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Förvaltningsnamn  

Avsändare    

Svar på interpellation från Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet – Spira – ett kulturhus för 
alla? 
I en interpellation från Inga Jonasson, Vänsterpartiet, ställs frågor om Spira är ett 

kulturhus för alla. 

 

Kulturhuset Spira är ett scenkonsthus för alla i länet men Smålands Musik och 

Teater har också ett uppdrag att inte bara spela i Spira utan också ute i länet vilket 

ingår i det regionala uppdraget.  

 

Det endast är en liten del av Smålands Musik och Teaters publik som köper abon-

nemangsserier. Det beror dels på att det bara är ett litet urval av det samlade pro-

gramutbudet som ingår i något abonnemang, samt att bara en mindre del av publi-

ken har ett köpbeteende som passar för abonnemangsköp. Abonnenter bor före-

trädesvis i tätorterna Jönköping, Habo och Mullsjö då denna form passar bäst för 

närboende. 

 

Av den totala publiksiffran år 2012 så var det endast 6,4 % som köpte något av de 

abonnemang som erbjuds. 

 

Stora delar av publiken är familjer och ungdomar. Erfarenhet visar att de inte är 

benägna att binda upp sig i något abonnemang eftersom de inte vill planera sina 

aktiviteter så långt i förväg. Exempel på arrangemang kan vara familjekonserter 

och barnteater men också verksamhet som t.ex. ”Klubb Orange”, ”Stage”, ”Osli-

pat” mm som riktar sig till ungdom, högskolestudenter och yrkesarbetande som 

har ett köpbeteende med kort framförhållning.  

 

Smålands Musik och Teater arbetar ständigt med att bredda publikunderlaget och 

målet är att ha en repertoar som riktar sig till och som skall attrahera en publik 

med stort åldersspann och från olika skikt i samhället. En av de prioriterade akti-

viteterna är att stärka arrangörsleden bl. a genom en kontinuerlig dialog med varje 

kommuns kultursamordnare, kulturskola samt andra nyckelpersoner i länet.  

Satsningen med Cullbergbaletten är en annan viktig satsning. Den riktar sig till 

den yngre publiken, i alla kommuner i länet.  
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Producenterna som är ute med sina produktioner träffar publiken och gör ett om-

fattande arbete med att båda informera om planerade produktioner och lyssna in 

önskemål från publiken i länet.  Satsningen ”du är bjuden” (som ju var väldigt 

bred och omfattande) och rekryteringen av ambassadörer i hela länet är ett viktigt 

instrument för att göra Spira till ett kulturhus för alla i länet. 

 

Under året som gick visade kommunerna stort intresse för att låta barnen besöka 

Spira och med hjälp av landstingets tillfälliga "Kulturbussar" kom bland annat 

förskole- och lågstadiebarn från Gnosjö, Vetlanda, Aneby, Tranås, Jönköping och 

Huskvarna till Spira, samt över 1000 mellanstadieelever i samband med Arkitekt-

projektet i våras.  

 

Samtliga kommuner har haft elevgrupper som besökt Spira eller fått besök under 

första verksamhetsåret. Grupperna kommer från både kommunala skolor och fris-

kolor. Genom projektet "Du är bjuden" har alla länets invånare fått chansen att 

komma och uppleva huset. 

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

 


