
Onsdag 26 mar s 
k l .18 .00 Mälardrot tn ingen
Samling och middag för verksamhetsledarna. 

Tor sdag 27 mar s 
k l .  9 .00 Stadsmiss ionen Stor torget Gamla  Stan
Arbetsdag för verksamhetsledarna. 

Tor sdag 27 mar s 
k l .  16.30  Mälardr ot tn ingen.
Middag för verksamhetsledare och tidigt komna årsmötesombud och styrelseledamöter.

K l .  19.00 Mat teuspassionen på Fo lkoper an
för verksamhetsledare och tidigt komna årsmötesombud och styrelseledamöter.

Fr edag 28 mar s
k l .  10.00 - 11.30 Stadsmissionen Stor tor get  Gamla Stan
Riksskådebanans s tyr elsemöte .
När varande år smötesombud inb judna som ad junger ade.

• Y ter l iggare  t id  för  ver ksamhetsledar na  at t ha  eget  möte.

K l .  11.30 - 12.15 Gemensam lunch. Stadsmissionen Stor tor get  Gamla Stan

K l .  12.15 - 13.45 BLINDGÅNGAREN
I BLINDGÅNGAREN får vi följa med Johan in i inspelningsstudion 
och ta del av hans personliga erfarenheter av att vara blind i ett
samhälle anpassat för dem med en synskärpa mellan 0,6 och 2,5.
Med humor, sång och musik lotsas publiken in i den synskadades
verklighet. Att drömma om ett liv inom musiken och att som 18-
åring bli erbjuden förtidspension. Att inte hitta i mataffären och 
att åka på soloturné i Kalifornien. Författare och medverkande är
singer-songwritern Johan Seige. Efter föreställningen finns det 
möjlighet att stanna kvar och ställa frågor till Johan. 

Föreställningen är en del av projektet DET FUNKAR, projektägare är Kulturens Bildningsverk-
samhet i samarbete med ATR och med stöd av Allmänna Arvsfonden. Läs mer på www.kulturens.se
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K l .  14.00 - Kul turens betydelse fö r hä lsan
Huvudtalare Eva Bojner-Horwitz. I boken Kultur för hälsans skull
förklarar författaren Eva Bojner Horwitz hur olika kulturella 
aktiviteter, i vid bemärkelse, påverkar kroppen och hur ett 
förändrat medvetande ökar livskvaliteten. 
I en artikel på webben skriver Eva Bojner-Horwitz:
- Det är farligt att fastna i det finkulturella perspektivet, att bara 
en viss typ av kultur ska betraktas som kultur, att gå på opera 

eller teater till exempel. Kultur kan vara så kolossalt mycket mer. Det kan vara hantverk, matlagning,
svampplockning, att gå i skogen. Lusten är det viktigaste när man väljer sin kulturaktivitet!"

Inbjudna är R iksskådebanans s tyr elsen,  å r smötesombud,  
ver ksamhetsledare ,  övr iga  gäs ter.  

K l .  19.00 Mälardr ot tn ingen
Middag för Riksskådebanans styrelsen, årsmötesombud och verksamhetsledare.

Lördag 29 mar s Teater  Br unnsgatan 4  
k l .  11.30 År smötet  in leds med gemensam lunch (restaur angen är  inte  bokad ännu).

K l .  12.45 genomför s R ikskådebanans  fo r me l la å r smöte .  

Kl .  14.00 ser  v i  för es tä l ln ingen 

GROBIANEN -den ku l turf at t ige  mannen.

Han går aldrig på teater. Han besöker aldrig en konstutställning
Han skulle aldrig komma på tanken att lyssna på en klassisk konsert

Är han ku l turf at t ig?

Det säger statistiken i alla fall, men 
vad säger kulturstatistiken egentligen?
Och vad gör den kulturfattige mannen i stället?

Var mt  välkomna önskar R iksskådebanans AU

Ett  för tyd l igande är på s in pla ts !
För en vecka sedan fick vi veta att vår årsmöteskonferens inte kunde vara i riksdagshuset. 
Med turen i ryggen lyckades vi hitta ny lösning på lokalfrågan. Vad vi inte har svar på ännu är
vart lunchen ska vara på lördagen. Men när vi ses på Mälardrottningen har vi löst det också. 
Om ni behöver veta innan, ring mig efter tisdag kväll på 073-910 63 00.


