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Hemvändande internationellt erkänd teaterregissör tillträder som scenkonstchef.
Therese Willstedt blir ny scenkonstchef och VD för Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Regionteaterns styrelseordförande Ragnar Lindberg berättar nöjt att rekryteringsarbetet
nu är klart och att styrelsen kan hälsa Therese Willstedt välkommen som
scenkonstchef/VD i höst. Nuvarande teaterchefen/VD:n Magnus Holm slutar på egen
begäran efter tio år som chef.
Therese Willstedt är född i Växjö och sedan många år bosatt i Danmark där hon är fast
anställd husregissör vid Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Therese sitter även i Det
Kongeliges dramaturgiat. Förutom att ha varit verksam som koreograf och regissör i
Skandinavien har hon även arbetat i Tyskland på bl a Frankfurt Schauspiel och Köln
Schauspiel. I höst är Therese också aktuell som VR-filmregissör och videokonstnär på
Copenhagen Contemporary. Vid sidan av sin profession som teaterregissör har hon hållit
föredrag, lett workshops och undervisat som gästlärare på bland annat Den Danske
Scenekunstskolen, Skolen for Moderne Dans, Borups Højskole i Köpenhamn, Old City
Youth Association i samarbete med Nationalteatern i Jerusalem och nu senast anlitad av
ETH i Zurich. Dessutom har hon tidigare arbetat som dansare och musikalartist bl a i
Mamma Mia på Cirkus i Stockholm.
Sina två första dansföreställningar hade Therese premiär på i Växjö 2002 och 2003.
Therese är utbildad vid Balettakademien i Göteborg och vid Scenkonstskolan i
Köpenhamn.
-

Det känns underbart kul att få en så fin möjlighet att bidra till att
vidareutveckla kulturlivet i min födelsestad och i hela Kronoberg och
Blekinge. Skjortärmarna är redan uppkavlade! säger Therese.

Therese Willstedt kommer att börja sitt arbete på Regionteatern med en del planering i
augusti och den 9 oktober tillträder hon fullt ut som scenkonstchef och VD.
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