrum 
till dataspelsutvecklare etc. Projektet genomfördes som en serie seminarier och 
närverksträffar och studieresor. Projektet har pågått under 2019. Följande medlemmar 
har varit inblandade eller berörda: Teater Fenix, Teater Imba, Chop Event och Teater 
Pelikanen  
 

Kompetensutveckling Norra regionen 
Under hösten 2019 har Teatercentrum tillsammans med medlemmarna i norra 
regionen undersökt lämpliga tider för fortbildning och vilket innehåll som efterfrågas. 
Önskemål och behov av kompetensutveckling varierar brett medan samstämmigheten 
är stor om att det är önskvärt att få tillfälle träffas teatrarna emellan oavsett innehåll 
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och att det generellt är under skolans lovtider, som det är lättare att delta på 
Teatercentrums aktiviteter. Norra regionens 10 medlemsteatrar är utspridda på 50% av 
Sveriges totala yta och många individer vittnar om behovet att ses fysiskt och utbyta 
erfarenheter med varandra och därigenom också få en bekräftelse på att de har ett 
existensberättigande.  
 
Se bilaga Möten och kompetenshöjning 2019 för detaljer om specifika arrangemang. 
 

INTERNATIONELLA 
NÄTVERK & SAMARBETEN  
Teatercentrums internationella nätverk och samarbeten syftar till att skapa 
förutsättningar för organisationen och våra medlemmar att vara delaktiga i vad som 
sker på teaterområdet ur ett internationellt perspektiv och utveckla internationella 
samarbetsprojekt, konstnärligt såväl som kulturpolitiskt. 
 

European Independent European Performing Art 
Associations, EAIPA/Stronger together  
Nätverket syftar till ökat utbyte av erfarenheter om den fria scenkonstens villkor för att 
lyfta frågor av gemensamt intresse kring europeisk och nationell kulturpolitik. 2019 har 
EAIPA arbetat med förberedelser för ansökan om EU-nätverksstöd, undersökt 
möjligheter till en fördjupning av kartläggningen från 2018 samt gemensamma 
kulturpolitiska aktioner. Vid årets slut hade EAIPA 14 medlemsorganisationer från 13 
länder. Förutom möten förknippade med styrelseuppdraget har Teatercentrum 2019 
deltagit vid följande EAIPA-möten:  2nd General Assembly 23 mars, Hull, England, i 
anslutning till IETM Pleanary Meeting Extraordinary General Assembly och 
Workmeeting 14-16 november, Wein, Österrike 

 
Nordiskt nätverk för fri scenkonst 
Teatercentrum har informationsutbyte och samarbetar återkommande med 
organisationer för fri scenkonst i Norden utifrån aktuella frågor och gemensamma 
intressen på nordisk och nationell nivå. Teatercentrums nationella verksamhetsledare 
har en kontinuerlig kontakt med De Frie Koreografer (Danmark), Uafhængige 
scenekunstnerer (Danmark), Cefisto (Finland) Teatercentrum / Teatterikeskus 
(Finland), Sjálvstæ∂u Leikhúsin (Island) och Danse- og teatersentrum (Norge). 
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IETM – Interational Network for Contemporary 
Performing Art  
Ett nätverk med över 500 medlemmar från ett 40-tal länder. Medlemmarna är 
professionella organisationer och individer verksamma på scenkonstområdet. Nätverket 
syftar till att stimulera kvalité, utveckling och kontexter för samtida scenkonst i ett 
globalt sammanhang genom att initiera och underlätta professionella nätverk och 
samtal. Två gånger om året arrangeras ett stort nätverksmöte med seminarier, 
workshops, föreställningar och tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. 
2019 deltog Teatercentrums nationella verksamhetsledare vid: Plenary Meeting 28-31 
mars, Hull, England 
 

EON – European Off Network  
Ett informellt nätverk av fria yrkesverksamma konstnärer, producenter och grupper 
inom scenkonstområdet, från hela Europa. Nätverket är för närvarande vilande men 
flera av de närmaste samarbetsparterna inom EON är också medlemmar i EAIPA och 
IETM. 
 

Access Europa 
Teatercentrum är medlem i Intercults plattform för kultursektorn för ett ökat 
engagemang i Europa. Plattformen är ett forum för internationell omvärldsbevakning, 
nätverk och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. 
 

Svenska Assitej 
Teatercentrum är medlem i Svenska Assitej, en del av det internationella nätverket 
ASSITEJ International som består av 80 medlemsländer världen över. ASSITEJ arbetar 
med och för barn och ungdomars rätt till god scenkonst i alla dess former. 
Teatercentrum och Svenska Assitej äger och driver tillsammans Bibu AB. 
 

