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Inledning
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 1 januari till den 31 december 2017. 

Föreningen ser som sin uppgift att komplettera övrigt teaterutbud i Linköping med de bästa föreställ-
ningarna från turnerande teatrar i Sverige. KARIL är en av de 230 teaterföreningar i landet som är 
anslutna till Riksteatern – Sveriges turnerande nationalscen.

Sedan 2012 får KARIL verksamhetsbidrag från Kultur- och fritidsnämnden (KoF) för att anordna 
teaterföreställningar under eget administrativt och ekonomiskt ansvar. KARIL arrangerar även ett antal 
dansföreställningar där KoF har det ekonomiska ansvaret.    

KARIL:s huvudscen är Sagateatern. 

KARIL har ett brett kontaktnät med många samarbetspartners. Bland dessa bör nämnas Linköpings 
Kultur- och fritidsförvaltning, ung scen/öst, Östgötateatern, Skådebanan, Linköping Konsert & Kon-
gress och Region Östergötland/Dans i öst.

Dans- och teaterintresserade kan gå med i teaterföreningen KARIL och blir då medlemmar i Rikste-
atern. KARIL:s medlemmar får Scenpass Sverige som ger rabatter på de flesta större teatrar i landet, 
inklusive Östgötateatern och Linköping Konsert & Kongress egna arrangemang.

Medlemmar
KARIL är länets största teaterförening och har 564 medlemmar. 67 % av medlemmarna är kvinnor, 
33 % är män. 

Ser man till medlemmarnas ålder är medelåldern 64,5 år (en ökning med 1,4 år jämfört med 2016) och 
fördelningen mellan åldersgrupper ser ut som nedan (antal medlemmar på axeln till vänster).
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Arrangemang 2017

14 februari 
MEDAN KLOCKAN TICKAR

22 februari
HEMLÄNGTAN

10 mars
FLYKTPOTATIS

14 mars
HYPERFRUIT  (DANS)

21 mars
UTAN MASKINEN ÄR VI INTET

11 april
STORMEN

19 april
LANDET INUTI

25 april
KALITY

4 maj
BRA MÄNNISKOR  (BUSSRESA)

11 maj
KABOOM (DANS)

4 september
MÖT RADIOKORRESPONDENTERNA

8 februari 
ÖSS NûJEN ÄR RIKARD III 



4

Arrangemang 2017  forts.

1 november
VI SOM BOR HÄR

4 oktober
SPRING, UJE, SPRING

24 oktober
MAKEN

30 oktober
20 NOVEMBER

8 november
BEAUTY AND THE BEAST

14 november
URSÄKTA OSS  (DANS)

18 september
MIN MAMMA  (DANS)

5 december
OLYDNAD
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Arrangemang 

 - noteringar

I februari arrangerade KARIL och Linköpings universitet föreställningen Medan klockan tickar; en iscensatt 
läsning av intervjuer med klimatforskare. Föreställningen var ett samarbete mellan Riksteatern, Dramaten 
och Östgötateatern och del av ett större projekt med Stockholm Enviroment Institute (SEI).

I mars ställde sig poeten Bob Hansson på Sagas scen tillsammans med Crusellkvintetten. Verket Utan maski-
nen är vi intet blev ett spännande möte mellan musik och poesi för Sagapubliken.

Föreställningen Kality och dess viktiga budskap om det fria ordet gästade Linköping och Sagateatern i april. 
Föreställningen gavs i samarbete med Amnesty International som hade en fotoutställning och informations-
bord i foajén. Vid varje föreställning under turnén medverkade en lokal journalist och KARIL hade glädjen 
att få samarbeta med skribenten Ivana Vukadinovic. 

I början av maj ordnade KARIL en bussresa (55 platser) till Östgötateatern i Norrköping och föreställningen 
Bra människor; en passande titel eftersom KARIL:s trogna publik består av just sådana! Bussresor är ett bra 
sätt att ta del av länets kulturutbud och visa vår publik uppskattning genom att bjuda på något lite extra.

