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Riksteatern har i länet sju riksteaterföreningar och en annan  ansluten  
organisation.

Riksteaterföreningar: Askersunds Riksteaterförening, Hallsbergs Teaterförening - 
En del av Riksteatern, Kumla Riksteaterförening, Lindesbergs Riksteaterförening, 
Ljusnarsbergs Riksteaterförening, Nora Teaterförening - En del av Riksteatern, 
Örebro Riksteaterförening.

Andra anslutna organisationer: Teaterföreningen Lyset.

Riksteatern regionalt: Riksteatern Örebro län  är ett samverkansorgan för  
riksteaterföreningar och anslutna organisationer i länet. 
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Antal besök i Örebro län
i förhållande till folkmängd (procent):

Kartan över oss

Foto: Urban Jörén

Riksteatern regionalt
Riksteatern Örebro län (6) (51)

Riksteaterföreningar Föreställningar Publik Medlemmar
Askersunds Riksteaterförening
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Anslutna organisationer
Teaterföreningen Lyset
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0,5 % (3,2 %) 0,2 % (0,6 %)

Riksteaterns nationella
scenkonstproduktion

Riksteaterns 
arrangemang 

Publik

Publik

(93)

Föreställningar

Föreställningar

Lokalt, regionalt och nationellt.
Den här broschyren visar vad vi  
tillsammans gjort i Örebro län  
under 2020.

Vi är här. För dig. 
Vi är hela  
Sveriges scen. Pandemins påverkan  

2020 syns t ex i 
jämförelsen med 

2019 inom parentes.

Riksteatern är en sammanslutning av 223 (228) riksteaterföreningar med 34 620 
(37 889) medlemmar och 67(67) andra anslutna organisationer. Regionalt har 
Riksteatern 21(21) regionala föreningar, 2019 års resultat inom parentes.
– Riksteatern producerade scenkonst som besöktes av 27 141 (185 485) personer.
– Riksteatern arrangerade scenkonst som besöktes av 109 698 (379 092) personer.
–Riksteatern nådde som producent och arrangör 117 741(436 255) besökare.



Den kosmiska havsträdgårdspassagen

Foto: M
attias G

ivell

Regional ordförande 2020: Lasse Forss
Regional teaterkonsulent: Lena Backlund
070-338 55 91
E-post: orebro.rtf@riksteatern.se

Riksteaterns regionala förening Riksteatern Örebro län är ett samverkansorgan för riksteaterföreningar och 
andra anslutna organisationer i länet. Riksteatern Örebro läns uppdrag är att främja scenkonst i allmänhet och 
teater i synnerhet i Örebro län. Den regionala nivån är förutsättningsskapande, inspirerande och stödjande.  

Arrangörsområdet är Riksteatern Örebro läns prioriterade område med teaterföreningar, ideella 
arrangörer och arrangörsfrågor i fokus. Riksteatern Örebro län ska fungera som en regional resurs för tea-
terföreningar och ideella arrangörer och bistå med inspirations och utbildningsinsatser samt stöd i olika 
frågor och situationer. Ambitionen är att det ska finnas ett aktivt arrangörsnätverk i Örebro län.

Riksteatern Örebro län främjar även kultur för barn och unga samt teckenspråkig scenkonst. Riksteat-
ern Örebro län ska också alltid ha en medvetenhet kring mångfalds-, jämställdhets, tillgänglighets- och 
funktionsvariationsfrågor.    

Varje år i februari möts teaterföreningar från tio olika län för att delta på den årliga utbudsdagen i 
Västerås, då närmare 60 olika produktioner presenteras. Dagen arrangeras av Riksteatern Mellansverige i 
samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Året 2020 blev inte likt något annat år, då Coronapandemin gjorde sin entré i mars månad. Från då 
och resten av året har det handlat om att ställa in, planera om, flytta fram, ställa om, avvakta och hitta 
alternativa vägar.  

