
 

Säsongsupptakt på Marstrand 

Foto: Malin Granat, Eventolution 

Äntligen får vi inspireras och uppleva  
scenkonst tillsammans igen! 

 
Plats: Marstrands Havshotell, Varvskajen 2, 442 66 Marstrand 

Tid: 3 - 4 september 2021 

Pris: 800 kr per person, del i dubbelrum (för riksteaterföreningar). Vid bokning av enkelrum tillkommer en  

kostnad på 800 kr per person. Deltagaravgift för anslutna organisationer och övriga 2800 kr per person, då 
ingår enkelrum. I deltagaravgiften ingår övernattning, fikor, trerätters middag, konferensdeltagande och 
föreställningsbiljetter. 

Anmälan: Senast 15 juni. Anmäl dig här! 

Begränsat antal platser: 2 personer per förening, därefter kölista. 

 

Schema 
 

Fredag  
Förmiddag  Tips: Ta tillfället i akt att åka över till Marstrandsön för en härlig promenad och 

njut av utsikten från fästningsområdet. 

Från 15.30  Drop-in-incheckning på hotellet med kaffe och fika 
Eftermiddag Smålands Musik och Teater bjuder på Pop-up-föreställning:  

Judits väg till Kärleken 
 ”Den som läser denna dagbok utan lov är en feg stackare”. Så börjar Judits 
dagboksskrivande, något som hon sedan kom att fortsätta med i hela sitt liv. 
Monologen Judits väg till kärleken handlar om 16-åriga Judit Florence som levde 
under perioden när framtiden såg som ljusast ut, efter första världskriget  – en tid 
av förälskelse och äventyr.  

Kväll  Trerätters middag 
 Mässmingel med trevliga aktiviteter 

https://www.riksteatern.se/forening/riksteatern-vast/anmalan-sasongsupptakt/


 

 

Lördag  
 
Välkomna! 
Presentationsrunda och genomgång av schema   
 
 

Pass 1: Fulla salonger! 

 
Riksteatern: Ny anställd som Distriktsansvarig Publik 
Presentation och tankar kring uppstart av arbete som distriksansvarig med fokus på Publiken. 
 
Folkteatern ❤Publiken  
Hur har Folkteatern jobbat med mötet med publiken när teaterhuset varit stängt? Hur upprätthåller och odlar man 
relationerna? Och hur startar vi upp igen efter pandemin? Om kommunikation hela vägen från konstnärlig idé till  
salong.  

 
Fika & Mässa   
Möt teatrarna och operan med turnerande uppdrag! 
 
 

Pass 2: To be or not to be? 

 
 
Teater Halland: Stolthet och Fördom  

Teaterchef Anna Sjövall ger en interaktiv föreläsning om ”manligt och kvinnnligt” – jämställdhet utifrån 
föreställningen Stolthet och Fördom 

 
Lunch 
 
Mässmingel 
Möt teatrarna och operan med turnerande uppdrag! 
 



 

 
 
Pass 3: En enda stor Cirkus! 

Presentation: Riksteaterns nya cirkusuppdrag 
 
Seminarium: Samtida Cirkus 
Sara Ellström från Cirkus i Väst samtalar med samtida cirkusartister och Borås Stadsteater. Vad är samtida cirkus? 
Hur ser förutsättningarna för artisterna ut? Vad är bra att tänka på när man vill arrangera cirkus? Vilka är cirkusens 
målgrupp? Kan vi nå en ny publik? 
Cirkus i Väst är ett projekt som vill utveckla möjligheterna att uppleva och utöva samtida cirkus i Västra Götaland. 
Initiativtagare är Stora Teatern i Göteborg och Cirkus Cirkör. Cirkus i Väst drivs med stöd av Västra 
Götalandsregionen. 

 
 
Cirkusföreställning! 
 
 
 
 
 
 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Schema med exakta tiden skickas ut efter sommaren. 

 
 
 
 
 
Samarbetsparter:  
Borås Stadsteater 
Cirkus i Väst 
Folkteatern 
Göteborgsoperan 
Riksteatern 
Smålands Musik och Teater 
Teater Halland 
 


