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En ny slags institution – ett allkonsthus utan motstycke 
 
Åtta konstnärliga chefer kommer under de närmsta åren i samarbete med VD Benny 
Fredriksson sätta sin prägel på det nya Kulturhuset Stadsteatern. Arbetet med rekryteringen 
har handlat om att sätta ihop ett lag där starka enskilda kompetenser bygger en helhet. 
 
Sarah Riedel och Nils Landgren (musik), Kenneth Kvarnström (dans), Johan Wirfält 
(forum/debatt), Marianne Lindberg De Geer (konst/design), Ingemar Fasth (litteratur) och Eirik 
Stubø (teater) kommer tillsammans med Linda Zachrison (Parkteatern) och Carolina Frände 
(Skärholmen) vara med och forma det nya huset.   
 
– Att en stad har modet att satsa på ett hus som detta handlar på djupet om demokrati och 
delaktighet, ett hus mitt i stan där alla är välkomna för att uppleva, skapa eller bara vara, säger VD 
Benny Fredriksson, vars uppgift i framtiden blir att leda det nya Kulturhuset Stadsteatern tillsammans 
med de nya cheferna. 
 
– Det är en institution som så vitt jag känner till saknar sin motsvarighet i västvärlden. Här ska vi 
skapa upplevelser inom samtliga konstformer – därför är det så viktigt att de nya cheferna är utövande 
konstnärer. Här ska det också finnas utrymme för de djupa samtalen. 
  
– Jag känner ett stort förtroende både från politiken och från medborgarna i Stockholm. Och från 
arkitekten Per Ahrbom, medarbetare till Peter Celsing som efter Celsings bortgång slutförde arbetet 
med Kulturhuset. ”Äntligen” var hans spontana reaktion när han hörde om samgåendet. ”Just så var 
det tänkt”. 
 
– Att bygga ett lag av ledare till det nya huset påminner om min roll som teaterchef. Det är viktigt att 
en sådan här grupp har sina olika bakgrunder, minnen och erfarenheter. Det är starka individer med 
temperament som passar för lagspel. 
 
För att stärka designprofilen kommer en konstnärlig ledare inom området design att utses.  
 
– Jag hoppas att jag om fem år kan säga att jag aldrig vågade drömma om att det skulle kunna bli på 
det här sättet – ett hus med ett helt eget liv, säger Benny Fredriksson. 
 
 
 
Kulturhuset byggdes mellan 1968 och 1974. Stockholms stadsteater flyttade in i Kulturhuset 1990 
efter 30 år på Norra Bantorget. Kulturhuset Stadsteatern är namnet på den nya verksamheten inom 
Stockholms stadsteater AB. Ca 450 personer arbetar i huset varav drygt 300 är tillsvidareanställda. 
Budget för den nya verksamheten är ca 450 mkr. Barn och ungdomsperspektivet är ett prioriterat mål. 
 
 
 
Pressbilder av de nya konstnärliga cheferna finns att hämta i pressrummet: 
www.stadsteatern.stockholm.se/press/press.asp 
 
 
För mer information kontakta: Lotta Fristorp, presschef Kulturhuset Stadsteatern 0739-730 218   
lotta.fristorp@stadsteatern.stockholm.se 


