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Regionteatern vill beröra och bidra till att människor möts, växer och utvecklas.  
Vi vill skapa rum för fysiska möten, samtal, samarbeten, insikter och kulturellt utforskande.  
Vi vill presentera scenkonst som är aktuell och modig. Och det vill vi bland annat göra genom att 
även bjuda in barn, unga och vuxna (oavsett kön, ålder och social bakgrund) att delta och själva 
bidra till vad vi gör. 

Regionteaterns övergripande Vision: 
Vi gör skillnad i människors liv genom scenkonst som ger nya perspektiv och väcker engagemang.

Regionteaterns övergripande Mission:  
Alla i Kronoberg och Blekinge ska vara berörda av Regionteaterns verksamhet, direkt eller indirekt. 
 
Regionteaterns vision för Lokstallarna: 
Lokstallarna ska bli en dansscen av hög internationell kvalitet. Scenen blir en plattform för 
nationell utveckling av dans och koreografi. Ambitionen är även att scenen ska locka internationella 
gästande konstnärer och därmed kunna bli ett internationellt forum för ny koreografisk scenkonst.
En kvalitativ verksamhet i kvalitativa lokaler - anpassade och byggda för dansverksamhet - banar 
väg för internationella samarbeten.  
 
Lokstallarna ska erbjuda besökare en överraskande och vital miljö där konstnärliga projekt 
realiseras - projekt som kommunicerar nya perspektiv på samhälle, politik och mänsklig erfarenhet 
till en bred och mångsidig publik. Visionen för verksamheten är att skapa kombinationer av olika 
publika event och sammankoppla dem med varandra. Kombinationen av föreställningar, 
produktionsprocesser, forskningsprojekt, residensverksamhet, kurser och workshops för icke-
professionella och fortbildning för professionella, samt publika samtal och föreläsningar, kan 
komma att ge Lokstallarna en attraktiv profil i Sverige och Skandinavien. Att skapa en ny kvalitativ 
nationell dansscen kan ge svenska koreografer och dansare möjlighet till kvalitativa rum att skapa 
ny scenkonst.  
 
Regionteatern vill skapa samarbeten med Dans i Blekinge, Pinamackorna, Teatersmedjan och andra 
lokala aktörer och därmed verka för att lokala talanger och lokala infrastrukturer utvecklas. Vi vill 
stärka rollen för konst och öka konstens närvaro i medborgarnas liv genom att erbjuda öppna 
workshops och andra koreografiska kreativa aktiviteter. Vi vill stärka danskonstens roll och närvaro 
i barns liv genom att involvera barn och ungdomar i vår verksamhet.  
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Vision av konkret verksamhet i huset: 
- Föreställningsverksamhet (Gästspel, samproduktioner och egna produktioner)
- Residensverksamhet 
- Produktion 
- Publikutveckling: publika samtal, introduktionsamtal, eftersamtal, föreläsningar, öppna 

repetitioner mm. 
- Workshop- och kurs- och pedagogisk verksamhet 
- Administrativ verksamhet 
- Café- och serveringsverksamhet 

Förutsättningar för att lyckas:  
Utan rätt fysiska förutsättningar för scenisk dansverksamhet (lokaler och teknik), fysiska 
förutsättningar för publika event i foajén (en liten caféscen med enkel teknik och stolar för 
publiken) och utan rätt logistiska förutsättningar (fri tillgång till överenskomna lokaler, utökad 
personalstyrka på plats i Lokstallarna, ett nära samarbete med Karlshamns kommun gällande 
gemensam strategi för infrastruktur mellan centrum och Lokstallarna och extern kommunikation, 
samt ekonomiskt hållbara möjligheter för gästande konstnärer) finns idag inte en större 
utvecklingspotential i Lokstallarna. 

Nödvändiga övergripande förutsättningar är; 
- En modern scen anpassad för dansverksamhet  samt lokaler anpassade för både publik och 1

personal med funktionsnedsättningar 
- Kvalitativ serveringsverksamhet för att öka attraktionskraften 
- En liten scen i foajén (för tex introduktionssamtal och eftersamtal samt föreläsningar, små 

konserter för publiken mm - som ett kvalitativt kringarrangemang)
- Sidoscen, ett utrymme i direkt anslutning till scenen (som möjliggör stora och komplexa  

scenografibyten och underlättar det dagliga arbetet på scenen) 
- God möjlighet för in- och utlastning (och att en lastbil smidigt kan arbeta vid in- och utlastning-

området) 
- Grundläggande fast scenteknik och teknisk grundutrustning  2

(såsom modernt rå-system i taket, PA-system, ljusbord och scenlampor mm. ) 
- Ny mobil publikläktare (Teleskopläktare) 
- Personella lokaler: kontor för Regionteaterns personal, teknikverkstad och förvaringsrum, 

vilorum, enkel personalmatsal med fungerande kök och diskmaskin, tvättstuga (för skötsel av 
scenkostym), mask/peruk och sminkloge, samt ett sammanträdesrum/konferensrum 

- Loger/ombytesrum, toaletter och duschrum - separat för kvinnor och män samt dansare och övrig 
personal 

 Det finns specifika krav för dansares arbetsmiljö.  1

   Teknisk Chef på Regionteatern har ansvar för denna kravspecifikation.  

