KULTUR OCH UTBILDNING PÅ DISTANS
– EN DEL AV RIKSTEATERN

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS
KULTUREN BESTÅR
Små städer och orter på landsbygden har av förklarliga skäl alltid haft ett mindre kulturutbud än vad
som erbjudits på de stora scenerna och i storstäderna. Tills nu!
Kunskapen och möjligheten till digitala möten och att jobba hemifrån har ökat markant de senaste åren.
Människor väljer i större grad att flytta ut på landet, där vi både kan leva, bo och arbeta på distans.
Stora företag, som exempelvis Spotify, har tagit beslut om att vid rekrytering söka medarbetare över hela
landet, då bostadsort inte spelar någon större roll. Kompetensen är viktigare.
Vi har under det senaste året lärt oss att till och med ha After Work på distans. Nu är tiden inne att även
ta del av ett ofantligt mycket större kulturutbud och utbildning på distans.

KULTUR OCH UTBILDNING
PÅ DISTANS TILLSAMMANS
Live, digitalt & tillsammans
Modellen erbjuder arrangemang som visas digitalt, vilket innebär att alla kan ta del av scenkonst och utbildningar på lika villkor. Man kan
se arrangemang från i princip hela världen, oberoende av var man bor.

Så här funkar det
Om en föreställning visas i exempelvis Stockholm, kan den med fiberöverföring visas i realtid på storbild runt om i landet - och tvärtom.
Detta kan göras i naturlig storlek i skala 1:1. Det finns även möjlighet för skådespelarna att möta sin publik i ljud och bild. Man kan höra allt
från skratt till tårar.

Applåder ska höras!
Idag är tekniken så bra, att publiken och skådespelare känner varandras närhet. Detta ger stor delaktighet och det blir en unik
liveupplevelse tillsammans med alla andra i de anslutna lokalerna.

På en scen nära dig
Digitala arrangemang kan visas i bygdegårdar, skolor och andra lokaler som är ändamålsanpassade till den digitala utvecklingen. Vi har
genomfört ett flertal föreställningar och reaktionerna från både publik och skådespelare är mycket positiva.

”Applåder ska höras”

STORA FÖRESTÄLLNINGAR TILL
SMÅ PLATSER
K SOM I KULTUR

Samma utbud i Knäred som i världsmeteropolerna
Med digital scenkost blir kulturen tillgänglig på landsbygden, och fler människor i
olika delar av landet kan ta del av ett kulturutbud av hög kvalitet. Här ges möjlighet
att se föreställningar som ALDRIG annars hade kommit till orten. Exempelvis
föreställningar från Metropolitan i New York och operascener i Italien, eller det
smalare utbudet som nu kan nå ut till en bredare publik.

KONFERENSER OCH
UTBILDNINGAR TILL ALLA
U SOM I UTBILDNING
Modellen möjliggör utbildningar, kurser, seminarier och konferensmöjligheter. Allt baserat på bild- och
ljudmöten av högsta kvalitet i realtid.
Det är från person till person och många till många. Rummen möts och på detta sätt upplever man att
man är i samma ljudmiljö och får samma visuella upplevelse.
• Utbildningen genomförs digitalt på samma sätt som en scenkonstföreställning med fiberöverföring
utan fördröjning, vilket innebär att utbildningen blir i realtid med kommunikation mellan varandra.
• Deltagarna upplever och är delaktiga i samma utbildning i bygdegården i Halland som med deltagare
på exempelvis på Chalmers eller rymdforskningen i Kiruna.
• Möjligheter att planera utbildningssatsningar i samverkan med kommunerna för företagare/			
kommunanställda på orten i bygdegårdar/lokaler.

KULTURSKOLA
TILL ALLA ELEVER

U SOM I UTBILDNING

Med digital överföring erbjuds Kulturskola till alla elever och kursdeltagare. Då man inte
behöver resa till centralorten kan undervisning ske i bygdegård, byskola eller annan lokal, där
man även kan ta emot undervisning från annat håll i Sverige. Exempelvis skulle en körledare
kunna dirigera en kör på distans eller språkläraren jobba hemifrån.
Det blir enklare för alla som inte har möjlighet att resa själva och man får möjlighet att testa
flera aktiviteter.

