TNT SHAREGARDEN-seminariet- Åland april 2015

TNT nätverket och Sharegarden arbetar tillsammans för att med en specifik fiberbaserad digital teknik öka kulturutbud och
samhällsservice.
Hittills har tre demonstrationer genomförts på Åland och i Sverige samtidigt. I april 2015 genomfördes en utbildnings
workshop med 80 nordiska tekniker, scenkonstaktörer samt beslutsfattare. Sharegarden-seminarierna hölls i anslutning till
Nordens Institut på Ålands jubileum och en föreställning för stor scen förevisades.
Formatet som bygger på kommunikation med låg fördröjning av bild och ljud gör musik, teater, dans eller utbildning möjlig
på flera nordiska scener samtidigt.

Nedan deltagarnas samlade förslag och ideer utifrån utvärdering och Sharegarden-seminariet - Åland April 2015.
1. Det behövs en långsiktig samordnare som arbetar med en stabil nordisk finansiering i t ex 5 + 5 år.
2. Teknikstöd och support för parter som vill samarbeta på distans.
3. Teknikhyra inkl. tekniker för att starta upp korta distanssamarbeten mellan olika parter i norden.
4. Kontinuerlig content-, regi- och storytellingutveckling för det nya formatet.
5. Kontinuerlig kartläggning och uppföljning av low latencykomponenter i teknikkedjan.
6. En part som upprätthåller kontakt till viktiga producenter av teknik (Yamaha, Barco, Netinsight, Audinate, IP-only m fl.).
7. Part som informerar myndigheter och beslutsfattare om nytta och effekterna av att ta i bruk de nya formaten.
8. Kontinuerlig teknikutveckling inkl. utbildning på nordisk nivå.
9. Nordisk utbildning på Magister/Masternivå med inriktning på bl.a. distansdrama.
10. En paraplyorganisation som kan bidra med kunskap samt nätverk för kommunikation mellan olika discipliner.
11. Tillgång till material, utrustning och samarbete över landsgränser inom Norden.
12. Den framtida plattformen initierar till att frågan diskuteras kulturpolitiskt i de Nordiska parlamenten för att göra fiber mer
tillgängligt. Ex. att Sveriges Kulturdepartement ger uppdrag till Riksteatern att undersöka möjligheterna för kulturnät.

Format, infrastruktur och idéarbete vidare
Nästa steg är från att driva utveckling i projektform, till att skapa en nordisk finansierad långsiktig plattform för nämnda
format.

Fortlöpande information finns på http://tnt.riksteatern.se/,