Svenska iTi - Scensverige 
Teatercentrum är medlem i Scensverige som är svenskt centrum för International 
Theatre Institutet, iTi, samt ingår i Nordisk Teaterunion (NTU). Scensverige är en 
mötesplats för den svenska scenkonsten samt ett forum för utbyte och kontakt över 
gränserna. Som medlemsorganisation i iTi verkar Scensverige för att utöka den svenska 
scenkonstens internationella relationerna genom samarbete och idéutbyte samt genom 
att sprida kunskap och information. Teatercentrum är representerad i styrelse och 
kommittéer. 
 
 

  



33 
 

BILAGOR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Festivaler 2019 
Medlemmar 2019  
Möten & kompetenshöjning 2019 
Personal 2019 
Seminarier & konferenser 2019 
Utbudsdagar 2019 
VASS 2019 
 
 

BILAGOR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trete 
Trete är en regional festival med fokus på fri teaterkonst för barn och unga. Trete har 
arrangerats årligen av Teatercentrum i samarbete med N3 Kulturbyrå i Trollhättan. 
Trete står för tre T i Teatercentrums och Trollhättans Teaterdagar. Under 2019 har 
Trete pausats och varit under utvärdering. Utvärderingen har visat att det finns en 
positiv bild av festivalen med bra delar som kommer att tas tillvara i det fortsatta 
utvecklingsarbetet för att bättre passa in i Teatercentrums verksamhet, Trollhättans 
kulturbild och Västra Götalandsregionen som helhet.  
 

Scenkonstbiennalen 14-19 maj 2019, Sundsvall 
2019 genomfördes Scenkonstbiennalen i Sundsvall och Härnösand med Scenkonst 
Västernorrland som värd. Av totalt 1500 besökare var 23 inbjudna internationella 
gäster som representerade 16 länder, utöver de som medverkade i internationella 
produktioner. 
 
Teatercentrums medlem Teater Soja gav i eget arrangemang föreställningen Kvinnor. 
Teatercentrum arrangerade fem programpunkter: Mentor Room, Förväntat eller 
överraskande, Vill du se hur en teater förvandlas till sveriges coolaste cykelbutik? 
mobilisering för kulturlokaler, Upprop för den fria scenkonsten och Teatercentrum 
50 år. Sammanlagt deltog ca 300 personer vid Teatercentrums programpunkter. Se 
även bilaga Förmedling: Seminarier& konfernser respektive 
Möten&kompetenshöjning. 
 

Teaterns Dag, 16 mars, Malmö  
En årligen återkommande teaterdag för allmänheten. De flesta av Malmös teatrar 
håller öppet hus. 2019 var Teatercentrum värd för tre medlemmars föreställningar på 
Kulturhuset Mazetti och passade på att sprida information om Teatercentrum och 
övrig medlemmar i Södra regionen. Medverkande på Mazetti:  Lilla Vilda Teatern 
”Äventyret”, Banditsagor ”Bakom den gula häcken” och Staffan Björklunds Teater 
”Homo Ludens – den lekande människan”. Publik: 104 vuxna, 73 barn. 
 

FESTIVALER 2019 



Smått & Gott barnkulturfestival, 25 maj-1 juni, Umeå 
En festvial med småbarnskultur för barn 0-6 år som arrangeras av Ögonblickteatern, 
Bildmuseet, Norrlandsoperan, Kulturcentrum för barn och unga i Umeå samt Umeå 
Kommun. Medarrangörer: Teatercentrum, Folketsbio Umeå, Tanteatern, 
Studiefrämjandet, Västerbottens museet, Profilteatern, Midgårdskolans 
teaterestetiska program, Balletakademien, Urban North. Medverkande medlemmar: 
Ögonblicksteatern, Profilteatern, Skuggteatern, Teater JaLaDa. Festivalen 
presenterade över 50 programpunkter för en publik på ca 2070 personer. 
 

BUSIG barn och ungas scenkonsfestival i Gottsunda,  
14-19 oktober 
En scenkonstfestival för barn och unga 6 mån-26 år. Syftet med festivalen är att 
samla spännande och utvecklande scenproduktioner inom dans och teater och under 
en veckas tid stimulera till kreativitet och engagera barn och unga i samtal med både 
utövare och varandra. Temat för BUSIG2019 var Spela roll! med syfte att lyfta fram 
människors lika värde i en inkluderande festival. Teatercentrum ingår i 
projektgruppen tillsammans med Tio Fötter, Gottsunda Dans-& teater, Bananteatern 
och UKFAB. Denna femte festival genomfördes i samarbete med Väldsklass Uppsala, 
El Sistema, Region Uppsala, Riksteatern i Uppsala Län, Konstjord, 
Gottsundabiblioteket och Upplandsmuseet. Medverkande medlemmar: Tio Fötter, 
Panikteatern, Dockteatern Tittut, Teater Tre. Teater Jaguar. Totalt 37 
programpunkter för 2311 besökare. 
 

