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Nu satsar Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen 2,5 miljoner kronor på Skara
skolscen. Flera spännande projekt planeras. På bilden: Jan-Ove Gutegård, ordförande
Stiftelsen Skara skolscen, Liselotte J Sterneborn, ordförande Sparbanksstiftelsen Skaraborg,
Patrik Meijer, vd Sparbanken Skaraborg, Robert Pukitis, verksamhetsutvecklare, Ingrid
Ullberg, ledamot Sparbanksstiftelsen Skaraborg och skolchef Leif Carlsson.
Foto: Jenny Åberg

Sparbanken miljonsatsar på Skara
Skolscen
SKARA Totalt 2,5 miljoner kronor – så mycket är det nya samarbetet mellan
Sparbanken Skaraborg och Skara skolscen värt.
– Vi är glada och tacksamma att Sparbanken vill satsa på oss, säger Jan-Ove Gutegård,
ordförande för Stiftelsen Skara skolscen.
Publicerad 5 sep. 2018 17:27

Samarbetet löper till att börja med över tre år och innebär att Skara skolscen får ett
ekonomiskt stöd för att kunna arbeta med verksamhetsutveckling. Sparbanken Skaraborg
genom Sparbanksstiftelsen satsar totalt 2,5 miljoner kronor på skolan.
– Men våra intentioner är att fortsätta samarbetet även efter att tre år gått, förklarar Liselotte
J Sterneborn, ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.
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– Vi vet att kultur är en stor del av samhällsutvecklingen och ser en stor potential i det här
projektet. Vi gillar utvecklingsprojekt, understryker hon.
Enligt överenskommelsen ska Skara skolscen jobba med olika delar för att inte bara göra
utbildningen bättre utan också utveckla teaterintresset bland allmänheten och stärka
skolans varumärke.
Det kommer att ske på ﬂera sätt.
– Vi vill bland annat söka oss utanför huset med våra slutproduktioner. Till exempel kan man
sätta upp föreställningar i Göteborg för att nå en ny publik eller ha samarbeten med
stadsteatern i Borås och i Jönköping, säger Robert Pukitis, som sedan 1 augusti arbetar med
verksamhetsutveckling på Skara skolscen.
Skolan vill också hjälpa eleverna att skapa internationella nätverk och avser att knyta
kontakter med teaterverksamhet runt om i Europa.
Men det är inte bara skolan som kommer att dra nytta av satsningen, även för skaraborgarna
är det en chans till nya kulturupplevelser.
– Vi ligger i ett kulturcentrum mellan Västergötlands museum, biblioteket och kommunen.
Nu ska vi försöka öppna för samarbeten, säger Robert Pukitis och nämner föreställningen
Slutstationen den 13 okotber som ett exempel.
Då bjuds passagerarna på museitåget mellan Skara och Lundsbrunn på ett mordmysterium
signerat eleverna på Skara skolscen.
Det planeras också för "allt kan hända-kvällar", tillfällen då teatereleverna spelar upp scener,
framför något musikstycke och kanske skapar aktiviteter tillsammans med publiken antingen
på skolscenen eller någon annan stans i närområdet.
Sommarkollo för teaterintresserade barn planeras det också för liksom kompetensutveckling
för externa organisationer, där skolans pedagoger håller i utbildningar eller andra aktiviteter
för företag och andra intresserade.
Dessutom vill Skara skolscenen knyta till sig en artist in residence, som inte bara kan bli en
viktig person för eleverna utan också bli ett ansikte utåt för skolan.
– Det handlar om en välkänd person inom teatervärlden, troligen någon tidigare elev som nu
är skådespelare eller regissör - en person som både kan vara en mentor för eleverna och en
god ambassadör för skolan, förklarar Robert Pukitis.
Skolchef Leif Carlsson är mycket glad och stolt över att Sparbanken vill satsa på Skara
skolscen.
– Det känns kaxigt att vi med 24 elever kan ha en verksamhetsutvecklare anställd. Vi är en av
fyra yrkeshögskoleutbildningar inom teatern och den enda utanför Stockholm, men vi måste
bevisa att vi är bra för att få vara kvar och då betyder Sparbankens stöd mycket för oss.
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