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Hållbar konstnärlig infrastruktur och insatsområdet konstnärlig produktion 

Regionteatern välkomnar målet. Vi vill alldeles särskilt framhålla vikten av ändamålsenlig 
infrastruktur både fysisk såväl som intellektuell. Kollektiva mötesplatser där kulturupplevelser kan 
analyseras och samtalas kring, ståndpunkter, tankar och idéer kan få mötas är av allra största vikt för 
vårt demokratiska samhälles bevarande och utveckling. Konstnärlig produktion av allra högsta 
kvalitet kräver ett pågående intellektuellt utvecklat samtal mellan medborgare och konstnärer. För 
att främja återväxt och unga konstnärskap är det av allra högsta vikt att även det mogna 
konstnärskapet kan få en god jordmån att utvecklas i. Vi vill också framhålla att vi uppskattar och 
stödjer det särskilda fokusområdet om kulturutbudets utvecklingspotential i länets större 
arbetsmarknadsregioner. Här skulle man kanske till och med vilja se en utvecklande text om varför 
detta fokus är ett så viktigt framtidsområde. 

Ändamålsenliga och tillgängliga lokaler där kulturverksamhet erbjuds är en förutsättning för att 
kultur ska kunna nås av alla. Region Kronoberg har som huvudägare till Regionteatern Blekinge-
Kronoberg, särskilt ansvar för att en långsiktig lösning för teaterns lokaler kommer till stånd. 
För att kunna genomföra grunduppdraget med nyproduktion, gästspel, pedagogisk och turnerande 
verksamhet inom både teater och danskonst behöver nya lokaler projekteras under 
kulturplaneperioden. Lokalerna teatern har idag möjliggör inte besökande publik på ett sätt som 
möter behoven och begränsar utvecklingen av teaterns verksamhet särskilt inom pedagogik och 
utbudet för barn- och unga. Inom Regionsamverkan Sydsverige genomförs utvecklingsinsatser för att 
stärka den professionella dansens strukturer. En ny scen för danskonsten utvecklas inom ramen för 
verksamheten i samarbete med Region Blekinge. 

Breddat deltagande 

RBK välkomnar målet om breddat deltagande, kunskaps- och metodutveckling. Det här är frågor som 
RBK arbetar långsiktigt med genom utvecklandet av nya metoder för hur samverkan mellan 
pedagogiken, scenkonsten och utvecklingsprojekten kan nå och engagera fler samt i förlängningen på 
så sätt nå ännu högre konstnärlig kvalitet. 

Vi arbetar också med att främja scenkonst på okonventionella platser. Flera sådana projekt planeras 
inom ramen för kulturplaneperioden.  

Arrangörskap i nya former menar vi är en av de allra viktigaste utmaningarna på scenkonstområdet 
men också som utvecklingsområde för att framgent kunna bredda intresse och aktivt deltagande i 
kulturlivet för alla. Vår nulägesanalys ger vid handen att den distributionsmodell som idag existerar 
och är rådande inte bara i vårt län utan i hela riket är föråldrad och behöver förnyas. Här ser vi ett 
område där länet i sin kulturplan skulle kunna ha ett än större fokus på hur angeläget det är att vi når 
en större del av den vuxna befolkningen, vårt fokus är barn och vuxna, men det är genom den vuxne 
som en initiation in i kulturens värld kan åstadkommas. Barn lär av sina föräldrar, familj och av 
vuxensamhället som möter dem. Därför behöver vi också arbeta med de vuxna. Det behöver lyftas 
som en prioritet. Vi ser annars en risk att detta fundament för utveckling lämnas orört. Det är ett 
hinder för att nå målet. Barnen. Vi föreslår att fokusområdet ”arrangörskap i nya former” skulle 
kunna få en egen mening i kulturplanen. 

Fokusområdet utveckla arbetet med konstnärlig gestaltning i vårdmiljöer är något som ligger oss 
varmt om hjärtat, men även här tror vi att målet behöver en beskrivande text som förstärker fokuset. 
Här har vi något mycket spännande att utveckla där vi i Kronoberg skulle kunna bygga profil. Vård av 
allra högsta kvalitét och målet om ett anständigt liv ända in i livets slutskede är något som kultur och 



konst kan bidra med att uppfylla. Livets innehåll är viktigt oavsett ålder eller hälsa. Vi inom 
scenkonsten är mycket kompetenta när det gäller ljud. Hörseln är det som lämnar oss allra sist av 
våra sinnen.  

