Verksamhetsplan 2017
Riksteatern Stockholms läns vision är: Engagerande och berörande scenkonst tillgänglig för
alla i Stockholms läns 26 kommuner.
Riksteatern Stockholms län är ett samverkansorgan för Riksteaterföreningar och anslutna
organisationer i Stockholms län.

Riksteatern Stockholms län och dess Riksteaterföreningar/anslutna organisationer spelar en
aktiv roll i regionens kulturpolitiska debatt och verkar för en kulturell utveckling i länet.
Riksteatern Stockholms län är en länk mellan Riksteatern nationellt och de lokala
Riksteaterföreningarna/anslutna organisationerna.
Mål för 2017-2019










Att vi erhåller kontinuerligt stöd till Riksteatern Stockholms läns verksamhet.
Att stärka relationen med och mellan föreningarna inom Riksteatern Stockholms län.
Att tillsammans med länets länsinstitutioner och Teatercentrum synliggöra arrangörskapets
betydelse för utvecklingen av scenkonsten i länet.
Att tillsammans med Bygdegårdsdistriktet och Folkets hus och parker stärka länets
scenkonstarrangörer.
Kontinuerligt erbjuda utbildningar för våra medlemmar i samverkan med Riksteatern.
Att samarbetet med Södra Teatern utvecklas och att produktioner från Södra Teatern kan
ges på turné i länet.
Att genom påverkansarbete, både enskilt och tillsammans med våra nätverk, stärka vår
position som relevant regional kulturaktör med stor mångfald.
Förstärka det interkulturella perspektivet i länet.
Att följa Landstingets arbete med kulturstrategin.

Aktivitetsplan för 2017















Stärka Riksteatern Stockholms län genom att bidra till bildandet av nya föreningar
Samla in publikstatistik för våra anslutna organisationer
Arrangera en medlemsträff
Upprätta en nätverkslista över regionala organisationer för samverkan
Uppmuntra våra medlemmar att föra statistik över publikgruppen ”barn och unga”
Fortsätta diskussionen med Södra Teatern AB om samverkan
Arbeta för att få ut scenkonst i Stockholms skärgård
Den interkulturella arbetsgruppen, som startade 2015, arbetar vidare.
Arrangera en utbildning i sociala medier för våra medlemmar
Medarrangera Utbudsdagen i Västerås
I samverkan med Ideell kulturallians (IKA) arbeta för att samverkansmodellen införs
Arbeta för att en utbudsdag för Stockholms läns scenkonstarrangörer arrangeras
Arrangera debattkvällen ”Kulturvalet 2018” i samarbete med IKA.
Samverka inom projektet ”Demokratins gränser” och stärka upp föreningarnas
engagemang

Organisation
Fler föreningar
Idag finns Riksteatern organiserad i 11 av länets 26 kommuner. I samverkan med anslutna
organisationer spelar vi i ytterligare 5 kommuner. Vi vill arbeta för att stärka utbudet av såväl
Riksteaterns produktioner som fria gruppers utbud. Det gör vi genom fler
arrangörsföreningar. Nybildningar av teaterföreningar bör ske i minst tre kommuner under
året.
Nätverksträffar
Vi stärker samarbetet och utvecklar föreningar genom att delta på träffar i mellanregionen.
Vi samverkar även kring utbudsdagen i Västerås tillsammans med de 9 andra regionala
riksteaterföreningarna i Mellansverige
Underlag för fortsatta kontakter
Vi har en bra statistik från Riksteatern på riksteaterföreningarnas verksamhet. Under året
samlar vi också in statistik från våra anslutna organisationer för att få en mer komplett bild.
Vi samlar också in statistik på publik i barn och unga föreställningar.

Verksamhet
Skärgårdssatsningen
Vi fortsätter arbetet med att nå ut till de olika skärgårdsöarna med teater. Ett särskild
skärgårdsstöd söks.
Södra teatern.
Vi utvecklar samarbetet med Södra teatern och arbetar för att någon av produktionerna
erbjuds länets teaterföreningar.
Stärkt nätverk
Stärka vårt nätverk med andra länsinstitutioner och Teatercentrum Östra för
producent/arrangör, Landstingets kulturförvaltning för politiken, IKA Stockholms län för
kulturstrategi, Samlingslokalsorganisationerna; Bygdegårdarna och Folket Hus och Parker för
arrangörer.
Ny utbudsdag
Vi arbetar för en ny utbudsdag för Stockholms läns scenkonstarrangörer.

Interkulturellt
Stärkt samverkan
Bland våra medlemmar har vi flera mångkulturella grupper. Dessa bör få ökad stöd och
support och stärka dem gentemot Riksteatern. Arbetsgruppen, som startade 2015, arbetar
vidare med dessa frågor. Nätverksträffar skapas.

Demokrati
Demokratis gränser
Vi deltar aktivt i Riksteatern demokratiprojekt ”Demokratins gränser”. I samverkan med
några föreningar och föreställningarna "Olydnad" och ”Sång till välfärden” förstärker vi med
en regional satsning ex genom debatt/workshops/kringaktiviteter. En ansökan om medel
görs till landstinget.

Utbildning
Sociala medier och arrangörskap
Vi erbjuder under våren en kurs kring sociala media. Vi påbörjar arbetet med en
arrangörscertifiering genom att erbjuda en grundkurs i arrangörskap. Utbildningen erbjuds
såväl våra egna föreningar som våra anslutna organisationers lokala föreningar.

Information/Opinionsbildning
Sociala medier
Vi stärker såväl vår som föreningarnas närvaro på sociala media. En kurs arrangeras under
våren.
Plan för information
En plan tas fram på hur vi informerar såväl kommuner som organisationer om Riksteaterns
verksamhet i länet. Vi sprider vår nya folder. Vi arbetar för att synas bättre i lokal media.
Inför samverkansmodellen
Vi arbetar för att införa samverkansmodellen i Stockholms län. Som ett led i detta arbete arrangeras
Kulturvalet 2018 under september/oktober i samarbete med IKA.

TIDSPLAN
4 februari
11 februari
20 april
Sept/okt
Sept/okt
oktober
november

Kurs sociala medier
Utbudsdag Västerås. samverkan Mellansverige
Årsmöte
Kulturval 2018
Nationell Riksteaterträff
Arrangörsutbildning
Medlemsträff

