Vision
Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla, överallt.

Verksamhetsområden
Riksteaterns verksamhet utgår från två huvudområden. De är beroende av och stärker varandra. Genom dialog
och gemensamt arbete inom Riksteatern ges dessa områden möjlighet att påverka och omskapa varandra år för
år.
STÄRK RIKSTEATERNS KONSTNÄRLIGA INITIATIV
– Riksteatern är en turnerande teater med en bred repertoar.
Ett konstnärligt initiativ för turnéproduktionen ska stärkas. För detta krävs utveckling i framkant och helhetssyn på
landets samlade utbud för Riksteaterns arrangörer.
Det är mötet med publiken som är källan till vår lust och till vår kreativitet som konstnärliga upphovsmakare och
lokalt verksamma arrangörer.
STÄRK RIKSTEATERN SOM FOLKRÖRELSE OCH ARRANGÖRSORGANISATION
– Riksteatern är en folkrörelse för scenkonstintresserade och scenkonstarrangörer.
Riksteatern ska göra verksamhetsprioriteringar utifrån de lokala föreningarnas behov och utifrån dessa bedriva
utveckling och stöd som riksorganisation. På så vis kan Riksteatern bygga framtidens intresseorganisation med
medlemsengagemang, publikengagemang och bra former för ideellt arbete.

Övergripande mål
Riksteatern ska verka för att ytterligare stärka de lokala riksteaterföreningarnas roll som nav för scenkonsten på
sin ort eller inom sitt område.
Riksteaterns konstnärliga initiativ och scenkonstproduktion ska prioriteras under kongressperioden och ge en
ökad publik.
Riksteatern ska verka för att förbättra tillgänglighet till scenkonst, bland annat genom ny teknik.
Riksteaterns konstnärliga arbete och arrangemang med fokus på målgruppen unga vuxna ska stärkas och
arbetet ska präglas av medskapande mellan konstnärer, arrangörer och publik.
Riksteatern som helhet ska samverka med skolor och kommuner för mer barn- och ungdomsverksamhet på lokal
nivå. Delaktighet och inflytande för unga ska öka inom hela Riksteatern.
Medlemsutveckling ska bedrivas så att Riksteaterns medlemsantal successivt ökar. Medlemskapet ska
tydliggöras och utvecklas så att alla medlemmar på ett enkelt sätt kan engagera sig inom flera delar av
Riksteatern.
Riksteatern ska samordnat arbeta för att kulturen ska få ökad betydelse i samhället för att bidra till ökat inflytande
och ökade resurser för riksteaterföreningarna.
Riksteatern ska arbeta för att stimulera bildandet av riksteaterföreningar på de orter där Riksteatern inte finns.
Riksteatern ska verka för att arrangörsperspektivet får en ökad tyngd i samverkansmodellen och därmed bidrar till
ökade resurser lokalt och regionalt.

