Pressmeddelande 2021-10-20

Josefin Rosales ny konstnärlig ledare
för 80-årsjubilerande Parkteatern
Josefin Rosales, med en gedigen bakgrund från såväl flera institutioner som från det
fria scenkonstlivet, blir ny konstnärlig ledare för Parkteatern. Med sig i det nya
uppdraget tar hon erfarenheter från internationella samarbeten och ett innovativt
arbete för att nå nya målgrupper.
– Parkteatern är en oerhört speciell verksamhet, inte minst utifrån att den är tillgänglig för så
många. Jag är glad och ödmjuk över att ha fått förtroendet att bygga vidare på mina
föregångares fina arbete med att erbjuda alla stockholmare scenkonst av högsta klass. Nu
vill vi nå ännu bredare ut i ytterstadsområdena och fortsätta utmana vår publik, säger Josefin
Rosales, blivande konstnärlig ledare för teatern som 2022 firar 80 år.
Josefin Rosales har en bakgrund som chef/verkställande producent på Parkteatern och har
tidigare arbetat på Riksteatern, bland annat med att utveckla arbetet att nå nya målgrupper,
liksom med att initiera och producera turnéer. Under många år har hon drivit egen
verksamhet och arbetat nära fria scenkonstnärer inom dans och cirkus i flera
utvecklingsprojekt, liksom arbetat med internationell samverkan och uppdrag för stadens
kultur- och teaterinstitutioner. På Parkteatern har hon tidigare bland annat repertoarlagt
cirkus och utvecklat nya relationer. Vid sidan av det nya uppdraget behåller hon också sitt
nuvarande uppdrag som konstnärlig ledare för cirkus vid Kulturhuset Stadsteatern.
– I Josefin får vi en konstnärlig ledare som har en gedigen kunskap om det fria
scenkonstlivet, en blick på omvärlden, det internationella utbudet och en stark vilja att nå ut
till fler. Hennes specifika kompetens inom cirkus adderar också en ny dimension till
Parkteatern, säger Malin Dahlberg, t f VD Kulturhuset Stadsteatern.
Parkteatern 80 år 2022
Parkteatern erbjuder under sommarmånaderna konserter, dans, cirkus och teater med fri
entré på utomhusscener runt om i hela Stockholm. Alltid med ett brett program, något för alla
åldrar med ambitionen att locka nya besökare till kulturen. Bland Parkteaterns tidigare chefer
märks senast Albin Flinkas, Sissela Kyle, Linda Zachrison, Olof Hanson och Kajsa Giertz.
Säsongen 2022 blir den 80:e i ordningen sedan starten 1942.
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