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Mia Carlsson slutar som
verkställande teataterchef
Efter sju år på posten som
teaterchef på Byteatern
Kalmar Länsteater har
Mia Carlsson valt att gå
vidare till en befattning
inom Region Kalmar Län.
Tillsammans med konstnärlig teaterchef Daniel
Rylander har Mia Carlsson
i sin roll som verkställande teaterchef utvecklat
Byteatern de senaste
åren, med omfattande
pensionsavgångar, nyreOrdförande Svante Oledal och Mia Carlsson.
kryteringar och inte minst
Foto: Byteatern
byggande av Byteaterns
ar och mer därtill säger
– De senaste sju åren har
nya hus. Mia Carlsson
styrelseordförande Svante varit otroligt utvecklande,
slutar i juni 2020 och Byutmanande, spännanteaterns styrelse kommer Oledal.
– Mia har skapat och
de och roliga, säger Mia
inom kort påbörja rekryCarlsson. Det är med
tering av ny verkställande underhållit viktiga nätverk
såväl
inom
Kalmar
stolthet jag lämnar en
teaterchef.
län, Sydostregionen, som
teater med helt nya förut– Mia välkomnades 2012
Länsteatrarna
nationellt.
sättningar
och en framav Byteaterns styrelse
åtanda som kommer att
med orden ”Du och Daniel Hon har utöver det varit
har vid era besök på Byte- väldigt viktig för oss i sam- ge publiken i Kalmar län
band med etableringen av fantastiska scenkonstuppatern och i mötena med
det nya teaterhuset, hanlevelser många år framöoss förmedlat insikt, vilja
tering
av
pensionsavgångver. Jag vill tacka alla fina
och kompetens som verkar och nyrekryteringar och medarbetare och styrelligen övertygar. Ni ’komsen för förtroendet och
mer att göra skillnad’ som andra större frågor. Vi i
Byteaterns
styrelse
önsframförallt vill jag tacka
politikerna brukar säga”.
kar Mia all lycka i sitt nya
min chefskollega Daniel
Sju år senare kan jag
uppdrag,
avslutar
Svante
Rylander för en fantastisk
konstatera att Mia uppfyllt
Oledal.
teaterresa. Men nu är det
alla våra förhoppning-> PRESSBILD FINNS FÖR NEDLADDNING
PÅ BYTEATERN.SE/PRESS
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0480-434444

dags för någon annan att
ta över rodret tillsammans
med Daniel.
– Redan när jag och Mia
Carlsson sökte tjänsterna som teaterchefer på
Byteatern 2012 sa vi till
varandra att vem som
helst av oss är fria att gå
när den vill, tyvärr har den
dagen kommit nu då Mia
drar vidare på nya äventyr.
Det har varit en fantastiskt
berikande och utvecklande tid tillsammans
och jag vill tro att jag och
Mia gjort varandra bättre
genom att både utmana
och stötta varandra. Jag
önskar henne all lycka
och ser med tillförsikt och
nyfikenhet fram emot en
ny kollega på posten som
verkställande teaterchef,
säger Daniel Rylander.
Redan på nästa sammanträde kommer Byteaterns
styrelse ta beslut om hur
processen kring rekrytering av ny verkställande
teaterchef ska göras. Styrelsen räknar med att den
drar igång inom kort.

