
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Sex konstnärliga uttryck utgör kärnan när Stockholms stadsteater och Kulturhuset blir en 
gemensam organisation den 1 juli 2013. Varje avdelning ska ledas av en konstnärlig chef som 
ansvarar för programverksamhet inom teater, dans, konst och design, litteratur, musik och 
forum/debatt. Rekryteringen av de konstnärliga ledarna beräknas vara klar i början av juni med 
tillträde den 1 juli. 

 
Kulturhuset Stadsteatern kommer att omfatta drygt 400 medarbetare och blir därmed en av norra 
Europas största kulturinstitutioner. Parkteatern och Stadsteatern Skärholmen ingår som avdelningar i 
den nya organisationen.  
 
Var och en av de nya konstnärliga ledarna bör vara utövande konstnärer. Förordnandet är på fyra år. 
Målet är att tydligt placera Kulturhuset Stadsteatern som en ledande arena för samtliga konstuttryck.  
 
Litteraturavdelningens uppdrag är att utveckla Kulturhuset Stadsteatern till ett självklart litterärt 
centrum i Stockholm med det skrivna ordet som nav.  
 
Musikrepertoaren ska ha en tydlig egen profil och samtidigt spänna över olika musikgenrer samt även 
vara en arena för Stockholms fria musikliv.  
 
Utställningsverksamheten ska vidgas till att omfatta både konst och design samt vara en plattform för 
seminarier och debatter. 
 
Dansscenen, där koreografen Kenneth Kvarnströms kompani ingår, ska både bjuda in svenska och 
utländska kompanier samt särskilt arbeta för att bredda publiken till den samtida dansen.  
 
Stockholms stadsteater är idag nordens största dramatiska teater. Den nya teaterchefen ska bygga 
vidare på Stockholms stadsteaters framgångar med en repertoar som både rymmer spets och bredd 
och som självklart innehåller gränsöverskridande samarbete med andra verksamheter inom 
Kulturhuset Stadsteatern.   
 
Samtidsdebatten får genom Forum en självklar position i det nya Kulturhuset Stadsteatern. Forum blir 
en arena för samtal och olika former av samhällsdiskussioner. Också film kommer att ingå som en del 
i Forum. 
 
Det samlade utbudet ska präglas både av spets och bredd, gränsöverskridande samarbete samt 
vända sig både till en initierad och allmänt intresserad publik. Barn och unga är en prioriterad 
målgrupp för samtliga verksamhetsgrenar.  
 
− Jag har i elva år nu varit både VD och teaterchef för nordens största dramatiska teater. Det har varit 
på alla vis fantastiska år, med banbrytande produktioner och underbara medarbetare, säger Benny 
Fredriksson, teaterchef och VD för Stockholms stadsteater. 
 
− Jag har långsamt rört mig bort från tankarna om att kunna kombinera teaterchefs- och VD rollen 
framöver. Jag menar att den framtida organisationen kommer att behöva en VD som fullt ut ägnar sig 
åt det som just en VD ska göra. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
− Jag vill skapa de bästa förutsättningarna för konsten. Arkitekten Per Ahrbom som ju arbetade med 
Peter Celsing har berättat om de ursprungliga tankarna om ett allkonsthus. Den idén och 
programförklaringen vill jag nu förverkliga genom att bygga en organisation som helt fokuserar på de 
konstnärliga uttrycken – dans, konst och design, litteratur, musik och teater, säger Benny Fredriksson. 

 
 
För mer information kontakta: 
Presschef Lotta Fristorp, tel: 08-506 20 218 eller 0739-730 218 
lotta.fristorp@stadsteatern.stockholm.se 
 
Sofia Cherif, tel: 08-506 20 223 eller 0739-730 220 
sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se 
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