
Praktisk information 
Utbudsdagen 
EXPO:SCENKONST 2021 genomförs helt digitalt. Det är en livesänd utbudsdag där vi 
visar inspelade utdrag från de produktioner som blivit uttagna till lördagen den 13 mars. 
Utbudsdagen leds av två konferencierer från en studio i Malmö.  

Utbudsdagen sänds live via Vimeo. Länk till eventet skickas ut till er som anmäler sig ett par dagar 
innan sändningarna drar igång. Ni har möjlighet att kommunicera med oss under hela dagen via 
chattfunktionen på Vimeo, alternativt genom att mejla till oss.  

Schema för dagen finner ni på hemsidan.  
Materialet är också tillgängligt i efterhand, i två veckor, för er som anmält sig. Materialet kommer 
att vara lösenordsskyddat. Lösenordet skickas ut till er ett par dagar innan sändningarna.  

Fördjupningsdagen 
Söndagen den 14 mars fördjupar vi oss i produktionerna som presenterades på utbudsdagen den 
13 mars, samt länsteatrarna och Riksteatern, genom livesända samtal med representater från varje 
produktion. I 15 min per produktion samtalar vi med producenter, skådespelare, regissörer, 
koreografer och dansare. Här ges ni också chansen att ställa era frågor direkt till skaparna av de 
föreställningar ni är intresserade av.  

Samtalen sker i Teams och sänds live via Vimeo. Länk till eventet skickas ut till er som anmält sig. 
Ni har möjlighet att kommunicera med oss under hela dagen via chattfunktionen på Vimeo, 
alternativt genom att mejla till oss. 

Schema för dagen finner ni på hemsidan. 
Materialet är också tillgängligt i efterhand, i två veckor, för er som anmält sig. Materialet kommer 
att vara lösenordsskyddat. Lösenordet skickas ut till er ett par dagar innan sändningarna.  

EXPO:PLUS 
EXPO:PLUS är en digital visningsplats för utbudet vi presenterar inom ramen för 
EXPO:SCENKONST 2021. Vid ett vanligt år hade vi haft möjligheten att presentera 30 
produktioner, istället för de 20 vi nu kan visa på utbudsdagen den 13 mars. EXPO:PLUS ett sätt för 
oss att lyfta fler produktioner för er arrangörer. 

Utbudet som presenteras på EXPO:PLUS blir tillgängligt från fredag 12 mars. Från och med fredag 
12 mars kan ni se presentationerna genom att klicka på bilden från den produktion ni är nyfikna 
på.  

Redan nu kan ni se vilka produktioner som presenteras där. Dessa produktioner finns också med i 
det program som skickats ut till er.  

Länk till EXPO:PLUS: https://exposcenkonst.riksteatern.se/expoplus/  

Program  
Ett program med information om alla produktioner som presenteras på utbudsdagen och på 
EXPO:PLUS har skickats ut till er som anmält sig.  Det har finns också publicerat för utskrift på 
hemsidan. 

Zoom-rum för samtal och mingel 
Under sändningen på lördagen den 13 mars kommer det finnas möjlighet för er att logga in i ett 
zoom-möte för att träffa andra arrangörer, som också följer sändningen. Ett virtuellt mingel! 
Kanske prata om utbudet, fika tillsammans eller bara sitta och titta tillsammans. Mötet är öppet 
under hela dagen, förutom under lunchen, och ni kan när som helst logga in och logga ut när det 

https://exposcenkonst.riksteatern.se/expoplus/


bäst passar er. Länk till mötet skickas ut tillsammans med länkarna till eventet några dagar innan 
sändningarna. 

Tips på hur du kan titta på eventet 
Vi är mitt i en pandemi och är medvetna om att vi kanske inte kan samlas i större samlingar i 
mitten av mars. Men, vi hoppas att vi i alla fall ska kunna träffas i mindre grupper. Här nedan har vi 
listat några alternativ på hur ni kan titta på eventet.  

• Hemma i din egen soffa framför tv:en eller datorn 
• Tillsammans med din styrelse i en samlingslokal på storbild 
• Tillsammans med era medlemmar, på distans 

Sociala medier 
Vi vill tipsa om att följa @exposcenkonst på Instagram. Där får du små hälsningar från deltagande 
producenter och kan följa oss i det intensiva arbetet med att göra dagarna så roliga som möjligt för 
er.  

Ni får också gärna ta bilder under dagarna och tagga dem med #exposcenkonst2021 så kan vi dela 
dem i vårt flöde!   

Tillgänglighet 
Allt material från utbudsdagen, fördjupningsdagen och EXPO:PLUS kommer vara tillgängligt på 
vår hemsida i två veckor från måndag 15 mars. Materialet kommer vara textat.  

Alla videos på hemsidan kommer vara lösenordsskyddade av upphovsrättsliga skäl. Ni som anmält 
er kommer att få lösenordet i samband med att ni får övriga länkar till eventet.  

Kontakt 
Vid frågor eller funderingar kontakta oss på mejladress expo@riksteatern.se  

Välkomna!  
Hälsar de regionala riksteaterföreningarna i södra Sverige 

Riksteatern Blekinge 
Riksteatern Halland 
Riksteatern Jönköpings län 
Riksteatern Kalmar län 
Riksteatern Kronoberg 
Riksteatern Skåne  
Riksteatern Väst 

Slå er ner, luta er tillbaka och ta del av två 
fyllda scenkonstdagar!

mailto:expo@riksteatern.se