Höstsäsongen inleddes på bästa sätt med ett samarbete mellan Riksteatern och Sveriges Radio där ett fullsatt 
Forumteatern fick en unik möjlighet att träffa och ställa frågor till radiokorrespondenterna Johan Bergen-
dorff och Katja Magnusson. Publiken var engagerad och intresserad och det blev en väldigt lyckad och 
intressant kväll!

I oktober vidareutvecklade KARIL sitt samarbete med Linköping Konsert & Kongress och arrangerade 
föreställningen Spring, Uje, spring - en självbiografisk föreställning om livet, kärleken, dagishämtningar och 
Parkinsons sjukdom som väckte både skratt och tårar hos publiken och som inte lämnade någon i salongen 
oberörd.

Riksteaterns arbete med att producera föreställningar runt två huvudteman eller tematiska spår - Människa 
och natur samt Demokratins gränser - fortsätter och projektet går nu in på sitt andra år. Föreställningen Vi 
som bor här var ett samarbete med Naturskyddsföreningen som publiken fick ta del av i november. Inför 
föreställningen samlades berättelser och bilder av den lokala naturen in och användes sedan i föreställningen. 
På varje spelplats deltog också en lokal ambassadör på scenen och vi som bor här i Linköping represente-
rades med den äran av aktivisten och eldsjälen Annika Elmqvist. En fin och engagerande kväll på alla plan! 
Efter föreställningen anordnades också en fröbytarstund vilket var ett annorlunda och uppskattat inslag.

Slutligen har KARIL samarbetat med Förenade Förorter kring projektet Ortens bästa poet där unga 
människor tävlar i poesi/spoken word på platser runt om i landet och sedan hålls en final i Rinkeby på höst-
lovet. Arrangemanget hölls i Skäggetorp i Linköping och det blev en fantastik kväll med mycket folk och 
positiv och inspirerande stämning. KARIL hoppas att detta blir ett återkommande arrangemang! 

KARIL fortsätter också sitt deltagande i Riksteatern Östergötlands och Dans i Östs dansprojekt DansARR 
Öst som syftar till att få fram fler dansarrangörer och öka antalet dansföreställningar i länet. KARIL har se-
dan länge ett uppdrag och ett väletablerat samarbete med kommunen runt dansföreställningar men deltar som 
bollplank för andra teaterföreningar samt för att nätverka och hämta inspiration.

Publiksamtal har anordnats i anslutning till föreställningarna Hyperfruit, Kaboom, Min mamma och Ursäk-
ta oss.
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Publiksiffror
Under 2017 har antalet besökare varit 3 500. Den genomsnittliga beläggningsgraden har varit 79%  
och man kan notera att vi aldrig tidigare har haft åtta fullbelagda föreställningar under ett verksam-
hetsår. Fördelningen på föreställningar framgår nedan.

Datum Tid Föreställning Besökare Beläggning

2017-12-05 19:00 Olydnad 142 64%

2017-11-14 19:00 Ursäkta oss (dans) 70 33%

2017-11-08 19:00 Beauty and the Beast 139 62%

2017-11-01 19:00 Vi som bor här 223 100%

2017-10-30 19:00 20 november 84 38%

2017-10-24 19:00 Maken 223 100%

2017-10-04 19:30 Spring, Uje, spring 285 44%

2017-09-18 19:00 Min mamma (dans) 170 78%

2017-09-04 19:00 Förstå världen - Möt Radiokorrespondenterna 500 100%

2017-05-11 19:00 Kaboom (dans) 162 76%

2017-05-04 19:00 Bra Människor (bussresa) 77 91%

2017-04-25 19:00 Kality 223 100%

2017-04-19 19:00 Landet Inuti 60 100%

2017-04-11 19:00 Stormen 180 84%

2017-03-21 19:00 Bob Hansson och Crusellkvintetten - Utan Ma-
skinen är vi intet 171 77%

