
 
 

Välkomna till 

Lördag 4 februari 2023 på Culturen i Västerås 

 

Vi har bytt namn! Från Utbudsdag Mellansverige till ScenKOLL - …annars är det 

mesta sig likt så kom och se utdrag ur scenkonstföreställningar som kan turnera i 

Mellansverige hösten-23 och/eller våren-24. Under dagen visas runt 55 olika 

föreställningspresentationer för vuxna och unga vuxna i fem olika lokaler.  

Efter två år av hinder i form av pandemin är vi glada att vi kan mötas igen! 

 

Anmälan/biljettköp 

Anmälan öppnar på www.scenkoll.nu den 1 november.  

Nytt för i år är att man köper en ”biljett” till dagen. Ni betalar direkt vid anmälan 

eller väljer förskottsfaktura. Oavsett bokar ni för en person i taget. Ni kan skriva in 

er förenings fakturaadress om ni väljer ”företag”. Kvitto kommer via mejl. Obs! Ni 

får ingen biljett förens fakturan är betald!  

 

Sista anmälningsdag är 8 december och det är först till kvarn som gäller! 

 

Deltagaravgift 

 Teaterföreningar och andra ideella arrangörer: 

 660 inkl. moms per person.  

 

 Ungdomspris teaterföreningar och andra ideella arrangörer (t o m 26 år)  

 260 kr inkl moms per person 

 

 Kommunala och regionala institutioner och förvaltningar: 

 1260 kr inkl. moms per person. 

 

 Lunch, eftermiddagsfika och kvällsmacka ingår i deltagaravgiften. 

 

http://www.scenkoll.nu/


 
 

Praktisk information 

 

Allmänt 

Utbudsdagen inleds kl. 11.00 med en gemensam invigning. Därefter vidtar 

gruppernas respektive presentationer av föreställningar i de olika boxarna och  

det serveras lunch och eftermiddagsfika under dagen. Sista presentation är klar  

vid kl. 18.30 och efter det serveras kvällsmacka och dryck. 

 

Schema och utbudskatalog 

…får ni drygt en vecka innan utbudsdagen via e-post. Ni kan också hålla er 

uppdaterade på www.scenkoll.nu. 

  

Transport 

Vid anmälan kan ni klicka i om ni vill åka med vår buss som går tur och retur 

Askersund-Västerås med stopp i Hallsberg, Kumla och Örebro. Mer information om 

tider och hållplatser kommer tillsammans med övrig information i januari 2023. 

 

Under dagen 

Ni väljer fritt vilka presentationer som ni vill se – men kom ihåg att det kan bli fullt i 

vissa lokaler. Eftersom fem olika föreställningar visas samtidigt är det alltid en god 

idé att ni delar upp er inom föreningen för att täcka in så mycket som möjligt. 

 

Frågor? 

Kontakta Lena Backlund, e-post: lena.backlund@regionorebrolan.se  

  

Mer information och uppdateringar om dagen hittar ni på www.scenkoll.nu  

- …och ni vet väl att  ScenKOLL även finns på Facebook? - Följ oss gärna där! 

 

 

VARMT VÄLKOMNA!  

önskar de regionala riksteaterföreningarna i Mellansverige och  

Bygdegårdarnas Riksförbund, i samarbete med Culturen 
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