Barn och ungas rätt till kulturell mångfald 

Regionteatern välkomnar målen kring barn- och ungas rätt till kulturell mångfald. Även skrivningen 
kring pedagogikens vikt välkomnar vi. Det här är en av Regionteaterns största styrkor i ett nationellt 
perspektiv. Här är vi ledande. Skrivningarna om samordning och samverkan välkomnar vi likaså. Vi 
gör även bedömningen att anledningen till samverkan framförallt handlar om en förhöjd konstnärlig 
kvalitet och att med samordnade resurser ökar effektivitet och fler kan nås av mer. 

 

Förslag till justeringar i texten om Regionteatern i Nulägesanalysen: 
Förslag till justerade skrivning i rött. 

Scenkonst och musik omfattar många konstformer och genrer som vanligen framförs direkt inför en 
publik. Strukturerna är väl etablerade på nationell, regional och kommunal nivå. Det ett brett område 
och de olika konstformernas förutsättningar varierar. Danskonst är en relativt oetablerad konstform 
på alla nivåer, jämfört med teater och musik. I scenkonstens och musikens strukturer ingår 
kulturinstitutioner, det fria kulturlivet med fria grupper, enskilda kulturskapare, arrangörer, 
festivaler, produktionsbolag och evenemangssektor. I Kronoberg finns många aktörer inom det fria 
kulturlivet samt större institutioner med uppdrag att både producera, och turnera och förmera 
scenkonst. Länets invånare och besökare har god tillgång till en mångfald av konstnärliga uttryck 
inom både scenkonst och musik. 

Samägda interregionala kulturinstitutioner som Regionteatern Blekinge Kronoberg och Musik i Syd 
skapar förutsättningar för konstnärlig produktion och förnyelse inom scenkonst och musik. De 
producerar, och arrangerar ett omfattande utbud, utgör resurs för det fria kulturlivet och det civila 
samhället och skapar arbetstillfällen som möjliggör för kulturskapare inom danskonst, teater och 
musik att bo och verka i Kronoberg. Området sysselsätter flera yrkeskategorier, både på och bakom 
scenen. Många är egenföretagare eller frilansare. Regionteatern arbetar hög utsträckning både med 
nytolkningar av klassiker såväl som med nyskriven dramatik och den professionella dansen har de 
senaste åren implementerats som en del i det ordinarie uppdraget. De internationella gästspelen av 
danskonst samt residensverksamhet för nationella och utländska danskonstnärer är ett 
utvecklingsområde. Det skapar arbetstillfällen för bland annat skådespelare, samtida dramatiker, 
koreografer och dansare. Musik i Syd är en av Sveriges största arbetsgivare för frilansare och 
omfattar även kammarorkestern Musica Vitae som står för nationell och internationell 
spets.   Orkestern samarbetar ofta med andra konstområden, nutida tonsättare och frilansande 
musiker. Även kommersiella aktörer och det civila samhällets organisationer och trossamfund bidrar 
till arbetsmarknaden för professionella kulturskapare inom scenkonst och musik.  

Regionteatern Blekinge Kronoberg och Musik i Syd driver konstnärlig utveckling och förnyelse och 
samverkar internationellt, nationellt och interregionalt. Vid Regionteatern Blekinge Kronoberg 
utvecklas en scen för dokumentär scenkonst, Medborgarscenen, där scenkonstproduktioner utgör en 
samlande kraft för hur invånare och lokalsamhälle kan involveras i ett möte med den professionella 
skapandeprocessen. Det är en konstnärlig utveckling som också innebär en breddad delaktighet och 
stärker eget utövande i kulturlivet. Inom teaterns uppdrag är scenkonst för barn- och unga samt 
turné ett särskilt prioriterat område men uppdraget är brett och teatern är också en 
kompetensresurs och kunskapshub för hela regionens utveckling på scenkonstens område när det 
gäller breddad publikutveckling, samverkan med amatörer, eget utövande samt utvecklandet av en 
digital scen och resurs för scenkonststudenter för att stimulera unga konstnärskap. Teatern har 
under kulturplaneperioden ett särskilt fokus på att utveckla den konstnärliga höjden genom förhöjd 



