
Regionteatern
Social Media policy

Regionteatern Blekinge Kronoberg är en modern organisation med ambitionen att vara så 
transparenta med vår kommunikation som möjligt. En del av denna målsättning innefattar 
att verka på sociala medier för att tillsammans med regionernas invånare sprida kulturen 
till fler människor.

Denna policy omfattar våra anställda, samarbetspartners, arrangörer och övriga besökare 
på vår hemsida och sociala medier.

Syftet med att verka på Sociala Medier

Vi använder våra sociala kanaler för att vara ännu mer tillgängliga för våra besökare. Detta 
är en enorm möjlighet och plattform för att tillsammans skapa fler upplevelser och 
scenkonst.

Ett besök på vår hemsida och/eller våra sociala kanaler innebär att besökaren enkelt kan 
få information om kommande föreställningar, evenemang och samarbeten i vår 
verksamhet.

Det är på våra sociala kanaler som vi tillsammans kan skapa en god relation och sprida 
framtidens nyheter för vår verksamhet. Det är också här det finns chans för våra besökare 
att yttra sig om sina upplevelser, tankar, frågor och funderingar.

En god ton på våra sociala kanaler

Regionteatern accepterar inte någon form av personliga kränkningar, hot, våldsamhet, 
nedvärdering eller diskriminering på sociala medier. 

Vidare:

- Förtal mot Regionteaterns ensemble, personal eller annan person kommer genast att 
anmälas.
- Negativa kommentarer som innefattar en persons etnicitet, sexuella läggning, religion, 
kön eller ålder är inte tillåtet och kommer genast att raderas.
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Såhär kan du som besökare bidra på Sociala Medier

Vi vill höra din åsikt!

Att besökare till Regionteatern kommunicerar om sina upplevelser till oss gör att vi kan 
sprida kulturen i vårt samhälle. Genom att aktivt berätta om vad du varit med om bidrar 
du till ett ökat engagemang hos fler människor.

Om du vill dela våra inlägg, bilder eller filmklipp vänligen tänk på följande:
- Dela gärna med dig av dina tankar och upplevelser när du har besökt oss, men håll dig till
våra riktlinjer enligt denna policy.
- Använder du bilder/filmklipp tagna från vår hemsida eller våra sociala medier, vänligen
hänvisa till oss samt fotograf/filmare.

- Tagga oss gärna med #regionteatern.
- Länka gärna till vår hemsida.

Har du tips eller idéer på vad som önskar att läsas om på våra sociala kanaler, vänligen
kontakta marknadsavdelningen på linda.himsel@regionteatern.se
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