Pressmeddelande från Västmanlands Teater 2015-01-20

Seminarium om hur teater kan få människor
och företag att växa
Använd kulturen om du vill ha medarbetare som är bra på att kommunicera, utveckla
visioner, hantera stress och som mår allmänt bra!
Att kultur har positiva effekter på hälsan, är numera ställt utom allt tvivel. En av de forskare som kunnat
påvisa detta är Eva Bojner Horwitz, medicine doktor, kulturhälsoforskare och författare. Hon är verksam
vid CSS – Centrum för social hållbarhet, på Karolinska institutet.
Den 30 januari är hon en av två huvudtalare under seminariet Artybranding - Relationen på
Västmanlands Teater i Västerås. Den andra huvudtalaren är Suzanne Osten, internationellt känd pionjär
inom barn- och ungdomsteatern. 1975 grundade hon Unga Klara i Stockholm och i höstas utsågs hon
som Sveriges första ambassadör för barnfilm. Från sina olika utgångspunkter kommer de att beröra allt
från forskningsresultat kring teaterns och kulturens effekter på människors hälsa och personliga
utveckling, till teaterns roll i samhällsdebatten om demokrati, jämställdhet och ungas villkor.
– Vi vill med seminariet öppna för samarbeten med företag som vill utvecklas med teater. Under dagen
kommer erbjudanden att lanseras som tagits fram i samverkan med lokala företag, bland andra
Mälarenergi och Riksbyggen, säger Ulrica Martinsdotter, marknadschef på Västmanlands Teater.
Artybranding - Relationen är det första i en serie av tre seminarier. De arrangeras av Kulturstiftelsen
Arty, som sedan 2008 har sammanfört kultur och näringsliv för samarbeten. Artybranding är ett koncept
för företag som vill stärka relationer och bygga varumärken med hjälp av teater, historia och konst.
– Vi vill bidra till fler samarbeten mellan kultur och näringsliv. På seminarierna belyser vi fördelarna och
visar vad kulturen kan erbjuda företag som vill stärka sin position på marknaden och delta i ett
gemensamt samhällsbyggande, säger Madelene Ulfberg på Kulturstiftelsen Arty.
För mer information, kontakta;
Madelene Ulfberg, Kulturstiftelsen Arty, 0739-64 89 89, 021-30 50 50
Kajsa Ståhl, Västmanlands Teater, 073-436 96 17, 021-470 41 07
VARMT VÄLKOMMEN ATT BEVAKA SEMINARIET!
Dag Fredag 30 januari
Tid 14-17
Plats Västmanlands Teater, Slottsgatan 11, Västerås.
ANMÄLAN OCH BOKNING AV INTERVJUVER:
madelene@kulturstiftelsenarty.se, 021-30 50 50, 0739- 64 89 89.
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