Scenkonstbolaget i Östergötland
– ökad satsning på kulturen
2016 inleds med en ökad satsning på kulturen i regionen i och med att
Scenkonstbolaget i Östergötland AB startade den 1 januari 2016. I bolaget
ingår Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern.
Scenkonstbolaget har bildats för att bidra till en fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland
och innebär en ökad satsning från ägarna - Region Östergötland, Norrköpings kommun och
Linköpings kommun. Sammanlagt har Scenkonstbolaget ca 200 fast anställda och omsätter
ca 200 mkr per år.
– Scenkonstbolaget kommer att vara en samlande kraftkälla för kulturen i Östergötland och
bidra till en fortsatt utveckling av de redan idag högkvalitativa verksamheterna. Ett viktigt mål
är även ökad räckvidd av kulturen gentemot länets invånare och besökare, säger Anita
Jernberger (L), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden.
Ägarna har givit bolaget i uppdrag att:
•
•
•
•

långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som i dag finns inom scenkonst och övrig
kultur i regionen
kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet
säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för
kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden
freda den konstnärliga kärnverksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för
utveckling inom hela den regionala kultursektorn

Som tidigare meddelats är Pia Kronqvist, nuvarande VD på Folkoperan, utsedd till
Scenkonstbolagets VD. Hon kommer att tillträda under senvåren 2016. Fram till hennes
tillträde är Åke Rosandher tf VD.
Den operativa verksamheten vid Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern leds av
Karin Veres och Johan Celander, vilka är verksamhetschef/konstnärlig ledare för respektive
institution.
Scenkonstbolagets styrelse består av representanter från Region Östergötland och
Norrköpings och Linköpings kommuner. Ordförande är Christer Mård (L), första vice
ordförande Lena Häll Eriksson (S) och 2:e vice ordförande Michael Cocozza (L).
- Det är en angelägen kultursatsning som nu tar sin början, säger Christer Mård. Från
bolagets sida ser vi med stor tillfredsställelse att ägarna har gett oss goda förutsättningar att
satsa både på ytterligare stärkt kvalitet och ökad verksamhet.

Scenkonstbolaget i Östergötland AB består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester
och Östgötateatern med ung scen/öst. Bolaget ska bidra till en fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland.
Ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

Scenkonstbolaget i Östergötland AB

FÖR MER INFORMATION:
www.scenkonstostergotland.se
info@scenkonstostergotland.se
Ordförande Christer Mård christer.mard@svensktnaringsliv.se 070 560 43 02
Tf VD Åke Rosandher ake.rosandher@scenkonstostergotland.se , 070 5719374
Verksamhetschef/konstnärlig ledare Karin
Veres karin.veres@norrkopingssymfoniorkester.se, 0730 201910
Verksamhetschef/konstnärlig ledare Johan Celander johan.celander@ostgotateatern.se,
0709 219540
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