
Välkomna t i l l  R iksskådebanans konferens i  
Göteborg torsdag 20 – söndag 23 oktober 2022

Prakt iska de ta l jer in för konfer ensen

• Konferensen och boendet  är  för lagt  t i l l  Qua l i ty  Hote l  Waterf ront,
Adolf  Edelsvärds gata 10. 
Dit går spårvagnslinjerna 3 och 9. Ni kliver av vid Vagnhallen Majorna. 
Vill ni hellre ta buss åk nr 20 eller 90 och kliv av vi hållplatsen Klippan.
Spar alla kvitton.

• Boka gärna era tåg/flygresa genom respektive skådebana.
Kvitton/fakturor skickas till Riksskådebanan Kristinagatan 6 A 
722 11 Västerås eller maila till zenita@zizeron.se

• Meddela mig era specifika önskemål gällande mat så fort som möjligt 
(om ni inte gjort det i samband med tidigare konferenser)

• Ni får hela programmet utskrivet när vi ses

Vi  ser f r am mot  dagar na t i l l sammans med er,  in tr essanta  
gäster,  b r a samtal  och g ivande ku l tur upp levelser
och inte mins t knyta kontak ter med och lä r a känna 
Skådebanan Väs tr a Götaland.

Var mt v älkomna hälsar 
R iksskådebanans AU
genom Zenita Bergman
073-910 63 00



Program för 
Riksskådebanans 

konferens i 
Göteborg på 

Qual i ty  Hote l  
Waterf ront

Tor sdag 20 oktober

12.00 LUNCH på  Qua l i t y Hotel  Water f ront

13.00 - 17.00 Ver ksamhets ledar t r ä ff  

13.00 Riks skådebanans sty r e lsemöte

15.00 - 17.00 Skådebanan Väst r a  Göta lands sty re lse  ansluter t i l l  R iks sty r elsemöte
(Fika när det passar)

18 .00 Gemensam middag på hotel le t fö r  samt l iga när varande 

Fredag 21oktober

9.00 Några  r ub r iker fö r konferensdagar na:

• Genomgång av  kr imina lvårdsprojektet  “Kul tur  fö r l i ve t”
• Rappor ter f r ån reg ionerna
• Skådebanerö re lsens inr e  kommunikat ion

Kl . 10.30  Det ku l tur pol i t iska  läget .
Dav id K ar lsson, idéhis to r iker,  bokför läggare  och ku l tur skr ibent

(Fika när det passar)

12.00 LUNCH

13.00 Vår a egna samtal  for tsät te r

13.30 Cami l la  Eske l , Väst r a  Götalands  r egionutvec klar e/scenkonst

14.30 Våra  egna samtal  for tsät te r
(Fika när det passar)

16.00 Avslut för  at t  fö r f ly t ta  oss t i l l  Operan

17.00 MIDDAG på Operan

19.00 -  22.00  Förestä l ln ingen CABARET

Lördag 22 oktober
9.00 For tsa tt  egna samta l

(Fika med smörgås när det passar)

14.00 LUNCH på  Vär ldskul turmuseet

15.00 Visn ing  av ¡Viva  Méx ico !

19.00 MIDDAG på  Qua l i t y Hotel  Water f r ont

Söndag 23 oktober
9.00 For tsat ta egna samtal
(Fika när det passar)

12.00 AVSLUTNING OCH LUNCH



Eva Plumppu, verksamhetsledare
Ola Edeblom, Riks styrelse

Nadia Holma, styrelseledamot Dalarna
Eva Sens, Riks styrelse

Elin Bergman, verksamhetsledare
Jenny Setterholm, styrelseledamot Västmanland
Zenita Bergman, Riks styrelse

Peter Davidsson, styrelseledamot Stockholm

Sara Bjerkeby, verksamhetsledare
Cecilia Lindheimer, styrelseledamot Östergötland
Saad Hajo, Riks styrelse

Lisbeth Lindholm-Vahtras, Riks styrelse

Ola Wirtberg, verksamhetsledare
Maria Valeberg, ordförande Västra Götaland
Veera Suvalo Grimberg, styrelseledamot Västra Götaland 

Susanne Asserfors, Riks styrelse
Lone Lindholm, styrelseledamot Södra regionen
Torbjörn Sköld, styrelseledamot Södra regionen

Ulrika Eskilsson, Riks styrelse

Ulla Arvidsson, styrelseledamot Västmanland

Tapani Björkbacka

David Karlsson, Kulturskribent
Camilla Eskel, Västra Götalandsregionen 

De l tagare på  konferensen 20 -  21- 22 -  23 okt  2022 Göteborg

Jönköping

Väst ra  Göta land

Öster göt land

Stockho lm

Västmanland

Da lar na

Nor rbot ten

Skåne

LO

Ann Mari Engel, Ordförande. 

Medver kande

Webbansvarig

Pro jek t ledare  “Kul tur fö r l i ve t”

Ordför ande R iksskådebanan