Malmöfestivalen 9-16 augusti, Malmö  
Flera år i rad har Teatercentrums medlemsteatrar medverkat på Malmöfestivalen och 
bjudit på föreställningar för barn och familj. Medverkande medlemmar på 
Barnscenen 2019: Teater Sagohuset, Obanteatern, Lilla Vilda Teatern, Teater Trassel 
och Banditsagor. Teatercentrum stod som arrangör och delade under arrangemangen 
ut information om den fria teatern, samt samtalade med besökare om fri teaterkonst. 
Syftet är att ge familjer en gemensam teaterupplevelse, att lyfta fram den fria 
teaterkonsten och att lobba för bättre gagenivåer. Publik: 371 vuxna, 463 barn 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Region Teater Ort 
Ö 4:e teatern Västerås 
V ADAs Musikaliska Teater Göteborg 
Ö Arabiska Teatern Stockholm 
S Banditsagor Malmö 
V Big Wind Göteborg 
Ö BV TEater&Kultur /Boulevardteatern Stockholm 
N Cirkus Elvira Njurunda 
V Dockteater Sesam / Teater Sesam Göteborg 
N Dockteatern Månstjärnan Holmsund 
Ö Dockteatern Tittut Stockholm 
Ö Dotterbolaget Årsta 
V En Teater Göteborg 
S Expressteatern Malmö 
Ö Fabula Storytelling Stockholm 
V Figurteaterkompaniet Filipstad 
Ö Fria Teatern Bandhagen 
Ö Friteatern Skattungbyn 
Ö Gyllene Draken AB Nacka 
V Göteborgs Dramatiska Teater Göteborg 
V Hagateatern Göteborg 
Ö Hedmans Teater Lidingö 
S Institutet Malmö 
V Jäders Teater Ransäter 
Ö Latinamerikanska Folkteatern/aliasTeatern Stockholm 
Ö Lilla Parken Solna 

MEDLEMMAR 
2019 



S Lilla Vilda Teatern Malmö 
N LuleStassteater Luleå 
Ö Långsjö Teater Gnesta 
S Marika Hedemyr Projects Malmö 
V Masthuggsteatern Göteborg 
Ö Mittiprickteatern Kista 
Ö Moliereensemblen Stockholm 
V Mumrik Kulturproduktion Göteborg 
Ö Musikteater Unna Sparreholm 
S Månteatern Lund 
N Nordcirkus / Daniel Oja Undersåker 
S Obanteatern Malmö 
Ö Panikteatern Uppsala 
V PanJal Göteborg 
Ö Pantomimteatern Stockholm 
V Pelikanteatern Göteborg 
N Profilteatern Umeå 
Ö Pygméteatern Stockholm 
S Sagofen Isadora, Josefin Karlsson Vergara Malmö 
S Skillinge Teater Skillinge 
Ö Skottes Musikteater Gävle 
N Skuggteatern Umeå 
S Staffan Björklunds Teater Kävlinge 
Ö Svea Sträng/Ung utan pung Bandhagen 
S Teater 23 Malmö 
V Teater Albatross Ätran 
Ö Teater Barbara Stockholm 
Ö Teater De Vill Stockholm 
V Teater Eksem Göteborg 
Ö Teater Fenix Norrköping 
Ö Teater Fredag Nacka 
Ö Teater Imba Linköping 
S Teater InSite Malmö 
S Teater InterAkt Malmö 
V Teater Jaguar Göteborg 
S Teater JaLaDa Malmö 
Ö Teater Kung & Drottning AB Skärholmen 
V Teater Kurage Göteborg 
V Teater Marang Göteborg 
Ö Teater Martin Mutter Örebro 



N Teater Mila AB Luleå 
Ö Teater Nolby Karlskoga 
Ö Teater Pelikanen Norrköping 
Ö Teater Pero Stockholm 
S Teater Punch Landskrona 
S Teater Reagera Malmö 
S Teater Sagohuset Lund 
N Teater Scratch Luleå 
Ö Teater Sláva Huddinge 
N Teater Soja Sundsvall 
S Teater Theatron Lund 
S Teater Trassel Malmö 
Ö Teater Tre Stockholm 
V Teater Trixter Göteborg 
Ö Teater Tropos Västerås 
Ö Teaterambulansen Stånga 
Ö Teatergruppen Tio Fötter Uppsala 
V Teateri Jönköping 
S Thales Teater Hammenhög 
V The Gothenburg English Studio Theatre Göteborg 
V Totalteatern Arvika 
Ö Traktor Entertainment / GyklargruppenTRIX Västerås 
Ö Trattofon AB Hägersten 
Ö Unga Roma Visby 
N Ögonblicksteatern Umeå 
S Ölands Dramatiska Teater Mörbylånga 
S Öresundsteatern Landskrona 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembesök - systematiskt arbetsmiljöarbete 
Teatercentrum har erbjudit samtliga medlemmar att få ett hembesök av 
Teatercentrum tillsammans med Teaterförbundets regionala skyddsombud Tristan 
Agdler för att utifrån varje teaters behov och situation ta upp olika arbetsmiljöfrågor, 
med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets nya reglemente kring systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Under 2019 har sammanlagt 27 teatrar besökts och ytterligare 9 
besök bokats in till början av 2020. 
 