EN LEVANDE OCH DIGITAL LANDSBYGD
Levande landsbygd
En viktig del i landsbygdsutveckling är bygdegårdar, skolor och andra lokalhållare. Att skapa
förutsättningar och möjligheter att göra dessa lokaler ändamålsanpassade till den digitala utvecklingen.
Detta kommer att ge spinoffeffekter där man kan sända/visa andra event, som exempelvis bröllop och
andra högtidsfester. Det innebär att vi kan få tillbaka en levande landsbygd där man kan bo, leva, jobba
och ta del av ett stort kultur och utbildningsutbud.

Ta cykeln till teaterkvarteren i West End
Med digitala arrangemang kan fler människor i olika delar av landet, och som av olika skäl inte har
möjlighet att besöka teatrarna, ta del av ett kulturutbud av hög kvalitet. Att man dessutom kan gå eller
ta cykeln till byns lokal istället för att ta bilen till stan är att göra miljön en stor tjänst.

Allas rätt till kultur och utbildning
Med digital överföring kan man samköra tillställningar i olika samarbetsformer och det ger möjlighet
för många lokalhållare att erbjuda ett större utbud som alla kan ta del av.

Opera Extravaganza
I ett samarbete med Riksteatern, Operahögskolan i Stockholm och Smålands Musik & Teater gavs en
helafton med opera. Med hjälp av fiberteknik kunde en fullskalig operaföreställning för första gången
turnera i Sverige med orkestern och sångarna på helt olika platser.

D SOM I DISTANS

Foto: Martin Hellström

MER KULTUR
HÅLLBART OCH LÅNGSIKTIGT
Kultur och utbildning på ett nytt sätt
Digitala arrangemang har många positiva effekter. När vi kan kombinera digitala och fysiska lösningar skapar vi
samtidigt en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Därför måste vi skapa förutsättningar och möjligheter att
göra bygdegårdar, skolor och andra lokalhållare ändamålsanpassade till den digitala utvecklingen. Att dessutom
kunna kan gå eller ta cykeln till byns lokal isället för att ta bilen, är att göra miljön en stor tjänst.

Tillgängligt för alla
Med ett digitalt utbud ökar vi tillgängligheten till kultur och utbildning. Det gör det möjligt för många lokalhållare
att erbjuda uppsättningar, musikaler och utbildningar som annars aldrig hade kommit till orten. Vi minskar även
onödiga resor som blir en stor samhällsekonomisk vinst. Man ska exempelvis inte behöva ha tillgång till bil för att
få tillgång till kultur och utbildning.

BAKGRUND OCH HISTORIK
Vi började i bygdegårdarna
Krogsered har redan fått besök av Sveriges Radios ”På Minuten”. Ullared är vår plats för
operasändningar från Metropolitan.
Idén till projektet Kultur och utbildning på distans växte fram ur en tanke om att teknik kan skapa
arrangemang som annars inte kan komma till en liten lokal på landsbygden, men som upplevelse
kan mäta sig med en föreställning på plats. Därmed ges landsbygder tillgång till ett större utbud
av både kultur och utbildning. Riksteatern Halland har samarbetat med bland annat Hallands
bygdegårdsdistrikt för att skapa ett turnerande teknikkit, bidra till teknisk utbildning för arrangörer
och lokalhållare samt arbeta med påverkan för fiberutbyggnad och distansarrangemang. Projektet har
bidragit till ett stärkt samarbete mellan Riksteatern, Bygdegårdarna och Folkets Hus och Parker, och
gett ett innovativt sätt att stärka bygdegårdarnas möjligheter inom digitalisering.

PÅ MINUTEN?

MÅL OCH VISION
Kultur till alla
Oberoende av var man bor ska man i närheten av Folkets Hus, bygdegårdar, skolor och andra möteslokaler kunna uppleva eller skapa kultur med
fiberbaserad distansanslutning - och helst dubbelriktat. Samma förutsättning ska finnas för utbildning av företagare, vuxna, barn och ungdomar.
Behöver man professionell entreprenörsutbildning i inlandet så bär vi den dit. Har man kurser i inlandet så ska man kunna erbjuda dessa i hela landet.

Utbildning till alla
Alla ska ha tillgång till utbildning där dom bor - det handlar både om Kulturskolan och alla som inte har möjlighet att resa till utbildningar i
exempelvis Stockholm, Paris eller Melbourne.