2017-03-14 19:00 Hyperfruit (dans) 83 37%

2017-03-10 19:00 Emil Jensen - Flyktpotatis 223 100%

2017-02-22 19:00 Romeo & Julia Kören - Hemlängtan 192 86%

2017-02-14 19:00 Medan klockar tickar 60 100%

2017-02-14 14.15 Medan klockar tickar 51 85%

2017-02-08 19:00 Özz Nûjen är RIKARD III 223 100%

3 541 79%
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Årsmöte
Årsmötet ägde rum 22 februari 2017 på Sagateatern. Till ordförande respektive sekreterare för årsmö-
tet valdes Lena Lundman och Linda Cederlind.  

Efter årsmötet bjöds medlemmarna på en lättare förtäring och musikföreställningen Hemlängtan, där 
Romeo & Julia Kören tog oss med till den tid då många svenskar var tvungna att lämna sitt land och 
möta en ny kultur i Amerika. Folkmusik, skillingtryck och psalmer skildrade det arv som svenskarna 
tog med från Sverige och den kultur man mötte i det nya landet.

Styrelsens sammansättning
Erik Malmberg, ordförande
Ulrika Reinholdsson, vice ordförande, repertoaransvarig
Gunnar Eriksson, kassör, webbansvarig
Linda Cederlind, ledamot, sekreterare 
Ulrika Cederberg, ledamot
Elisabeth Asp, ledamot, kommunrepresentant

Revisorer
Hans Andersson, revisor
Stefan Maass, revisorssuppleant

Valberedning
Lennart Schilling

Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden. Något arbetsutskott har 
inte inrättats eftersom akuta frågor bedömdes kunna lösas genom att hålla hela styrelsen ajour genom 
e-post.

I styrelsens arbetsuppgifter ingår att åstadkomma en repertoar som kännetecknas av hög kvalitet obe-
roende av genre och att verka som en professionell arrangör när det gäller administration, marknads-
föring och ekonomi. Speciellt viktigt är att utveckla och upprätthålla goda kontakter med producenter, 
teatergrupper och andra arrangörer samt att se till att värdskapet vid föreställningarna har en hög nivå. 

Styrelsemedlemmar har deltagit i kurser, konferenser och övrig verksamhet enligt nedanstående för-
teckning:

Riksteatern Östergötlands regionträff om dans 17/1: Erik
Kulturaktörsträff med tema marknadsföring 25/1: Linda, Ulrika R och Ulrika C
Möte angående projektet Kulturkompis 25/1: Gunnar
Ordförandeträff 2/2: Erik
Utbudsdag i Västerås 11/2: Ulrika R, Ulrika C, Linda, Gunnar och Erik
Kulturaktörsträff om nätverkande 15/2: Ulrika R och Erik
Nycirkusmöte 6/3: Ulrika C och Erik
Linköpings föreningsarkivs årsmöte 16/3: Linda och Gunnar
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Utdelningen av Nyponet 24/3: Ulrika R och Erik
Riksteatern Östergötlands årsmöte i Valdemarsvik 22/4: Ulrika C, Ulrika R, Gunnar och Linda
Upptaktsmöte tematiska spår 26/4: Linda, Ulrika R och Gunnar
Möte med stora teaterföreningar 19/5 och 6/10: Ulrika R och Linda
Scenkonst 17 i Stockholm 20-21/5: Linda och Ulrika R
Kultursamverkanträff: Ulrika C, Gunnar och Erik
Möte med ABF om tematiska spår 1/6: Ulrika R, Gunnar och Erik
Nätverksträff om nycirkus i Finspång 25/8: Erik
Anbud Live i Stockholm 7-8/10: Ulrika R, Linda och Gunnar
Framtidsforum i Eksjö 22/10: Ulrika R
Regional kulturkonferens 26/10: Ulrika C
Repertoarträff i Motala 6/11: Ulrika R, Gunnar och Erik
Träff med DansARR Öst i Norrköping 20/11: Erik, Gunnar, Linda och Ulrika R
Nycirkusmöte 23/11: Ulrika C
Kulturdialog 30/11: Erik, Ulrika R, Gunnar och Ulrika C

Styrelsen har även, i olika konstellationer, bevistat 7 föreställningar hos riksteaterföreningarna i Norr-
köping, Motala, Vadstena och Mjölby.