Producentklubb, Östra regionen 
2019 har Teatercentrum arrangerat 7 producentfrukostar för medlemmar i Östra 
regionen. Varje frukost har genomförts på olika medlemsteatrar. Syftet med 
producentfrukostar har varit att diskutera aktuella frågor kring kulturpolitik, 
arrangörsfrågor etc samt att fungera som en möjlighet för nya producenterna lära 
känna övriga teatrar. Vi har även haft inbjudna gäster, som kultursamordnare från 
några kommuner och den nya riksteaterkonsulenten i Stockholms län. Medlemmar 
som deltagit: Arabiska Teatern, Boulevardteatern, Cirkus Trattofon, Dockteatern 
Tittut, Dotterbolaget, Fabula Storytelling, Fria Teatern, Hedmans Teater, Långsjö 
Teatern, Mittiprickteatern, Molièreensemblen, Musikteater Unna, Pantomimteatern , 
Pygméteatern, Teater Barbara, Teater De Vill, Teater Fredag, Teater Imba, Teater 
Martin Mutter, Teater Pero, Teater Sláva, Teater Tre och Unga utan Pung. 
 

Utvecklingsdagen, 21 januari, Västra Regionen.  
Utvecklingsdagen är en möjlighet att fokusera på konstnärlig utveckling genom 
kollegialt utbyte och samtal med andra medlemmar i Teatercentrum. Samtalen tar 
sin utgångspunkt i teatrarnas respektive föreställningar som spelats under 2018. 
Varje teater fick 30 min att själva disponera och samtalen. Deltagande medlemmar: 
Närvarande: Big Wind, Teater Jaguar, Masthuggsteatern, ADAS musikaliska teater, 
Teater Trixter, Kurage, Teater UNO. 
 
  

MÖTEN & 
KOMPETENS-
HÖJNING 



Scenkonstbiennalen 14-19 maj 2019, Sundsvall  
Genom att hålla Teatercentrums Riksdeltagarmöte och Nationellt Nätverksforum i 
anslutning till Scenkonstbiennalen i Sundvall och ge medlemmar och nätverk 
möjlighet till rabatt till biennalpass kunde Teatercentrum underlätta för medlemmar 
och nätverk att delta vid Scenkonstbiennalen 2019.  
Teatercentrum medverkade med fem programpunkter: 

• Teatercentrum 50 år - tårtkalas 
• Vill du se hur en teater förvandlas till sveriges coolaste cykelbutik? 

mobilisering för kulturlokaler! 
• Förväntat eller överraskande 
• Upprop för den fria scenkonsten - mingel 
• Mentor Room, se nedan. 

 

Mentor Room, Scenkonstbiennalen, 17 maj, Sundsvall 
Teatercentrum har utvecklat och anpassat Mentor Room för svenska förhållanden, 
efter en modell som utvecklas inom ramen för IETM, av Lena Bang, Christine Fentz 
och Annika B Lewis. En frågeställare och två mentorer möttes i fyra separata 
entimmes samtal. Medverkande mentorer: Annika B Lewis, konstnärlig ledare 
Kasandra Production, koreograf, multidiciplinär performence artist och medarrangör 
till detta Mentor Room, Fia Adler Sandblad, konstnärlig ledare ADAS musikaliska 
teater, skådespelare, dramatiker, röstlärare, Jesper Arin, skådespelare, producent, 
regissör, Arin Teaterproduktion, Teateri m.fl, Martin Forsberg, danschef Norrdans, 
konstnärlig ledare Fors Works, koreograf, Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum 
Riks, tidigare chefsproducent Cirkus Cirkör, Stefan Karsberg, chefsproducent 
Riksteatern, Stina Enquist, producent, Kista bibliotek, Anastasia Stener, 
verksamhetsansvarig, Pipeline Sundsvall. 
 

Vi är de andra. Vi är inte på riktigt. Nationellt 
nätverksforum, 16 maj, Sundsvall 
Ett forum efter en modell som tidigare prövats tillsammans med medlemmar i Södra 
regionen kring arbetsmiljön på turné i förskolor och skolor, om brutna avtal, 
bristfälliga arrangemang och allt som kan gå fel och ibland gör det. Om utsatthet, hot 
och kränkningar. Utifrån berättelser som samlats in från medlemmar och anslutna 
till Teatercentrums nätverk togs frågor upp om hur vi bäst förebygger att inga 
problem uppstår och agerar vi när problem ändå uppstår? Sammanställningen av 
inkomna berättelser och samtalet under detta forum har lämnats till Teatercentrums 
styrelse för fortsatt diskussion om ev. behov av att ta fram för medlemmar 
gemensamma policydokument och handlingsplaner. 
 

