
INBJUDAN TILL EXPO: SCENKONST
11–12 februari 2023


 

Anmälan till EXPO: SCENKONST 2023 är nu öppen! Vi ser fram emot att ses på 
Gummifabriken i Värnamo 11–12 februari. 

 

Anmäl er HÄR innan 11 januari 2023!

 
EARLY BIRD-ERBJUDANDE

Anmäl er innan 11 december för att ta del av vårt Early Bird-erbjudande - 100 
kronor rabatt per deltagare/dag. 

OM EXPO: SCENKONST 2023

Vi ser fram emot att presentera ett brett utbud av scenkonstproduktioner i olika 
framställningar; från filmade presentationspitchar i bion med livesamtal till 
cirkusföreställningar till mäktig musikalitet till flärdiga foajéframträdanden. Och, 
inte minst, en mässa där vi hoppas på många spännande och inspirerande möten! 
Detta år, när vi äntligen ses fysiskt, har vi lagt extra fokus på mässan som 
mötesplats med flera tillfällen där mässan står som ensam programpunkt för att 
alla ska hinna med att ta del av den. 

 

Under EXPO: SCENKONST presenteras turnerande offentlig scenkonst från olika 
aktörer såsom fria producenter, länsteatrar, operor och Riksteatern. Publiken/
deltagarna består främst av ideella riksteaterföreningar men även 
kommunala arrangörer, lokalhållarföreningar och andra arrangörer av 
professionell scenkonst.  

  


https://exposcenkonst.riksteatern.se/anmalan-2023/


PRELIMINÄRT PROGRAM

Lördag 11 februari 

11.00 - 12.30 Registrering och mingel vid mässa (lunch ordnas på

egen hand, som tips finns god brunch i Gummifabrikens

restaurang Madame)

12.30 Invigning 

13.00 - 16.00 EXPO: SCENKONST 2023 (parallella programpunkter)

16.00 Föreställning i Auditoriet

19.30 Middag med underhållning från utbudet, bokas vid anmälan 

Söndag 12 februari 

09.00 – 12.00 EXPO: SCENKONST 2023 (parallella programpunkter)

12.00 Lunch

13.30 Föreställning i Auditoriet

15.30 Slut

 

BOENDE

Använd gärna bokningskoden EXPO 2023 när ni bokar ert boende, vilket ni gör 
direkt med hotellen via telefon eller mail. Boendet betalas sedan av er på plats.

 

Läs mer om hotellen vi rekommenderar HÄR.  

Kom ihåg att även boka boende innan 11 januari 2023!  

KONTAKT

Vid frågor, hör av er till expo@riksteatern.se


https://madame.se/
http://exposcenkonst.riksteatern.se/anmalan-2023/information-om-boende-i-varnamo/
mailto:expo@riksteatern.se


VI SES PÅ GUMMIFABRIKEN I FEBRUARI!

Bästa hälsningar, 