Ekonomi
Som framgår av den ekonomiska redovisningen är KARIL:s ekonomi stabil. Föreningen har under 
2017 ökat sin omsättning från 600 000 till 635 000 kr, samtidigt som kostnaderna har ökat från 
660 000 till 680 000 kr. Verksamhetens ekonomiska resultat är därmed minus 45 000 kr och förening-
ens egna kapital har minskat från 410 000 till 365 000 kr. För en ideell teaterförening av KARIL:s typ 
är nivån på det egna kapitalet betryggande hög.

Marknadsföring
KARIL:s hemsida fick under 2013 ett nytt utseende och ny, bättre funktionalitet. Sidan lockar nu ett 
avsevärt större antal besökare jämfört med tidigare år. Antalet besök på sidan var 2012 ca 10 000 och 
detta har ökat till ca 30 000.

Även Facebook har under året fått en ökning av antalet personer som regelbundet hämtar information 
den vägen.

Med hänsyn till att KARIL i allmänhet ger en föreställning vid enbart ett tillfälle är det viktigt att få ut 
information om föreställningen i förväg. Recensioner efteråt är naturligtvis tacknämliga för dem som 
sett föreställningen men bidrar inte till att locka publik. Styrelsen har vänt sig till bland andra Corren, 
Linköpingsposten, Nolltretton, Radio Östergötland och Östnytt med pressmeddelanden om föreställ-
ningarna. Detta har resulterat i att KARIL:s exponering i media har ökat.

KARIL har en egen programbroschyr, I rampljuset, som trycks i 5 000 exemplar och sprids till med-
lemmar, bibliotek, teatrar, turistbyråer etc. Information om KARIL:s föreställningar publiceras även i 
evenemangskalendern På Gång i Linköping och i Skådebanans månadsinformation. Affischer sätts upp 
på samlingspunkter i Linköping och andra delar av länet.

Varje arrangemang har annonserats i Corren och Corren Extra. KARIL:s arrangemang har även pre-
senterats i samlingsprogrammet för riksteaterföreningar i Östergötland.
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Styrelsen gör årligen flera brevutskick med information till medlemmarna. Vidare görs ett medlemsut-
skick (per e-post) inför varje föreställning, där vi påminner om kommande aktiviteter. Riksteatermed-
lemmarna i Mjölby, Motala och Vadstena samt Skådebanans medlemmar har också fått påminnelser 
om föreställningarna. 

Riktad information går ut till grupper som vi bedömer kan ha speciellt intresse av en särskild före-
ställning. Inför Vi som bor här och Kality gick till exempel utskick ut till Naturskyddsföreningens och 
Klimatfolkets respektive Amnestys medlemmar. Studenter på miljövetarprogrammet på Linköpings 
universitet fick information om Medan klockan tickar och Café Planet skrev om föreställningen i sitt 
nyhetsbrev.

Slutord
KARIL kan se tillbaka på ett framgångsrikt år med en intressant repertoar, en mycket god publiktill-
strömning och en stabil ekonomi. 

KARIL tackar Linköpings kommun och då främst Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning för 
ekonomiskt stöd och bra samarbete. Vidare tackar KARIL Linköping Konsert & Kongress, ung scen/
öst, Östgötateatern, Dans i öst och Skådebanan för god samverkan. Avslutningsvis även ett speciellt 
tack till teaterkonsulent Ulf Thörn för utmärkt stöttning under året.

