
ALLA ska ha
möjlighet att
uppleva 
scenkonst
– oavsett 
var man bor.
Arrangörsstöd
– Små Scener



Är du intresserad av kulturaktiviteter även utanför de 
stora scenerna? Välkommen till webbsidan  
www.scenkonstinorr.se. Här hittar du föreställnings- 
förslag som passar för mindre scenrum och samlings- 
lokaler som turnérar i Jämtland-Härjedalen, Västerbotten 
och Norrbotten.
 
Arrangera där du bor!
Subventionsformen Publikutveckling Små Scener
täcker del av arrangörens omkostnader för professionell 
producent:

Resa och logi upp till 4 000 kr

Och 50% av föreställningskostnad, max 4 000 kr

Kriterier i korthet 

arrangemang av eller i samarbete med er lokala
riksteaterförening

föreställning på turné; tre eller fler närliggande orter

arrangemang utanför centralort eller på centralort i
glesbygdskommun

föreställning med en professionell scenkonstaktör

Huvudsyftet med Publikutveckling Små Scener

att stärka samarbetsmöjligheterna mellan
arrangörer

engagera nya publikgrupper

skapa geografisk jämlikhet för arrangör och publik
oavsett om man befinner sig i kust eller inland

 



Vi vill arrangera – hur gör vi?
Kontakta din kommuns Riksteaterförening och berätta 
vad ni önskar arrangera/era önskemål.  Du hittar din 
Riksteaterförening på scenkonstinorr.se

Hittar ni inte en föreställning i rekommenderat utbud – 
välkomna med eget förslag som motsvarar kriterierna! 
Kontakta gärna konsulent om ni är osäkra! 

Ni kommer överens sinsemellan om hur samarbetet  
ska utföras men en rekommendation är att den lokala 
arrangören står som huvudarrangör vid genomförandet 
– Riksteatern står till förfogande med support och  
subvention av arrangemanget, samt gör bokningen.

Riksteaterföreningen söker och erhåller slutligen  
arrangörsstödet Publikutveckling Små Scener av den 
regionala konsulenten efter genomfört arrangemang.

Frågor kring bokningar, utbud och egna idéer? 
Ta kontakt med din lokala Riksteaterförening eller
konsulenterna i respektive län:

Jämtland-Härjedalen, Marie Haglund
tel: 072-569 33 44
marie.haglund@riksteatern.se

Västerbotten, Inger Holmberg 
tel: 070-371 25 85
inger.holmberg@riksteatern.se

Norrbotten, Anna Björk
tel: 070-570 42 62
anna.bjork@riksteatern.se

scenkonstinorr.se
– för ALLA, överallt



Publikutveckling Små Scener

Scenkonst som sätter
 tankar och känslor i rörelse 

– för alla överallt

Bild från föreställningen Victors Varieté o Velocipeder/Nordcirkus – utbud Sm
å Scener. Foto Albert Rösch


