
MEDVERKANDE PÅ SEMINARIET

En tillgänglig teater förutsätter en normkritisk medvetenhet om 
samhället och konsten. På en tillgänglig teater har alla lika 
möjligheter att delta i verksamheten, både som publik och personal. 

09.00 Kaffe och registrering

09.15  Introduktion till begreppet tillgänglighet

09.30 Visions and possibilities (Visioner och möjligheter)

 Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare för Riksteaterns Tyst Teater, Sverige

 Demo-föreställning från workshop med skådespelare och studerande vid      
 Konstuniversitetets Teaterhögskola

10.30 Saavutettavuus Kansallisteatterissa (Tillgänglighet på Nationalteatern)

 Mika Myllyaho, chef för Finlands Nationalteater

11.00 Tankar från fältet

12.00 Lunch 

13.00 Smågruppsdiskussioner

14.45 Kaffe

15.00-16.00 Öppen diskussion

18.00 Teaterföreställningen DEN BRINNANDE VARGEN - en soaré med DuvTeatern
 Plats: Dianascenen, Skillnadsgatan 7B. Specialpris för seminariedeltagare 10€

• Inkluderande ensemblearbete

• Den sociala teaterns balansgång

• Vem får studera teater?

• Normkritisk repertoar och rollbesättning

• Tillgänglighet via publikarbete

• Syntolkning - ord för en visuell värld

• Textning i praktiken

• Tillgänglighetsrådgivning

Mika Myllyaho
Chef för Finlands Nationalteater

Mika Myllyaho tillträdde som 
chef för Finlands Nationalteater 
år 2010. Han är utbildad regissör 
och dramatiker. Mika har varit 
konstnärlig ledare för Ryhmä-
teatteri och undervisat i regi vid 
Teaterhögskolan. År 2001 vann 
Mika Eino Kalima-priset för bästa 
regi på Nationalteatern. Han är 
också känd för sina uppsättningar 
av Bertold Brecht och Fernando 
Arrabalt.

Foto: Tuomo Manninen

Josette Bushell-Mingo
Konstnärlig ledare för Tyst Teater/Riksteatern

Josette Bushell-Mingo är konst-
närlig ledare för Riksteaterns Tyst 
Teater, skådespelare och regissör. 
Hon är ordförande för CinemA-
frica (Sveriges största afrikanska 
filmfestival) samt för PUSH, en 
organisation som stöder afrikans-
ka och svensk-afrikanska konst-
närer. Hon är ledamot i styrelsen 
för Svenska Filminstitutet. 2012 
fick Josette Stockholms stads 
kulturpris och 2013 Språkrådets 
minoritetsspråkspris.Foto: Joacim Nilsson

Tillgänglighet:
Gloria är ett tillgängligt utrymme och i utrymmet finns hörsel-
slinga. Seminariet tolkas till finskt teckenspråk. Ledarhundar 
är välkomna. Mer info om Dianascenens tillgänglighet: 
www.duvteatern.fi/tillganglighet

PROGRAM 14.2.2014



Tillgänglighet som konstnärlig strategi för scenkonsten

FREDAGEN DEN 14 FEBRUARI 2014
KL. 9-16

Kulturarenan Gloria
Lilla Robertsgatan 12, Helsingfors

Vems teater?

VEMS TEATER?
Tillgänglighet som konstnärlig strategi för scenkonsten

Det finns en önskan om en konstnärligt högklassig teater, en teater av stor betydelse för 
sitt samhälle som är relevant för sin publik. Men vad kräver det av oss som jobbar med 
teater?

Under seminariet Vems teater? sätter vi fokus på det konstnärliga arbetet, på de aktiva 
scenkonstnärerna och på publiken. För vem görs teater, vem är det som gör den och 
vems perspektiv är det som lyfts fram? Vad är tillgänglighet och vad har det med konst-
närliga val att göra?

Seminariet riktar sig till alla som jobbar med teater och till alla som är intresserade av 
teaterns utveckling. Seminariets huvudspråk är svenska, men även engelska och finska 
används. Seminariet är gratis.

Anmälan senast 5 februari 

www.duvteatern.fi/vemsteater
Varmt välkommen!

Frågor kan riktas till Sanna Huldén: duvteatern@gmail.com

Arrangör: Nätverket för tillgänglighet på teatern (DuvTeatern, DuvVingen, Kultur för alla, SAMS, Klock-
riketeatern, LUST, Arcada, Teater Viirus, Svenska Teaterns publikarbete m.fl) samt Helsingfors kulturcentral