Vald styrelse för KARIL

Linköping 2018-02-11   
    

………………………………….  ………………………………….
Erik Malmberg, ordförande    Ulrika Reinholdsson, vice ordförande

………………………………….  ………………………………….
Gunnar Eriksson, kassör    Linda Cederlind, sekreterare
 

………………………………….  ………………………………….
Ulrika Cederberg, ledamot    Elisabeth Asp



Organisationsnummer 822003-5912 

Balansräkning 2017 2016 

Tillgångar 
 

Omsättningstillgångar 
1   Kundfordringar 37 060 73 482 

2   Momsfordran 112 722 120 486 
Skattekontot 562 562

3   Interimsfordringar 12 500 32 914 

Kassa och bank 
4   Biljettkassa 4 805 5 271 

5   Handkassa 3 184 2 937
 Företagskonto 109 989 204 526 
6   Kapitalkonto 133 689 133 689

Summa tillgångar 414 511 573 867 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 

577 873 577 873 
-167 708 -101 798 7   Balanserad förlust 

  -46 654 -65 910 

Summa Eget kapital 363 511 410 165

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 0 87 232

 9   Interimsskulder 51 000 76 470 

Summa skulder 51 000 163 702 

Summa eget kapital och skulder 414 511 573 867

Tillfört kapital

8  Redovisat resultat



 
 
 
 
 
 
 

Organisationsnummer 822003-5912 
 
 
  

   
 Resultaträkning 2017 2016 
 
 
 
 Intäkter 
    10   Medlemsintäkter scenpass 42 532 44 866
 11   Biljettförsäljning 307 441 265 198
 12  Pausförsäljning 5 053 2 577
 13  Kommunala bidrag mm 280 000 285 000 
 

 Summa rörelseintäkter 635 026 597 641 
  

 Ränteintäkter - 32 
  

 Summa intäkter 635 026 597 673 
 
 Kostnader 
   14  Föreställningskostnader 481 204 515 223 
 15  Delning av förlust/vinst 19 547 - 
 Inköp till skådespelare 5 655 3 884 
 16  Pausförsäljning (varuförbrukning) 3 180 2 735 
 17   Teaterresor 20 749 21 791 
 Styrelsemöten 3 615 2 730 
 Medlemsmöten 7 400 3 913 
 Deltagaravgifter 2 028 1 880 
 18   Kostnader för resor 13 532 10 969 
 19  Reklamtrycksaker 40 496 26 004 
 20   Annonser 63 090 57 916 
 21  Reklam och PR (övr) 9 960 4 666 
 Kontorsmaterial och data 1 969 440
 Porton (medlemsutskick) 8 262 10 331
 Övriga förvaltningskostnader 993 1 101
  

 Summa kostnader 681 680 663 583 
  

 Årets resultat -46 654 -65 910 

 
 
     Årets förlust föreslås bli balanserad i ny räkning, dvs. föras till Balanserad förlust. 
 



Notförteckning till BR och RR (2017) 

KARIL:s bokföring för räkenskapsåret 2017 omfattar 302 verifikationer och 1 092 transaktioner. Bok-
föringen har inga differenser i förhållande till faktiska tillgångar vad gäller bankkonton, biljettkassa 
eller handkassa. Inte heller momsredovisningen innehåller några differenser. 

Balansräkningen 
01 Kundfordringarna avser Skådebanans försäljning av KARIL-biljetter. 

02 Årets momsfordran är mindre än den som gällde föregående år. Detta beror på att biljettförsälj-
ningen ökat (mer av utgående moms) samtidigt som föreställningskostnaderna minskat (denna post 
dominerar när det gäller ingående moms, och därmed mindre av ingående moms, jfr not 14).  