Bild lek och fysisk gestaltning, 25 november, Uppsala 
En workshop med Sara Myrberg och Lena Yxner, Teater Tre, med fokus på ljud, 
rörelse och bild med målet att ge deltagarna verktyg och inspiration för att kunna 
använda pek/bilderböcker som utgångspunkt för skapande och lek med det lilla 
barnet. Arrangerades i samarbete med BUSIG, barn och ungas scenkonstfestival i 
Gottsunda. 



Workshop i kulturpolitisk strategi, 19 december, 
Östersund 
En workshop med de två jämtländska de fria teatrarna Undantaget och NordCirkus 
med anledning av att Region Jämtland Härjedalen för första gången instiftat 
verksamhetsbidrag för fri professionell teater. Båda teatrarna hade fått ett förslag på 
bidrag med medföljande förslag på uppdrag. Under workshopen diskuterades bland 
annat hur föreslaget bidrag stämmer överens med det uppdrag som åläggs teatrarna. 
Vidare områden rörde utmaningar som teatrarna delar, som att kunna nå ut och 
spela i sitt eget län, att jobba för ökade anslag och skapa en dräglig psykosocial 
arbetssituation. 
 

Pilotmöte Plattform för fri teater för vuxna,  
31 oktober, Göteborg  
Deltagarna presenterade sina teatrars olika verksamheter och det självpåtagna 
konstnärliga uppdraget att producera fri scenkonst för en vuxen publik. Mötets 
diskussion rörde sig kring de fria teatrarnas position som utvecklare av specifika 
arbetsmetoder i ensemble- och målgruppsarbete. Vidare diskuterades syfte och behov 
av struktur för att bygga en stark plattform.  Deltagare från Teater Trixter, Göteborgs 
Dramatiska Teater, En Teater samt Teater Theatron och ADAs musikaliska teater, 
som initierat, bjudit in och planerat mötet.  
 
 

Skådespelaren i gestaltningsögonblicket, 10-14 juni hos 
Teatercentrum södra.  
I samarbete med TeaterAlliansen. Med Anna Pettersson från Strindbergs Intima 
teater. 14 deltagare. 
 

Vad förstår barn av scenkonst, 21 november hos 
Teatercentrum södra. 
Föreläsning med Michael Horvath Dahlman. Deltagare från Teatercentrum, 
Danscentrum Syd, Musikcentrum Syd och Centrum för dramatik Syd, samt 
kultursekreterare och tjänstemän som arbetar med kultur för barn och unga. Totalt 
40 deltagare. 
 

Actionform, kurs i Storytelling med inriktning på sociala 
medier, 11 juni och 13 juni hos Teatercentrum södra. 
Deltagare från Teatercentrum, Danscentrum Syd, Musikcentrum Syd och Centrum 
för dramatik Syd. 16 deltagare. 
 

Producent sökes, arbetsgivarforum, 28 mars hos 
Teatercentrum Södra. 
Ett seminarium om producentens arbetsförhållanden, begreppen, 
behovsanalyser, arbetsbeskrivningar och målformuleringar. 12 deltagare.  
 



Workshop med IRO, Lund: Internationalisering för 
enskilda konstutövare och mindre organisationer och 
projekt, 17 december hos Resurscentrum för scenkonst, 
Södra regionen 
Den 17 december gästade Hanna Olsson från International Resource Office i Lund, 
Resurscentrum för scenkonst för en workshop kring Internationalisering för enskilda 
konstutövare och mindre organisationer och projekt. Workshopen innehöll en 
informationsdel och en praktisk del. Efter workshopen var det julmingel hos Inkonst 
med de europeiska partnerna från projektet Cultural and Creative Spacec and Cities. 
Teatercentrum södra hjälpte till med marknadsföring, lokal och deltog på första 
delen av workshopen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Dahlquist 
verksamhetsledare Södra regionen, 
Malmö, heltid 
 

Christina Degerström 
verksamhetsledare Norra regionen, 
Umeå, tjänstledig för studier 
 

Kim Gripengrim 
redovisningscontroller, Malmö, 80% 
 

Lena Gustafsson 
nationell verksamhetsledare, 
Stockholm, heltid 
 

Christine Hemdal 
vikarierande verksamhetsledare Norra 
regionen med särskilt uppdrag för 
förberedelser för ny hemsida, 80%, 
t.o.m. 31 januari, 40% t.o.m. 10 
februari. 

Marcus Lilliecrona 
verksamhetsledare Västra regionen, 
Göteborg, heltid,  
 

Anders Lorentzon 
verksamhetsledare Östra regionen, 
Stockholm, heltid 
 

Robert Markström 
vikarierande verksamhetsledare Norra 
regionen, 75% från 19 augusti 
 

Anneli Sandell 
producent/kommunikatör 50%, 
teaterkonsulent 30%, Södra regionen, 
Malmö

 

  

PERSONAL 2019 



SÄRSKILDA UPPDRAG FÖR 
PERSONALEN 
Lars Dahlquist 
representant i styrgruppen för Resurscentrum för scenkonst, Skåne 
styrelseledamot Barnens scen Malmö 
 

