
Jonsereds Amfiteater

Projekt ”Jonsereds Amfiteater” ville under ett och ett halvt år uppföra och bygga upp en verksamhet kring en Amfiteater, även kallad 
Herrgårdsscenen i Jonsered. 

I projektet ingick såväl byggandet som nyttjandet av scenen.

Ordet ”Amfi” ansågs passa utmärkt för den teaterscen, då naturen själv stod för de sluttande ”åskådarläktarna”!

Evenemangen på teatern har riktas till såväl boende i Partille och gäster från andra kommuner.

”Kultur Ella”, den kulturförening som sökte detta projekt, vände sig till alla människor oavsett ålder, ensamma eller i grupper och med ett 
generationsövergripande utbud av, musik, drama, barnteater, dans, ljusshow eller uppläsningar av såväl erkända och etablerade konstutövare som 
okända amatörer.

Arrangemangen har också bidragit till ett ökat intresse för att besöka Jonsereds Trädgårdar, Café grindstugan, Rosengaraget och Museet ” Ett hem i 
Jonsered” samt kulturhistoriska vandring med musik och teater från Fabriksområdet upp till Herrgården.

Projekt ”Jonsereds Amfiteater” har vidgat kommunens kulturutbud för människor i alla åldrar och bidragit till en ökad livskvalitet bland dess 
besökare.



Området kring Jonsereds Herrgård har under lång tid varit föremål för utveckling. En del av det är Jonsereds 
Trädgårdar, museet ”Ett hem i Jonsered”, Jonsereds Hembygdsförening. Men också Kulturstigen från Levande 
Lexby till Jonsereds Fabriker, har varit ett led i denna utveckling och då hörde självklart en Amfiteater till, för att få 
en helhet i kulturutbudet. 

Genom att ”Kultur Ella” sökte medel för att genomföra detta projekt har man nått nya publikgrupper samt ökar 
attraktiviteten för området som helhet. 

På Jonsereds Amfiteater har innovativa, fängslande och lättillgängliga möten ägt rum.

Som besökare kan man idag enkelt nå Herrgårdsområdet med tåg, bil eller buss. 

I förlängningen tänkte projektet att med flera attraktiva färdsätt att nå hela Herrgårds-Kultur-området.

I dag planerar Partille kommun att sätta in miljövänliga små skyttlar, som kontinuerligt kör mellan tågstationen 
och busstationen i Jonsered.





• Ett stenkast från Jonsereds Trädgårdar 
hittar du Herrgårdsscenen. Den vita 
utomhusscenen hyser varje sommar ett 
program av kulturevenemang som allt som 
oftast har fri entré.

• Fri kultur med Kulturella
• Kulturföreningen Kultur Ella driver 
tillsammans med Partille kommun ett 
fullspäckat program av fri kultur i form av 
teater, utomhusgympa, må-bra-dagar och 
allt däremellan.









I dag har en ideell förening med namnet Föreningen Herrgårdsscenen ansvar för uthyrning och arrangemang på scenen.

Flera olika arrangemang har uppförts under åren, både i regi av Föreningen Herrgårdsscenen, Partille Kommun och Jonsereds Hembygdsförbund.

Ett gott samarbete mellan Göteborgs Universitet och Partille Kommun, har även lett till att kulturevenemang visas både på Herrgårdsscenen och inne på 
Jonsereds Herrgård.

Slutord:

Satsningen har blivit mycket lyckad och projektidén har blivit en verklighet. Årligen besöker ca: 1000 personer evenemangen på scenen

Länkar:

Program 2022:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqQvvRfwTzPntjXrgwZSdbKHQc?projector=1&messagePartId=0.1

https://www.facebook.com/Herrgardsscenen

Rapport 2021:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqQvvRfwTzPntjXrgwZSdbKHQc?projector=1&messagePartId=0.2


