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Vad är bra scenkonst? 

Riksteatern har en stark tradition av att se 
varje människas upplevelse av kvalitet som individuell 

och okränkbar. Det betyder helt enkelt att det är du som 
avgör vad som är kvalitet i dina ögon!

  
Ibland behöver du reflektera tillsammans med andra om kvalitet. Särskilt 

om ni ska göra ett gemensamt urval: vilken repertoar vill ni som förening 
erbjuda er publik och vilken repertoar väljer ni bort?

  
Vi har gjort en spelplan som erbjuder er ett underlag för att samtala om kvalitet och 
urval. Den ger er fyra olika perspektiv att reflektera ur och göra anteckningar om – direkt 

på spelplanen. I mitten finns en cirkel där ni kan skriva vilken konkret produktion eller 
frågeställning som ni diskuterar. Bifogat finns också fyra kort som kortfattat beskriver varje 
perspektiv, som ni kan ha framför er på bordet om ni vill. 
  
Vi som skapat spelet hoppas att det kan bidra med en lekfull form för samtal. Om var och en 
runt ert bord får chans att reflektera ur varje perspektiv, så hoppas vi att ni efter en stunds 
samtal får en klarare bild av era egna och varandras värderingar och prioriteringar. Vi tror att 
gemensam reflektion kan ge bättre förutsättningar att göra medvetna val – val som ni sedan 
kan beskriva för er publik, era medlemmar och inte minst era bidragsgivare. 
  
Spelet är skapat av Riksteaterns dramaturgiat tillsammans med 21 teaterkonsulenter. 

Vi vill prova det tillsammans med så många som möjligt i folkrörelsen under perioden 
2012-2013. Vi önskar att ni använder spelet på de sätt som är kreativa och 

givande för er och att ni berättar om era erfarenheter och idéer för oss! När vi 
samlat in återkoppling från er, så kommer vi göra en ny och uppdaterad 

version. 
  

Välkommen att höra av dig till Riksteatern regionalt eller till 
dramaturgiatet i Hallunda på:

repertoarsamtal@riksteatern.se