angelägenhetsgrad och ett fokus på lokal förankring på en mängd områden inom ramen för 
uppdraget.  Främjande av den professionella danskonsten i bred sydsvensk samverkan, bidrar till att 
stärka dansens nationella och internationella strukturer. Musik i Syd verkar för konstnärliga utbyten 
och gästspel, stimulerar unga konstnärskap genom residensprogram för ensembler och har ett 
särskilt uppdrag att främja opera i länet. Ett vitalt utbud med hög konstnärlig kvalitet inom både 
scenkonst och musik tillsammans med residens, gästspel och samproduktioner skapar 
förutsättningar för konstnärlig produktion och förnyelse och bidrar till länets attraktivitet. 

Inom scenkonst och musik finns väl utvecklade arrangörsstrukturer i länet som ger barn, unga och 
vuxna även utanför de större städerna goda möjligheter att uppleva ett utbud av hög konstnärlig 
kvalitet. Musikriket är Musik i Syds turnéserie anpassad för mindre orter. Regionteatern Blekinge 
Kronoberg har sedan länge en stark profil inom turnerande scenkonst för barn och unga. 
Scensommar Kronoberg med avgiftsfria familjeföreställningar på okonventionella platser i länet sker i 
samverkan mellan Region Kronoberg, länets samtliga kommuner och en mångfald av arrangörer. 
Musikriket och Scensommar Kronoberg främjar även arrangörskap i nya former. 

I Kronoberg finns många arrangörer av både scenkonst och musik. Riksteatern Kronoberg stärker och 
utvecklar arrangörsstrukturerna och tillgängliggör scenkonst och mötesplatser i hela länet genom 
lokalföreningar i samtliga kommuner. Riksteaterföreningarna tar emot produktioner från många olika 
aktörer vilket skapar arbetstillfällen för kulturskapare.  

Riksteatern Kronoberg har ett utvecklat interregionalt samarbete inom Scenkonst Sydost och 
sjulänssamarbetet. Länet har flera arrangörsföreningar inom musik, både generella och 
genrespecifika inom exempelvis jazz, folk- och världsmusik, pop och rock samt nutida konstmusik. 
Arrangörskapet är ofta beroende av ideellt engagemang. Även trossamfund, studieförbund och 
privata initiativ är stora arrangörer av scenkonst och musik. 

Det finns många scener runtom i länet, till exempel i bygdegårdar och Folkets hus. Lokalerna är 
ändamålsenliga för vissa konst- och kulturformer men olika utrustade. Lämpliga lokaler för 
dansföreställningar runtom i länet saknas fortfarande. I Kronoberg finns ett flertal aktörer inom det 
fria kulturlivet som möjliggör liveframträdanden av musik. Det finns ett flertal fristående festivaler i 
länet inom många olika genrer. Musik i Syd genomför Sveriges största folkmusikfestival, 
Korröfestivalen, och samverkar med Berättarnätet Kronoberg kring Musik i Sagobygd, en festival med 
fokus på berättandet i musiken. 

Scenkonst och musik är konstformer som många invånare själva utövar. I länet finns ett flertal 
teatergrupper inom det civila samhället som kontinuerligt spelar musikaler och revyer. Kulturskolor, 
studieförbund och andra organisationer inom det civila samhället erbjuder ett växande dansutbud 
och det finns även privata dansskolor som erbjuder kurser för barn, unga och vuxna. Att spela musik 
och att sjunga i kör är också populärt i Kronoberg och cirka 9 000 kronobergare deltar i 
studieförbundens körverksamhet. Infrastrukturen är god för den som vill utöva musik på sin fritid i 
Kronoberg med musik på kulturskolor och inom studieförbundens verksamhet. 

Regionteatern Blekinge Kronoberg ligger i framkant av utvecklingen i Sverige när det gäller hur 
pedagogisk verksamhet kan kopplas till scenkonstproduktion för alla åldrar. Musik i Syd har också en 
välutvecklad kulturpedagogisk organisation. Det bidrar till att tillgängliggöra scenkonst och musik, 
stärker invånarnas möjligheter att själva uttrycka sig konstnärligt, skapar mervärde i anslutning till 
skolföreställningar och andra produktioner samt riktade insatser, till exempel för barn och unga eller 
inom vård och omsorg. 

 