Christina Degerström/Christine Hemdal/Robert Markström 
representant och koordinator i BUNGK, Barn- och ungkulturgruppen, Västerbotten  
medarrangör, Scenkonstdagarna / Riksteatern Norra 
 

Lena Gustafsson   
styrelseledamot Bibu AB 
representant i Scensveriges råd respektive utbildningskommitté  
representant i nationella nätverket för centrumbildningarna 
representant i Nationella branschrådet Af Kultur Media Scen och ton 
suppleant för centrumbildningarnas representant i Af Branschråd för 
kulturarbetsmarknaden 
representant i projektgruppen för BUSIG, scenkonstfestival för barn och unga i 
Gottsunda 
vice ordförande European Association of Independent performing arts (EAIPA) 
representant IETM – international network for contemporary performing arts 
suppleant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm 
 

Marcus Lilliecrona  
representant i branschrådet för Kulturakademin  
representant i Göteborgs barn- och ungdomskulturgrupp 
representant i regionala nätverket (väst) för Centrumbildningarna 
styrelseuppdrag i Riksteatern Väst 
representant i seminarierådet för Bibu 2020 
 

Anders Lorentzon   
representant i stiftelsen Rosenlundsteatern, Stockholm 
representant i referensgruppen Scenkonstgruppen, Östergötland 
representant i styrgruppen för Yrkeshögskolan i Bollnäs: Kulturkommunikation 
representant i Barnkulturnätverket Västmanland 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop med Teater Reagera, 8-10 november, 
Scenkonstdagarna i Hässleholm 
Anneli Sandell, Teatercentrums barn & unga konsulent i Södra regionen, ansvarade 
för workshopen tillsammans med Petra Bergström, Riksteatern Skåne och Ammy 
Kjellsdotter Åström, Centrum för dramatik.  
 

After work, Södra regionen 
Under 2019 fortsatte vi att utveckla våra ”Scenkonstfrukostar”. Vi gjorde om dem till 
kvällsmöten/AWs och började planera/arrangera dem tillsammans med 
Danscentrum Syd och Centrum för Dramatik syd, utifrån olika teman. Vi genomförde 
fyra ”AW med samtal” 2019: 
29/4: Hanna Olsson, projektledare för International Resource Office (IRO), Lund 
berättade om sin verksamhet och vilka EU-medel det finns att söka. 
30/9: Barnkonventionen: gäst barnrättsstrateg Maria Grönhave 
4/11: Chefskap/ledarskap: gäst Skånes Dansteaters nya chef Mira Helenius 
Martinsson 
9/12: Animerad film: Christian Ryltenius, regissör och en av grundarna till 
Sluggerfilm 
 

Föreläsning på Bromma folkhögskola, 20 maj 
En föreläsning om Teatercentrum och fria teatrar som genomförts för folkhögskolans 
elever varje år sedan 1992. 2019 hölls föreläsningen  av Anders Lorentzon, 
verksamhetsledare i Östra regionen, tillsammans med Fredrik Lundqvist, konstnärlig 
ledare 4:e teatern. 
 

Teatercentrum 50 år - tårtkalas, Scenkonstbiennalen,  
15 maj, Sundsvall 
Med anledning av Teatercentrums 50 års jubileum 2019 bjöd vi in gamla och nya 
medlemmar, branschkollegor, arrangörer, samarbetsparter och finansiärer till ett 
stort tårtkalas och litet jubileumsprogram med Birgitta Sundberg från Fria Teatern, 

SEMINARIER & 
KONFERENSER 
2019 



som själva firade 50 år 2018 och som varit med från början vid bildandet av 
Teatercentrum 1969, Sofia Andersson och Jan Boman från Teater Soja, samt Rolf S 
Nielsen och Anders Widell inledde kalaset år styrelsens vägnar. Många skålar 
utbringades och minnen delades.  
 

Förväntat eller överraskande, Scenkonstbiennalen,  
14 maj, Sundsvall 
En presentation av analysverktyget Förväntat eller överraskande med kommentarer 
och reflektioner kring innehåll, användbarhet och relevans med Rolf S Nielsen, 
Mittiprickteatern, Rebecca Vinhagen, Settings, samt Joakim Rindå, Riksteatern. Ca 
40 personer i publiken. Kulturakademin gjorde en inspelning av hela seminariet, som 
finns för lyssning på deras pod-plattform K-play. Teatercentrum har lagt en länk på 
hemsidan tillsammans med verktyget. 
 

Vill du se hur en teater förvandlas till sveriges coolaste 
cykelbutik? mobilisering för kulturlokaler! 
Scenkonstbiennalen, 14 maj, Sundsvall 
En workshop/tankesmedja som Teatercentrum arrangerade tillsammans med 
Scensverige för att mobilisera och samla ideer för framtida aktioner med anledning 
av att allt fler teaterlokaler blir utmanövrerade av sina hyresvärdar som hellre vill se 
kommersiella aktörer som hyresgäster i huset.  
Efter ett några introduktioner för att sätta igång tankarna sattes publiken att 
diskutera några olika angreppspunkter i smågrupper. Dokumentationen kommer att 
bearbetas och analyseras för ev. kommande aktioner. Medverkande med 
introduktioner: Ulricha Johnson, Scensverige, Lena Gustafsson, Teatercentrum, 
Cecilia Meeuwisse, producent Teater Pero, Yvonne Granath, chefsproducent 
Boulevardteatern. 
 

