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Plats: Gnistan och Spira 

Närvarande: Beslutande: 
Rune Backlund (C), 
Anders Pansell (KD), 
Lilian Sjöberg-Wärn (M), 
Carina Ödebrink (S) 
 
Övriga: 
Ola Lundmark, Regional utvecklingsdirektör, 
Hanne Solberg, musikchef, 
Anne-Lene Henning, administrativ chef, 
Bernt Lindqvist, teaterchef, 
Petter Andersson, skådespelare, 
Thomas Tegnér, marknadschef, 
Magnus Lind, planeringschef, 
Peter Johansson, teknisk chef, 
Erik Pålsson, fastighetsdirektör, 
Lena Bohman Hjelmstedt, sekreterare 

Ej närvarande: Jarl Karlsson (S) 

§ 67 Information om Smålands Musik och Teater  
Thomas Tegnér presenterar en del av de programpunkter 
som kommer att äga rum i det nya musik- och teaterhuset 
Spira efter invigningen den 11 november. Invigningsdagen 
kommer att vara främst för barn- och ungdomar från hela 
länet. Den 12 nov är det galainvigning för särskilt inbjudna 
och den 13 nov för allmänheten. Man har gjort en stor 
satsning på att marknadsföra det nya huset ute i länet med 
ett program kallat ”Du är bjuden” och man vill arbeta med 
att bussa in publik från hela länet. 
Vid besök ute i länet har man framfört mindre 
programpunkter bl.a. den monolog som Petter Anderson 
framför för delegationen, en monolog av Dario Fo. 
Thomas presenterar de olika ensembler som finns inom 
teatern Smålands Dramatiska och inom dansen 
dansprojektet Fuse och Unga Fuse. SMoT har också arbetat 
mycket med Skapande skola där man också hjälpt skolor att 
söka medel till interaktiva scenkonstprojekt. 
Den nya teaterchefen Lars Melin som tillträder i november 
presenteras i en kort film. 
En del av en barnföreställning kallad ”Tuffa tanter” 
framförs av pianisten Kerstin Jansson och mimaren        
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Anna Karin Sersam. 
Helle Solberg informerar mer om musikens verksamhet 
idag. Man ger ca 450 konserter per år och ca 25 % av dessa 
är för barn och ungdom. Man har 25 fast anställda musiker 
som snart blir 27 men alla är inte på heltid. Man har nyligen 
anställt ny chefsdirigent och även ny konsertmästare. 
Flygeln i Spira kommer att väljas ut av pianisten Per 
Tengstrand som också kommer att premiärspela på den i 
november. 
Sinfoniettan har en ovanligt stor abonnemangspublik och de 
olika ensemblerna turnerar också flitigt, John Bauer Brass 
befinner sig t.ex. nu i Kina. 
När det gäller de nya lokalerna finns det en mängd olika 
förfrågningar om festivaler och biennaler och annat som 
kommer att förläggas i lokalerna under nästa år. 
Junekvintetten och sångerskan Tora Hyllstam framför några 
stycken ur sin produktion Folkmusik i frack. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

§ 68 Besök i Spira 
Delegationen får en guidad rundvandring i bygget av Erik 
Pålsson. Huset kommer att innehålla fyra scener, 
restaurang, kontorsrum, verkstäder, repetitionsrum m.m. 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt  

Justeras 

Rune Backlund  
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