03 Interimsfordringarna är Förutbetalda kostnader kopplade till Jakoba:s fakturering för arbete med 
den kommande vårens I rampljuset.  

04 Biljettkassan används för försäljningen av biljetter på Sagateatern. 

05 Handkassan används för att hantera pausförsäljning under föreställningarna. 

06 KARIL har två bankkonton hos Swedbank; ett transaktionskonto för löpande betalningar (Före-
tagskonto) och ett placeringskonto (Kapitalkonto). Kontona har nollränta och det gäller även för 
Skattekontot hos Skatteverket. 

07 Här redovisas den samlade förlusten sedan 2008. Beloppet har öka jämfört med föregående år 
beroende på att föregående års förlust (65 910 kr), som brukligt, har förts till detta konto. 

08 Årets resultat är en förlust på 46 654 kr. KARIL har därmed använt mer resurser än vad som lö-
pande tillförts. Vi har således använt en del av de medel som finns sparade i verksamheten. 

09 Interimsskulderna innehåller Upplupna kostnader kopplade till att Passagen inte har fakturerat 
höstens Sagahyra (17 500) samtidigt som Dramaten inte fakturerat gaget för föreställningen 20 
november (30 000).  Posten innehåller även Förutbetalda intäkter kopplade till föreställningen 20 
november, vars biljetter även är giltiga vid föreställningen Möte med Lindh och Ulveson 21 feb-
ruari 2018 (3 500). 

Resultaträkningen 

10 Medlemsintäkterna är de ersättningar KARIL erhåller från Riksteatern (när medlemmarna har 
betalat sina scenpass för året). Medlemsantalet har minskat något och ersättningen från Rikstea-
tern har därmed minskat. 

11 Biljettförsäljningen har ökat med ca 15% och totalförsäljningen är fördelad på Tickster (54%), 
Skådebanan (33%) och på Sagateatern (13 %).  

12 Pausförsäljningen ska ses i sammanhang med vad som skrivs i not 16, Pausförsäljning (varuför-
brukning). 

13 Det kommunala bidraget ligger på samma nivå som förra året (280 000 kr). 

14 Föreställningskostnaderna har minskat med ca 6%, vilket förklaras av att posten Artister – om-
kostnader (hotell, resor, traktamenten etc) minskat med ca 30 000. De stora posterna (samman-
lagt ca 87%) är annars kostnaderna för teknik och gager. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

15 Delning av förlust/vinst visar utfallet av arrangemang där KARIL haft samarbetat och delat eko-
nomiskat ansvar med andra aktörer.  

16 Detta är kostnader som är kopplade till Pausförsäljningen i not 12. Försäljningen har ökat mer än 
varuförbrukningen, och resultatet på försäljningen är en vinst (5 053 -3 180= 1 873). 

17 Teaterresor avser bussresan för att se föreställningen Bra människor i Norrköping 4 maj.  

18 Kostnader för verksamhetsrelaterade resor har ökat beroende på ett ökat deltagandet vid utbuds- 
och teaterdagar, vid möten med Riksteaterns Stora Teaterföreningar och vid dansmässor. 

19 Reklam och PR har ökat. Detta beror på att 2016 år bokslut felaktigt kom att innehålla enbart 
dåvarande hösts layoutkostnader för I rampljuset. Årets Reklam och PR innehåll är mer korrekt i 
meningen att såväl vårens som höstens layoutkostnader ingår. 

20 Annonserna avser i allt väsentligt de annonser vi inför föreställningarna har i Corren och Extra. 

21 Reklam och PR (övr) har ökat, vilket beror på annonser i material som distribueras av Linköpings 
symfoniorkester. 

 





2018 års verksamhetsplan för KARIL

 Allmänt 
KARIL – Kulturarrangörer i Linköping är en Riksteaterförening som verkar enligt Riksteaterns 
ändamålsparagraf vilket innebär att ge alla möjlighet att uppleva en varierad och kvalitativ scenkonst 
oavsett kön, ålder, utbildning, social och etnisk tillhörighet. 