Det går utmärkt med fiber
Om vi ska skapa Kulturskola och Scenkonst på distans så krävs samarbete med fiberägarna. Runt om i Halland finns gott om fiber och flera
fiberöverföringar - men inget organiserat samarbete.
Vårt stora arbete kommer att vara att få kommuner och regionen att ta ansvar och koordinera ett fungerande kulturnät i Halland.

ÖVERFÖRING MED HÖGSTA KVALITET
OCH TILLGÅNG
Kultur och utbildning för alla - på lika villkor

Halland ska vara en attraktiv plats

Digital distansteknik –en teknik som öppnar möjligheter för nya kreativa möten

Ett rikt kultur- och föreningsliv är en förutsättning för att Halland ska vara en attraktiv plats både

över stora geografiska områden. Utan märkbar fördröjning i realtid och musik

som besöksmål, men inte minst för folkhälsa och demokrati. Att genom digitalisering kunna ta

och utbildning med mycket hög bild och ljudkvalitet.

del av kultur- och föreningsliv på distans över hela länet, kan bidra till ökad livskvalité och ökad
tillväxt i glesbygden, och öka attraktionskraften i hela länet.

Vitalisera bygdegårdar och andra samlingslokaler
Med hjälp av lokala aktörer kan man identifiera potentiella
utvecklingsmöjligheter för lokaler som i dag har begränsade
användningsområden. Med resurssmarta sätt via distanstekniken kan
man samverka kring professionell kompetens inom kommunal- eller
näringsverksamhet. Exempelvis förbättrade konferensmöjligheter i glesbygd,
och strategisk utveckling inom olika samhällsområden, exempelvis en ökad
integration i hela regionen.

KULTURNÄT
Teknisk information för kulturnät
För att det ska bli en bra överföring av scenöppningen på en teater eller konsert - så att upplevelsen är att man sitter på plats och själv kan välja
vad man ska titta på - då behöver bilden vara stor. Bilden bör fylla synfältet.
I en lokal med scen ska duken stå vid scenkanten eller precis bakom ridån och helst fylla hela scenöppningen.
För att klara att spela eller sjunga tillsammans med lokaler på distans krävs att lokalerna har fiberförbindelse. För full kvalitet krävs att man kan
komplettera bredbandet – utan att störa den tjänsten – med en mer direkt överföring. Detta efter överenskommelse med fiberleverantören. Målet
för Halland är att Regionen tar ansvar för denna tillgång.
Den kapacitet – bandbredd – som systemet kräver är 10Gbit.
Det förenklar om den lokala föreningen har teknisk kunskap, men även detta kan bokas med turnékitet.
Vi använder det installerade 5.1 eller bättre ljudsystemet för att koppla ihop salongerna
– allt för att man ska uppleva att man är i samma rum.
Som förberedelse - har ni fiber in i ert hus? Om inte kan ni beställa?
Om ni har fiber in i huset - ta reda på vem som är fiberägaren ni är kopplade till (inte vem ni valt för bredbandstjänsten).
4G eller 5G mobilnät kan under vissa förutsättningar rädda ett evenemang, men är inte en permanent lösning.

”Samverkan, samarbete,
tillsammans”

VI JOBBAR ALLA TILLSAMMANS
Bidragsgivare och samarbetspartner till KUD Kultur och Utbildning på Distans
Riksteatern Halland - initiativtagare och projektägare
Hallands Bygdegårdsdistrikt – samverkanspart och styrgrupp
Stiftelsen Folkets Hubb – teknik och kompetensstöd
Kulturskolorna i Halland – undervisning till landsbygden
Föreningen KUD - en del av Riksteatern, arrangör		
Bygdegårdsföreningar – lokalhållare
Falkenbergs Kulturskola – undervisning till landsbygden
Riksteatern – utbyggnad av ett kulturnät i hela landet
Remote North – Regionala kulturnät i Sverige och Norden
Folkets Hus och Parker – samverkar kring Live på Bio exempelvis Metropolitan till bygdegårdar/andra lokaler på landsbygden
Sveriges Radio –Krogsereds bygdegård har fått besök av Sveriges Radios ”På Minuten”					
Halmstads Högskola och Högskolan i Eskilstuna gjorde det möjligt att Teater Hallands pjäs ”Bäst på jobbet” kunde utföras med en 		
skådespelare i Halmstad och en i Eskilstuna interaktivt i realtid.			
Folk och Kultur – seminarium kring digitalisering, interaktion i realtid med överföring 1:1 2019 och 2020 i Eskilstuna

