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Ann Mari Engel vald till vice ordförande i International Theatre Institute, ITI 
 
Under ITI:s 33e världskongress valdes Svensk Teaterunions generalsekreterare Ann Mari Engel till 
ny vice ordförande i världsorganisationen. Ramendu Majumdar från Bangladesh omvaldes för som 
ordförande och som den andre vice ordföranden omvaldes Ali Mahdi, Sudan,  
 
Ann Mari Engel valdes även till ordförande för den nya kommittén ITI’s Acting committee for 
Artist’s rights.  Denna kommitté har föregåtts av en arbetsgrupp med uppdrag att uppmärksamma 
brott mot de mänskliga rättigheterna inom scenkonstområdet. Under kongressen i Kina ordnades 
en workshop med diskussioner kring yttrandefrihet och rättigheter inom scenkonsten i olika 
länder.   
 
International Theatre Institute, ITI, grundades 1948 av UNESCO och är en icke-statlig 
intresseorganisation för teater i hela världen. Idag består ITI av ett 90-tal nationella centra runt om i 
världen.  ITI har till uppgift att förmedla internationellt utbyte av kunskap och praktik på teaterområdet 
och att fördjupa förståelsen och öka det skapande samarbetet mellan teaterfolk i alla länder. ITI sprider 
information och publikationer, främjar utbyte av personer och kunskap, arrangerar seminarier och 
festivaler. 
 
ITI:s 33e världskongress i Xiamen, Kina, har just avslutats. I Xiamen samlades cirka 300 
kongressdeltagare från 70 olika länder samt 500 deltagare från olika delar av Kina. Förtútom  
kongressförhandlingar ordnades en mängd workshops, debatter, symposier och kommittémöten samt en 
festival med föresällnignar från olika delar av Kina.  Svensk Teaterunion representerades av Ann Mari 
Engel, generalsekreterare, Lovisa Björkman, informatör samt Christina Olsson, ekonomichef och vice VD 
på Stockholms Stadsteater samt styrelsemedlem i Teaterunionen. Dessutom blev två svenska 
skådespelerskor  utvalda att delta i kongressen; Amelie Thorén var en av deltagarna i en internationell 
teaterworkshop och Helena Gezelius var med på kongressen som en del av Young Practitioners 
Committee. 
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