KARIL verkar med stöd av Linköpings kommuns Kultur‐ och fritidsnämnd för att erbjuda ett brett och 
varierat utbud av scenkonst med tyngdpunkten på drama och dans som komplement till övrigt utbud 
i Linköping. Föreställningarna kommer huvudsakligen från Riksteaterns repertoar men även från fria 
grupper. KARIL är öppet för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamhetsformer och nya 
samarbetspartners. 

KARIL:s arrangemang genomförs främst i egen regi men också i samverkan med andra 
teaterarrangörer och föreningar i Linköping eller övriga Östergötland. Merparten av föreställningarna 
ges på Sagateatern i Linköping. 

Under 2018 kommer KARIL genom sin styrelse att: 
 Hålla sig ajour med och bedöma erbjudanden från Riksteatern, Dansnät Sverige och fria grupper

bland annat genom deltagande i utbudsdagar
 Arrangera och marknadsföra ett brett och varierat utbud av drama‐ och dansföreställningar av

hög kvalitet för att vidmakthålla KARIL:s goda rykte och locka ny publik och nya medlemmar.

Särskilt ankommer det på styrelsen att 
 Fortsätta satsa på aktuell, spännande och utmanande scenkonst som en väsentlig del av

repertoaren

 Fortsätta att utveckla samarbetet med Linköping Konsert & Kongress i syfte att bredda utbudet
 Fortsätta att utveckla och effektivisera styrelsearbetet samt arbetet med medlemsvärvning och

medlemsvård.

 Hålla fortlöpande kontakt med medlemmarna och anordna minst ett medlemsmöte under året
utöver årsmötet

 Öka allmänhetens kännedom och intresse för KARIL och Riksteatern
 Utveckla arrangörskapet genom fortsatt arbete med kringarrangemang och kulturaktiviteter i

samband med föreställningarna
 Fortsätta att utveckla arbetet med hemsida och Facebook samt hitta former för riktad

marknadsföring mot organisationer och andra definierade grupper för en scenkonst tillgänglig
för alla

 Arbeta vidare med den typ av sponsringsavtal som vi har med BoTrygg och som innebär att
företaget bjuder sina hyresgäster på fyra föreställningar per säsong

 Engagera och utveckla samarbetet med kommunens kulturombud

 Bibehålla det goda samarbetet med Kultur‐ och fritidsnämnden, Östgötateatern, ung scen/öst
och övriga teaterarrangörer och föreningar

 Fördjupa samarbetet med Skådebanan och etablera samarbete med andra kulturinriktade
föreningar



 Stärka samarbetet med regionens övriga Riksteaterföreningar bland annat genom att anordna
bussresor till föreställningar som ges i länet.

 Arbeta vidare med fördjupning och folkbildning i form av publiksamtal i samband med våra
arrangemang

 Vidareutveckla arbetet och kontakten med asylsökande genom projektet Kulturkompis

 Riksteaterns arbete med att producera föreställningar runt två huvudteman eller spår ‐
Människa och natur samt Demokratins gränser ‐ går nu in på sitt andra år. KARIL har ett
pågående arbete med fokus på miljöfrågor (Run For Your Life 2015, Grismanifestet 2016, Medan
klockan tickar och Vi som bor här 2017) och ser fram emot att fortsätta med det. 2018 visas
föreställningarna Slutet enligt Rut och Polarfararna på detta tema. De för KARIL alltid aktuella
demokratifrågorna (Kality och Olydnad 2017) behandlas 2018 i föreställningarna Sång till
välfärden och Vedem magasin.

 Fortsätta arbetet med att öka tillgången på och intresset för dansföreställningar i länet, dels
genom att ordna fler dansföreställningar i egen regi samt genom att bidra med KARIL:s kunskap
och erfarenhet i projektet DansARR Öst.