I maj genomfördes en Kassörskurs med fyra deltagare från 3 olika teaterföreningar. 
Under perioden när vi fick samlas 50 personer med avstånd så lyckades Riksteatern Örebro län genom-

föra sin framflyttade dialogträff med länets teaterföreningar. Så den 28/8 bjöds länets teaterföreningar 
in till ”En dag på Stadra” för att i dialog med den regionala föreningen och varandra prata om samverkan 
och framtiden. 

Dagen efter, den 29/8, genomfördes ytterligare ett framflyttat vårarrangemang, som nu blev ”Höstträff 
inom Scenkonst utanför tätort” i Axbergs Folkets hus. En nätverksträff för ideella lokalhållare och arrangörer 
med syfte att stärka och utveckla ett länsövergripande arrangörsnätverk, öka och bredda antal spelplatser i 
länet och få professionell scenkonst utanför centralorterna. 

Någon månad senare stramades restriktionerna åt än mer och resten av höstens föreställningar och 
fysiska aktiviteter i länet ställdes in. 

Inom sitt dansuppdrag påbörjade Riksteatern Örebro län i samarbete med Dans Örebro län under 
2019 en fortbildning kallad VÅGA DANS. Tanken var att intresserad under en längre tid praktiskt ska få 
arbeta med att arrangera en dansföreställning och under tiden få fördjupad kunskap om dans och om 
arrangörskap. Efter mycket funderande och samtal med alla inblandade fattades innan sommaren ett 
gemensamt beslut att avbryta VÅGA DANS, då resten av 2020 var för osäker och många fortbildningsak-
tiviteter inte gick att genomföra. 

I samverkan med Teater Martin Mutter och Dans i Örebro län har Mötesplats Mutter fortsatt under 2020, 
En mötesplats för olika kulturella aktiviteter för både aktiva kulturarbetare/konstnärer och arrangörer. Träffar 
genomförs 3 ggr/termin med olika teman för varje gång, men även här fick flera tillfällen ställas in. 

Både ordförande, kassör och konsulent har deltagit i olika regionala och nationella sammankomster, 
fysiskt när det varit möjligt men annars digitalt.

Riksteatern i  
Örebro län  
Scenkonst som sätter tankar och
känslor i rörelse – för alla, överallt.

Man får väl ställa upp

Foto: M
ats Bäcker
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Riksteaterns egna turnéer
I länet spelade Riksteaterturnéerna Den kosmiska havsträdgårdspassagen 2020, Man får väl ställa upp,  
Du har hela livet, habibi , Kartan över oss. 

Föreställningar från fler
Utöver Riksteaterns egna produktioner presenterades verk av Possibilitas, Anna Bromee Produktion,  
4:e Teatern, Maria Arnadottir, Jonas Hedlund, Sara Lindh, Eva Ahremalm, Teater Pelikanen,  
Görel Crona produktion, Molièreensemblen, Wic Mack AB.

På repertoaren 
2020 i Örebro län

Du har hela livet, habibi

Foto: M
aryam

 Barari

*Producerat av Riksteatern oavsett arrangör.
**Arrangerat av Riksteatern oavsett producent.
***Riksteatern regionalt förmedlar olika producenters produktioner till olika arrangörer.

Riksteaterförmedlat***

Publik

Riksteaterproducerat*

RIKSTEATERN FINNS LOKALT, REGIONALT OCH NATIONELLT.
I den här broschyren berättar vi vad vi gemensamt har åstadkommit i Örebro län.  
Du kan ta kontakt med  Riksteatern Örebro län om du är intresserad av deras egen  
verksamhetsberättelse.

Riksteaterarrangerat**
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Verksamheten har påverkats mycket 
av pandemin under  2020.



Man får väl ställa upp
Foto: M

ats Bäcker

Riksteatern
145 83 Norsborg
08-531 991 00
info@riksteatern.se
riksteatern.se

Riksteatern Örebro län
c/o Kultur och Ideell sektor
Box 1613
701 16 Örebro
070 338 55 91
riksteatern.se/orebrolan


