Varmt välkommen till Scenkonstdagarna i Borås
25-26 februari 2017!
Bästa scenkonstarrangör!
Du som får detta informationsbrev är anmäld som deltagare på
Scenkonstdagarna i Borås 25-26 februari på Sagateatern! Nedan finner du
praktisk information om dagarna. Kontakta din regionala konsulent om du har
frågor. Kontaktuppgifter finner du längst ner i detta brev.

Registrering
Från klockan 11.00 på lördagen finns vi på plats på Sagateatern för att ta emot
er med information och namnskyltar. (Den biljett du fick ur trippus vid anmälan
behöver du inte ta med dig).

Hålltider
Lördagen 25 februari
11.00 Registrering öppnar på Sagateatern i Borås
12.00 Lunch på restaurangen Brasseriet
13.00 Invigning av Scenkonstdagarna på Sagateatern
14.45 Fika / Mässa
15.25 Presentationer
17.45 Slut på presentationer, egentid
18.00 Restaurangen The Company öppnar för mingel. Baren öppnar för köp av
dryck.
19.00 Middag på restaurangen The Company, med underhållning

Söndagen 26 februari
08.30 Seminarium på Scandic Plaza, lokal Kaschmir
10.00 Fika / Mässa på Sagateatern
10.25 Presentationer
11.45 Lunch på restaurangen Brasseriet
13.00 Presentationer
14.30 Fika / Mässa
15.10 Presentationer
16.30-17.00 Slut

Adresser
Sagateatern
Österlånggatan 59, 507 10 Borås - Entré
Allégatan 60, 503 37 Borås - Inlast
Brasseriet
Allégatan 21, 503 32 Borås
The Company
Skaraborgsvägen 3c, 506 30 Borås
Scandic Plaza Borås
Allégatan 3, 503 32 Borås
Best Western Hotell Borås
Sandgärdsgatan 25, 503 34 Borås
Parkeringar
Kontakta ditt hotell för att se om det finns möjlighet att ställa bilen på hotellets
parkering. Detta brukar gå bra till en extra kostnad.
Närmsta stora parkering till Sagateatern är den bakom Regionteatern, samt
den vid Stadsparksbadet.
Karta bifogas i mailet med alla platser utmärkta!

Förvaring av ytterkläder
På Sagateatern kommer det att finnas en bemannad garderob där ni kan hänga
in era kläder. Vid middagen på The Company finns kapphängare inne i lokalen.

Måltider, Specialkost och Färgkoder
Lunch
Luncherna serveras båda dagarna klockan 12.00 på restaurangen Brasseriet
som ligger på mitten av samma gata som både Sagateatern och Hotell Scandic
Plaza. De som anmält att de vill äta lunch på lördagen kommer att få en röd
markering på sin namnskylt. De som anmält att de vill äta lunch på söndagen
kommer att få en blå markering på sin namnskylt.
Middag
Middagen på lördagkvällen äger rum på The Company, en restaurang som
ligger i samma byggnad som Textilmuseet, endast ett stenkast från Hotell
Scandic Plaza. (För adresser, se nedan). The Company öppnar baren 18.00 för
mingel och middagen början 19.00. De som anmält att de vill vara med på
middagen kommer att få en gul markering på sin namnskylt. Under middagen
kommer det att bli underhållning av Improverket och det blir även andra
överraskningar. Efter middagen blir det dans och det är DJ Stefan Garyd som
står för musiken. The Company stänger kl 01.00.
Specialkost
De som anmält specialkost eller allergi kommer att få en grön markering på sin
namnskylt. Man får själv ansvara för att prata med personal på respektive
restaurang om vilken specialkost man har. De har listor med namn på alla som
anmält specialkost eller allergi.
Fika kommer att serveras i foajén på Sagateatern under dagarna.
All mat kommer att vara utan nötter och avokado (på grund av allergier).

Hotellbokningar
Observera att sista dag att boka rum med avtalspris var den 31 december samt
att du som arrangör själv ansvarar för att boka och betala ditt rum! Om ni inte
har möjlighet att betala på plats - kontakta oss i förväg så skall vi försöka göra
ett undantag och lösa detta på bästa sätt!

Kontaktuppgifter
Riksteatern Väst
Louise Morberg 0766516615 louise.morberg@riksteatern.se
Johan Ahlsell 0761463323 johan.ahlsell@riksteatern.se
Sanna Nyman 0705221260 sanna.nyman@riksteatern.se
Riksteatern Jönköping
Adam Starck 0767248405 adam.starck@riksteatern.se
Riksteatern Halland
Lena Teveldal 0703221397 lena.teveldal@riksteatern.se
Riksteatern Skåne
Elisabeth Ekwurtzel elisabeth.ekwurtzel@riksteatern.se
Erika Lundvall 0721809066 erika.lundvall@riksteatern.se

#utbudsdagar2017
Ni får gärna dela er upplevelse av dagarna på sociala medier. Hashtagga med
#utbudsdagarna2017

Vi ser fram emot att presentera årets utbud för er och önskar er
fina dagar med oss i Borås!

