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Forum för utbyte  
och kontakt  
över gränserna

Teaterunionen arbetar för att främja den svenska 
scenkonstens utveckling och utöka de internationella 
relationerna via samarbete och idéutbyte samt 
genom att sprida kunskap och information.

Våra medlemmar är scenkonstinstitutioner, 
organisationer, fria teatrar och grupper och  
enskilda individer som verkar professionellt  
inom scenkonsten.

Vi arbetar med gemensamma branschfrågor som 
information, dokumentation, utbildning och 
internationella relationer. Inom Teaterunionen finns 
en kulturpolitisk kommitté, en utbildningskommitté 
och arbetsgrupper i olika aktuella frågor.

Vartannat år arrangerar vi Scenkonstbiennalen, 
med någon scenkonstinstitution i landet som 
värd. Scenkonstbiennalen är Sveriges största 
scenkonstfestival och branschmöte. Biennalen 
fungerar också som skyltfönster för svensk 
scenkonst för utländska besökare.

Teaterunionen driver www.scendatabasen.se  
som dokumenterar all professionell scenkonst i 
Sverige i en sökbar databas. Den ger underlag till 
statistik och för ett kalendarium över kommande 
månads premiärer.

Aktuell information: www.teaterunionen.se.

Svenskt centrum av 
International Theatre 
Institute – ITI

ITI är en oberoende intresseorganisation för 
scenkonst i hela världen grundad 1948 av Unesco. 
Den består av ett 90-tal nationella ITI-centra,  
med ett generalsekretariat i Paris. ITIs målsättning 
är att förmedla internationellt utbyte av kunskap 
och praktik på scenkonstområdet och att fördjupa 
förståelsen för att öka det skapande samarbetet 
mellan länder. Inom ITI finns olika kommittéer  
och arbetsgrupper som arrangerar möten, 
workshops och festivaler.

Teaterunionen representerar svensk scenkonst 
i Nordisk Teaterunion, en organisation för de 
nordiska länderna samt Grönland och Färöarna. 
Dess uppgift är att stärka och utveckla det 
nordiska samarbetet på scenkonstområdet. 
Teaterunionen är också medlem i flera europeiska 
samarbetsorganisationer bl.a. IETM, International 
network for contemporary performing arts.

Vi deltar i olika internationella samarbetsprojekt  
och har bl.a. under flera år drivit ett utvecklings-
projekt för barnteater i fem asiatiska länder, 
Children’s Voice. 

Teaterunionen publicerar aktuell information 
på svenska och engelska, tidningen News from 
Swedish Theatre, en katalog med svensk dramatik 
översatt till andra språk och annat aktuellt 
informationsmaterial. 