Nätverk för kulturskolans kompetensbehov, 28 augusti, 
Stockholm 
Kulturrådets Kulturskolecentrum presenterades av Mårten Lempert och bjöd in till 
diskussion om samarbetsområden mellan Kulturskolecentrum, Kulturskolelyftet, 
utbildningar och intresseorganisationer. 
 

En arbetsplats för alla inom scenkonsten, 8 november, 
Stockholm.  
Seminarium/konferens med anledning av 2 årsdagen för #metoo, arrangerad av 
Svensk scenkonst och Teaterförbundet.  
 

Två år efter #metoo, seminarium med 
utbildningskommittén, Scensverige, 11november, Malmö.  
Panelsamtal om vad som hänt efter #metoo 2017. Lena Gustafsson, nationell 
verksamhetsledare, medverkade i samtalspanelen och gav bl.a. exempel från 
Teatercentrums projekt Friktionskraft, analysverktyg, mallar och årets 
Arbetsgivarfokus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjärnkalaset, 24 januari, Stockholm  
Stjärnkalaset i Stockholm är en av landets största utbudsdagar med scenkonst för 
barn och unga. Utbudsdagen har arrangerats av Teatercentrum sedan 2008 i 
samarbete mellan Teatercentrums medlemmar i östra regionen, Dansistan, med 
finansiering bland från Stockholm Stad. Stjärnkalaset visar hela föreställningar och 
besökarna får ta sig runt till de olika scenerna i Stockholm, vilket ger kulturombuden 
möjlighet att träffa många teatrar på teatrarnas hemmaplan. Under Stjärnkalaset 
2019 visades 32 olika programpunkter på 14 olika scener. Närmare 300 kulturombud 
och arrangörer deltog och ca 120 barn och ungdomar var barnpublik. Tillsammans 
med övriga besökare gör det totalt ca 430 besökare. Medverkande medlemmar: 4:e 
teatern, Arabiska teatern, Cirkus Trattofon, Dockteatern Tittut, Dotterbolaget, Fabula 
Storytelling, Fria Teatern, Hedmans Teater, Lilla Parken, Långsjö teater, 
Mittiprickteatern, MolièreEnsemblen, Pantomimteatern, Pygméteatern, Tage Granit, 
Teater Barbara, Teater De Vill, Teater Fredag, Teater Kung och Drottning, Teater 
Pero, Teater Sláva, Teater Tre, Ung Utan Pung, Unga Roma. 
 

EXPO:Scenkonst, 2-3 februari, Kalmar  
En utbudsdag/mässa för professionell scenkonst som arrangeras av Riksteatern 
Blekinge, Riksteatern Halland, Riksteatern Jönköpings län, Riksteatern Kalmar län 
och Riksteatern Kronoberg, Riksteatern Skåne, Riksteatern Väst. Ca 270 arrangörer 
deltog. Verksamhetsledaren från Teatercentrum södra kansli delade ut en nytryckt 
utbudskatalog med över 70 föreställningar samt antologin ”21 skånska teatrar 
berättar”. Medverkande medlemmar: Teater 23, Teater InSite, Teateri och Unga 
Roma. 
 

Skånsk Teaterdag,  mars, Malmö 
En utbudsdag som visar föreställningar i sin helhet och erbjuder en mötesplats för ett 
hundratal inköpare. Utbudsdagen flyttas runt i regionen mellan åren och arrangeras 
av Teatercentrum i samarbete med Riksteatern Skåne. 2019 visades 6 föreställningar 
för barn och unga. Medverkande medlemmar:Expressteatern,  Teater 
Sagohuset,  Teater Trassel, Banditsagor, Teater 23, samt Teater Theatron. Antal 
arrangörer: 97 

UTBUDSDAGAR 
2019 



Regional utbudsdag i Västmanland,  
26 september, Västerås 
En traditionell utbudsdag för både teater, dans och musik, med presentationer och 
smakprov ur turnerande föreställningar i Västmanland. Utbudsdagen arrangeras av 
Länsmusiken i Västmanland och Västmanlands Teater i samarbete med 
Teatercentrum. Ca 180 kulturombud och arrangörer av barn och ungdomsteater i 
Västmanland deltog. Medverkande medlemmar: 4:e teatern, Hedmans Teater, 
Mittiprickteatern, Teater Barbara, Teater De Vill, Teater Fredag, Teater Martin 
Mutter. 
 