Jordbruksverket – projektfinansiering			
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LLUH Lokal Ledd Utveckling Halland – projektfinansiering
Länkar till samtliga bidragsgivare och samarbetspartners finns på www.kudistans.se

OM FÖRENINGEN KUD
KULTUR & UTBILDNING PÅ DISTANS
– EN DEL AV RIKSTEATERN
• Föreningen KUD har bildats utifrån ett digitalt projekt mellan Riksteatern Halland och Bygdegårdsdistriktet.
• Föreningen KUD är en Riksteaterförening som arrangerar digital kultur.
• I Falkenberg finns även Falkenbergs Riksteaterförening som arrangerar scenkonst i stad och land.
• KUD står för olika arrangemang som arrangeras digitalt.
• KUD vill visa vikten av att kulturen når ut lokalt och regionalt.
• KUD vill visa på kulturens drivkraft och innovation på landsbygden både utifrån kvalitet och hållbarhet.
• Den digitala utvecklingen kan både stärka det lokala engagemanget och göra kulturen tillgänglig, något som 			
kompletterar utbudet i landsbygdens samlingslokaler.
www.kudistans.se

DIGITALT ARRANGÖRSKAP
KUD är den förening som Riksteatern kan använda för att kanalisera utbildningar av arrangörer och
lokalhållare till att arrangera digitalt. Dessa utbildningar bör så klart vara digitala med interaktion i realtid.
Föreningen möjliggör för lokalhållare ute på landsbygden att bli mötesplatser för kultur live,
kultur digitalt, användning av samhällsnyttan och kulturskola på distans.
KUD fungerar som en länk för Riksteatern, Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar, Bygdegårdarna och andra
samlingslokaler som kommer att bli betydelsefull för att vara i framkant kring att visa hur kulturföreningar
kan arbeta med ett digitalt arrangörskap

Live på storbild
Skådespelarna/föredragshållarna agerar mot en publik som finns i lokalen och på distans. Det är inte som att se
på TV med närbilder och snabba klipp - det är som att vara där. Hade man agerat mot en TV-kamera hade det
lika gärna kunnat vara inspelat.

En unik liveupplevelse på distans
Idag är tekniken så bra, så publiken och skådespelare känner varandras närhet. Man kan höra publiken och
åhörarnas reaktioner, allt från skratt till tårar. Detta ger stor delaktighet och det blir en unik liveupplevelse
tillsammans med alla andra i lokalen.

TEKNIK & MÖJLIGHETER
Teknik att tillgå
KUD disponerar tillsammans med Stiftelsen Folkets Hubb två turnékit som kan användas för dubbelriktad digital visning
på distans i Bygdegårdar och andra föreningslokaler. Ledig utrustning kan även bokas av kommuner och företag, men
föreningarna har förtur.
• Barco Digital biografprojektor 12C 2K med server
• Panasonic HD-projektor 10000lumen RZ970
Kompletterande system:
• Projektionsduk 6m
• QSC högtalare 5,1
• Dolby ljudprocessor
I samarbete med Stiftelsen Folkets Hubb finns även tillgång till videokameror och tekniksystem för dubbelriktad
verksamhet med andra samlingslokaler.
Förutsättningar för liveöverföring och dubbelriktad kommunikation är att lokalen har fiberförbindelse som kan
kompletteras med ett kommande kulturnät.
Alternativ för satellitmottagning eller enklare dubbelriktat möte över bredband finns
– dock inte för samspel/sång.
Kostnad turnékit i HD-kvalitet: 2.500 :-för förening och 5.000:- för kommun/företag.
Kostnad turnékit i biografkvalitet: 5.000:- för förening och 10.000:- för kommun/företag.

KULTUR OCH UTBILDNING PÅ DISTANS
– EN DEL AV RIKSTEATERN

KONTAKT
KUD - Kultur och utbildning på distans
En del av Riksteatern

Kontaktpersoner:
Arrangörskap
Lena Carlbom
070-347 3415
Teknik & Hyra
Mats Erixon
070-552 1387
mats@kudistans.se
Hemsida:
www.kudistans.se