 Teknisk Chef på Regionteatern har ansvar för denna kravspecifikation. 2
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- Minimum ett större uppvärmningsrum/repsal med stor golvyta, speglar och stänger, bra sviktande 
dansgolv, PA-system, enkelt repetitionsljus, god luftkonditionering och rätt temperatur  för 3

dansare (En fördel är alltid, för allas bästa, att rummen är väl ljudisolerade - så att man inte stör 
annan verksamhet i huset) 

- God ljudisolering mellan scenen och övriga lokaler 
- Säkerhetsåtgärder (möjlighet för kontroll av vem som har tillgång till vilka lokaler och när) 
- Det ska finnas säker uppkoppling i fastigheten och wifi
- Konsulter (Varken kommunen eller teatern har tillräcklig kunskap för ett så specifikt bygge som 

en modern kvalitativ dansscen.) 

Möjliga vinster: 

- Publika utrymmen; som foajé, reception, café och restaurangverksamhet kan samutnyttjas av 
andra lokala aktörer

- Kreativa och gynnsamma samarbeten kan skapas mellan Teatersmedjan, Musikforum, 
Teaterföreningen i Karlshamn, Dans i Blekinge mf. samt lokala dansföreningar

- Repsalen kan användas av andra aktörer då den inte utnyttjas till tex. kursverksamhet mm

- Sammanträdesrummet/konferensrummet kan användas av andra aktörer då den inte utnyttjas

- Samarbete kan uppstå mellan Blekinges tekniska högskola och Regionteatern gällande scenteknik

- Satsningen skulle bidra till utveckling och förnyelse av konstområdet och skapa arbetstillfällen 
för professionella danskonstnärer och andra professionella inom branschen

- Med inbjudande publika utrymmen samt kvalitativ serveringsverksamhet kan Lokstallarna bli till 
en spännande ny kulturell mötesplats - En plats möjlig för oväntade och inspirerande möten 
mellan stadens och länets invånare

- Satsningen skulle bidra till Blekinge läns och Karlshamns stads attraktionskraft både för 
kommande och befintliga invånare 

- Satsningen skulle bidra till att locka en nationell och internationell kulturturism till staden och 
länet (vilket det finns en ekonomisk vinning i för hela kommunen). Detta med största sannolikhet 
då Dansturism årligen ökar

- Karlshamn skulle hamna i en unik position, då det är brist på kvalitativa dansscener i Sverige och 
särskilt i vår del av landet

- Satsningen skulle innebära att vi bidrar till att stärka den professionella samtida dansen ur ett 
nationellt perspektiv  

 Teknisk Chef på Regionteatern kan svara på frågor angående temperatur3
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Avrundande ord: 
Dans som begrepp, social form och eget utövande har ett starkt fäste hos de flesta människor i 
samhället och tillgängligheten enligt denna definition är ofta hög. Tillgängligheten till att 
kontinuerligt ta del av dans som scenkonst är däremot ofta låg. Det är dags att vi ger fler människor 
kvalitativa möjligheter att ta del av en av mänsklighetens första och största konst- och 
uttrycksformer i modern kontext.  
Scenkonst är inte bara en föreställning - det är en helhetsupplevelse.  
Scenkonst kan inspirera oss att möta nya sidor hos oss själva och hos varandra.  
Tack vare min erfarenhet av att arbeta i både mindre scenkonsthus och större nationalscener 
runtomkring i Europa, har jag flertaliga gånger fått uppleva hur mycket livskvalitet som ges till en 
stads invånare när kultur är en politiskt prioriterad fråga och planering av kulturella mötesplatser är 
en strategisk åtgärd för att skapa en mer hållbar samhällsutveckling. Konsten inspirerar till 
utveckling inom samhällskroppens alla delar - den förstärker och förkroppsligar vår demokrati.  
Konstens rum stärker vår förmåga till empati, till att lyssna, till kritisk reflektion och erbjuder 
alternativa bilder av vår verklighet. Scenkonsten kan inspirera till och skapa ”förslagsrörelser” som 
arbetar proaktivt och för oss framåt. Därför är det viktigt att vi ger den rätt förutsättningar att verka.  
En stad i växt och utveckling behöver kvalitativa kulturella mötesplatser för att behålla stadens 
sociala hållbarhet och attraktionskraft i takt med att den växer.  
 
Therese Willstedt  
VD & Scenkonstchef  
Regionteatern Blekinge Kronoberg 
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