Scenkonstdagar för barn och unga i Hässleholm,  
8-10 oktober 
Utbudsdagar med scenkonst för barn och unga. Riksteatern Skåne är huvudarrangör. 
Teatercentrum var representerad från Södra regionen. Vi medverkade med en 
monter, där vi bl. a presenterade Teatercentrums nya utbudsplattform Aktuellt 
Utbud.  
 

Stjärnkalaset västra, 30 oktober, Göteborg 
Teatercentrums första Stjärnkalas i västra regionen genomfördes i samverkan med 
Göteborgs förskoleförvaltning, Grundskoleförvaltning samt Backa Teater. Under 
dagen deltog 85 besökare som till större delen bestod av lokala och regionala 
arrangörer, kulturombud och samordnare tog del av 13 olika föreställningar för 
förskola-högstadiet. I utvärderingen framgick att både besökare och medverkande 
uppskattade Stjärnkalasets betydelse för arrangörens omvärldsbevakning och för 
spridningen av den fri professionella teatern. Planeringen för Stjärnkalaset västra 
2020 har inletts tillsammans med samma samarbetsparter.  
 

Scenkonstdagar19, 16-17 november, Luleå  
Scenkonstdagar presenterar turnerande scenkonst för en vuxen publik i norra 
Sverige, teater, dans, musik och dockteater. Utbudsdagen arrangeras av Riksteatern 
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/ Härjedalen i samarbete 
med Teatercentrum och Danscentrum Norr. På Mötesplatsen ges tillfälle för 
producenter att sprida material och möte arrangörer för samtal om aktuella 
föreställningar. Totalt deltog över 100 arrangörer och drygt 30 producenter. 
Medverkande medlemmar: Profilteatern, Skuggteatern, Ögonblicksteatern, 
Månstjärnan och Teater Soja. De Luleåbaserade medlemmarna, Lule Stassteater och 
Teater Mila, gav egna föreställningar som sidoarrangemang till utbudsdagen. 
 

En Scen kväll, 5 mars, Göteborg 
Ett lokalt utbudsarrangemang som arrangeras av Göteborgs Stad och presenterar 
teater-, dans-, och musikföreställningar för barn och unga. Teatercentrum 
medverkade med presentation och spridning Göteborgs katalog Utbud för Ombud, 
samt analysverktyget Förväntat eller Överraskande. Antal besökare: ca 75 
ombud/samordnare. Medverkande medlemmar: Kurage, GEST.  
 
  



Scenkonstdagarna barn och unga, 12-13 mars, Göteborg 
Arrangerad av Kultur i Väst. Teatercentrum medverkade med presentation och 
spridning Göteborgs katalog Utbud för Ombud, säljblad från medlemmar i Västra 
regionen utanför Västra Götalandsregionen, samt analysverktyget Förväntat eller 
Överraskande. Antal besökare: Ca 225 ombud/samordnare över två dagar 
Medverkande medlemmar: Tage Granit, Teater Tre, Mittiprickteatern, GEST, Ölands 
dramatiska teater, Dockteatern Tittut, Teater Sláva, Big Wind, Banditsagor, 
Molièrensemblen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASS Södra regionen 
I samarbete med Riksteatern Skåne och Danscentrum Syd har Teatercentrum 
utvecklat varumärket VASS, som står för riktigt vass scenkonst. Förtroendet och 
samarbetet mellan producent och arrangör har stärkts och publiken har vuxit. 2019 
har VASS i Södra regionen genomgått en viss förändring i med anledning av att 
Riksteatern Skåne beslöt sig för att inte bidra med någon subvention utöver 
arrangörsstödet. VASS i Södra regionen drivs nu av Teatercentrum södra, 
Danscentrum syd, teatrar, danskompanier och teaterföreningar i Skåne. Inga nya 
föreställningar har getts inom programmet 2019, men den 25 november 
presenterades föreställningarna i VASS 2020 för arrangörer. 
 

VASS Västra regionen 
Med medel från Västra Götalandsregionen driver Teatercentrum tillsammans med 
Riksteatern Väst ett VASS-projekt i Västra Götaland 2018-2020. Projektet syftar till 
att utveckla turnékompetens och samverkan mellan de regionala 
riksteaterföreningarna och fria scenkonstproducenter på turné. 2019 är VASS i 
Västra regionen inne i sin andra omgång vilket inneburit en del utveckling och nya 
tankar. Under året har projektet anpassats för att bättra möta producenternas och 
arrangörernas behov och förutsättningar, med färre deltagare som fått betydligt mer 
handledning och möjligheter att ta till sig av ett nytt tänk för att nå nya målgrupper. 
VASS omgång 2 pågår under våren 2020 och slutredovisas innan sommaren. 
Medverkande producenter och föreställningar: Göteborgs Dramatiska Teater med 
Kentaur samt ReAct! med King of the jungle. Medverkande teaterföreningar: 
Riksteatern Falköping, Riksteatern Bollebygd, Creative Communication Initiative 
samt Riksteatern Vilja Produktion. 

 

VASS 2019 
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