Onko Riksteaternin toiminta omalla paikkakunnallasi tuttu sinulle? Paikallinen teatteriyhdistys vastaa usein suuresta osasta paikkakunnan tanssi- ja teatteriesityksiä
ja avaa samalla oven aivan uuteen kokemusten maailman. Monet teatteriyhdistykset toimivat aktiivisesti saadakseen paikkakuntansa poliitikot mukaan edistämään
taide- ja kulttuuritoimintaa. Teatteriyhdistyksessä voit omistautua kulttuuriharrastuksellesi, ja löydät sieltä samalla ehkä uusia tuttavia ja elinaikaisia ystäviä.
Riksteaternin toimintaan tarvitaan lisää henkilöitä, joilla on erilaisia kokemuksia ja
suhtautumistapoja. Mitä enemmän kiinnostuneita toimintaan saadaan mukaan, sitä
enemmän saamme aikaan. Jos haluat liittyä mukaan paikallisen teatteriyhdistyksesi
toimintaan, ota yhteyttä lähimpään yhdistykseen ja kerro lyhyesti itsestäsi
Täällä on tiedot Riksteaternin teatteriyhdistyksistä koko Ruotsissa:
https://www.riksteatern.se/om-oss/riksteaterföreningar/
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Laadukas teatteri ja tanssi koskettaa meitä ja herättää uusia
ajatuksia. Parhaimmillaan elämykset osuvat suoraan vatsanpohjaan tai sydämeen, ja ne voivat jopa muuttaa meitä pysyvästi. Niin vahva voi kulttuurin voima olla!

Käytämme luovuuttamme
saavuttaaksemme kaikki
Riksteaternin tehtävänä on levittää tanssia ja teatteria koko maahan. Meille se ei
tarkoita yksinomaan maantieteellistä levittämistä, vaan myös erilaisten ihmisten
tavoittamista. Haluamme saavuttaa lapset ja nuoret, seniorit, viittomakieliset,
tanssin ja teatterin ystävät, kulttuurista piittaamattomat ja kaikki muut siitä
väliltä. Haluamme näyttämötaiteen tavoittavan myös ne, joiden äidinkieli on muu
kuin ruotsi.
Yksi Riksteaternin parhaista piirteistä on, että emme esiinny yksinomaan
perinteisillä teatterinäyttämöillä. Tarjotaksemme mielenkiintoisia esityksiä
järjestämme näytöksiä mitä odottamattomimmissa tiloissa, kuten kotiseututaloissa, voimistelusaleissa, työväentaloilla, kansantaloilla, monitoimitaloissa ja
kallioluolissa.

Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön
Riksteatern on Ruotsin kiertävä kansallisnäyttämö. Kuninkaallisen Dramaattisen
teatterin ja Oopperan tavoin mekin saamme Ruotsin valtiolta vuosittaista avustusta levittääksemme näyttämötaidetta koko maahan. Se on mahdollista Rik-

steaternin 230 paikallisen teatteriyhdistyksen ansiosta. Alueen teatteriyhdistys
valitsee itse näytökset, jotka se haluaa esittää.
Teatteriyhdistysten toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, johon osallistuvat
käyttävät suuren osan vapaa-ajastaan tarjotakseen paikkakuntansa asukkaille
monipuolisia ja kiinnostavia teatterielämyksiä. Maan teatteriyhdistysten vuosittainen vapaaehtoistyö käsittää noin 280 000 tunnin maksuttoman työn paikallisten kulttuurielämysten toteuttamiseksi. Melkoinen saavutus, vai mitä?
Jatkuva muutoksen tila voi olla haaste, mutta Riksteaternille se on koko toiminnan edellytys. Lähtökohta on kuitenkin edelleenkin sama kuin toiminnan alkaessa: pyrkimys tarjota laadukkaita tanssi- ja teatterielämyksiä maan koko väestölle.

Pääset osalliseksi uudesta elämysmaailmasta
Riksteaternilla on Ruotsissa lähes 38 000 jäsentä. Jäsenenä tuet oman paikkakuntasi kulttuurielämää. Tukesi maksaa vain 150 kruunua vuodessa. Jos joku perheestäsi
on jo Riksteaternin jäsen, seuraava jäsen maksaa vain 80 kruunua vuodessa. Alle
26-vuotiaiden osalta vuosimaksu on vain 50 kruunua.
Jäsenenä valitset itse, mihin paikalliseen teatteriyhdistykseen haluat kuulua.
Siihen katsomatta, mihin yhdistykseen liityt, jäsenyytesi koskee koko Ruotsia. Saat
näin ollen alennusta kaikista Riksteaternin esityksistä koko Ruotsissa. Saat myös
suuria alennuksia alueteattereiden, kaupunginteattereiden ja muiden teatteri- ja
tanssinäyttämöiden esityksistä koko maassa. Jäsenyyden ansiosta pääset myös
osalliseksi muista jäseneduista ja -tarjouksista. Saat lisäksi Scenen-jäsenlehden
kahdesti vuodessa.
Myös yhdistykset ja järjestöt voivat liittyä Riksteaternin jäseniksi.
Voit liittyä jäseneksi täällä: www.riksteatern.se/bli-medlem.

