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Avsiktsförklaring för gemensam kultursatsning i  Blekinge genom
utveckling av Lokstallarna  i  Karlshamn

Regionteatern Blekinge-Kronoberg och Karlshamns kommun tecknar avsiktsförklaring
om etablering av ett producerande scenkonsthus med fokus på dans i Lokstallarna i
Karlshamn, att gemensamt utveckla musik, dans och teaterverksamheten.

Regionteatern Blekinge Kronobergs ambition, tillsammans med Region Blekinge, har
varit att finna en kommun i Blekinge som är villig att samarbeta för att skapa bättre
förutsättningar för dans och tillsammans med dem etablera en dansscen av hög kvalitet
i Blekinge. Valet har fallit på Karlshamns kommun och Lokstallarna som anses har rätt
förutsättningar för att kunna husera en kvalitativ dansscen.

För Karlshamns kommun är satsningen ett naturligt steg i den fortsatta utvecklingen av
högkvalitativa kulturevenemang. Lokstallarna i Karlshamn ska vara en inspirerande plats
där arrangörsskapet inom scenkonsten utvecklas och ökar tillgängligheten till en
kvalitativ dansscen.

De professionella kulturskaparnas möjligheter att verka i Blekinge och främjandet av
barn och ungas möte med scenkonsten kommer att stärkas.

Scenkonsten är en viktig del i att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen om
kulturen som dynamisk, utmanande och kreativ.

Utgångspunkten för samarbetet är att Regionteatern Blekinge Kronoberg ska skapa ett
levande och producerande scenkonsthus, i samverkan med övriga verksamheter i
Lokstallarna i Karlshamn.

o  Regionteatern Blekinge-Kronoberg flyttar delar av sin producerande verksamhet
från Växjö till Karlshamn.

o  Regionteatern Blekinge-Kronoberg har primär tillgång till den stora scenen och
smedjan i Lokstallarna samt egen tillgång till utrymmen för kontor, verkstad och
loger.

o  Regionteatern Blekinge-Kronoberg ansvarar för att lokalerna som de förfogar
över blir tillgängliga och används av andra aktörer när Regionteatern inte nyttjar
dem. Stor hänsyn tas till befintliga hyresgäster.

o Regionteatern Blekinge-Kronoberg kommer att stödja och vara behjälplig i
utvecklingen av dans, teater och musik i Karlshamns Kommun med särskilt fokus
på barn och unga.

o  Renoveringen av Lokstallarna planeras och genomförs i nära samarbete mellan
Karlshamns Kommun, Regionteatern Blekinge-Kronoberg och övriga
verksamheter i Iokstallarna för att säkerställa att lokalerna blir funktionsdugliga
för verksamheternas ändamål.
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o Karlshamns kommun står för lokalkostnader och för investeringari Lokstallarna.

o Karlshamns kommun finansierar en produktionssamordnare för verksamheterna
i Lokstallarna. Rekryteringen görs  i  samverkan mellan Karlshamns Kommun och
Regionteatern Blekinge-Kronoberg

o Karlshamns kommun finansierar en tekniskt kunnig vaktmästare för stöd till
verksamheterna i Lokstallarna.

Denna avsiktsförklaring är upprättad i två original och träder i kraft dagen då
undertecknandet sker.

Karlshamn 2 augusti 2018

[Regionteatern Blekinge-Kronoberg

/ < /  “x i  //lz
L" J,  (  U  \- I, .r 1‘

Therese ill/stédt' 'i
VD “\ ./

Karlshamns Kommun
/ -"

  
,r  '  1 ,/ / I/ “Z: / / g. /  I l

i  - / ' Ã//k'..7øl'<fi7v '-<«*L/fl'?f7//7/
/1 .z ›/ i ,/ /v r  .  ,z x  z, /  ./

L/ ' .___§___\ \/;// y  l u t»  -'  N / ‘

Per-Ola Mattsson Lena Sandgren
Kommunstyrelsens ordförande Kulturnämndens ordförande


