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Förvaltningsberättelse

styrelsen och verkställande direktören för Västerbottensteatern AB avger  
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31.

Måluppfyllelse
   
samarbeten med andra kulturinstitutioner är en viktig del i Västerbottensteaterns verksamhet.
teatern har under året fortsatt ”Rum för teater”-projektet, som avser att aktivera nya arrangörer i länet. Vi har bl. a, 
under en helg, arrangerat ett fortbildningsseminarium. Projektet genomförs tillsammans med Riksteatern Väster-
botten.
   Under 2008 har vi även samarbetet med en ung skådespelerska; ellenor Lindgren kring föreställningen ”Lifsens 
Rot” en dramatisering av sara Lidmans roman med samma namn. Det är positivt att teatern kan gå in som delpro-
ducent i detta lovande projekt som fortsätter under 2009.
   Årets Julshow var ett samarbete med skellefteås fria teatergrupp ”sälteatern”. Våra resurser räckte inte till en egen 
produktion detta år, så vi beslöt söka finna en positiv lösning på detta. sälteatern engagerades för scenshowen, 
medan Västerbottensteatern kunde stå för kringarrangemang; mat, servering, lokal, marknadsföring etc. en mycket 
lyckad lösning som gjorde, att vi även i år kunde erbjuda skellefteborna denna populära decembertradition.    
   soppteatern och efterjobbet-teater har, liksom föregående år, spelats i fullsatt café inför en entusiastisk och trofast 
publik. Våra barnlördagar med Clown-fika som arrangeras tillsammans med Kulturkontoret, för den allra yngsta 
publiken i vuxet sällskap, är utsålda långt i förväg.
   teaterns egen barnproduktion ”stackars mej” spelades med stor framgång både i skellefteå, i Umeå och runtom i 
länets lågstadieklasser och vårt nytillskott ”UngHästen” har fördjupat teaterns kontakter med högstadiet. 
   UngHästens föreställningar spelas i klassrum, de beskriver i dramatiserad form olika problem som ungdomar brot-
tas med: droger, alkohol, sex och kärlek, föräldrakontakter, ensamhet och mobbing för att nämna några. Föreställ-
ningarna är speciella, då ett pedagogiskt arbete ingår och ensemblen, som består av både konstnärer och pedago-
ger, har samtal om pjäsens innehåll med den unga publiken. 
   samverkansprojektet norrscen mellan Länsteatrarna i norr lever vidare. Jämtlands Länsteater har anslutit och 
vi har under året undersökt samarbetsmöjligheter med samiska teatern och tornedalsteatern. Gemensamma 
utbildningar, turnésamverkan och ett bättre resursnyttjande är några av norrscens mål under parollen ”Mer till fler” 
avseende scenkonst.
   Det har även genomförts ett samarbete med skellefteå teaterförening under året. På Västerbottensteatern spe-
lade de två mindre föreställningarna i det så kallade ”spets-projektet” en satsning på okända kvinnliga författare från 
1880- och -90-talet. 
   en stor publik lockades till Västerbottensteaterns utbud under den nya satsningen ”Frikväll i skellefteå”; ett samar-
bete mellan kulturinstitutionerna och näringslivet.
   satsningen på berättarteater fortsätter givetvis och årets föreställning ”Brobyggaren” av sune Jonsson har rönt stor 
uppmärksamhet. Förutom på teatrar, caféscener och samlingslokaler har ”Brobyggaren” även spelats på skellefteå 
Museum i samband med en fotoutställning av sune Jonssons bilder. 
”Djävla Karl!!!” är ytterligare en soloföreställning som framgångsrikt turnerat i vårt eget län och i samverkan med 
norrscen även i norrbotten och Västernorrland.   
   Därtill har Västerbottensteatern tillsvidareanställt sveriges förste professionella berättare på en länsteater, nämli-
gen Greger ottosson!
Västerbottensteatern har därmed en fast ensemble på 6 skådespelare (varav en berättare) hälften kvinnor, hälften 
män. Vid behov utökas ensemblen med frilansande skådespelare.
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Viktiga händelser under året
      
Årets första premiär; föreställningen ”Limbo” markerade Västerbottensteaters satsning på ett angeläget ämne; kvin-
nor och alkoholmissbruk. Pjäsen blev, dels genom sitt samhällsengagemang och dels med en rollbesättning på sex 
kvinnor och endast en man, på många sätt både utvecklande och förnyande. även arbetsmetoden var förnyande 
då uppsättningen förgicks av ett omfattande research och förankringsarbete hos organisationer och arbetsplatser 
som arbetar med missbruk. ”Limbo” spelades våren -08 på turné i hela länet.
tyvärr blev publiktillströmningen inte vad vi hoppats, men detta bevisar än en gång att ”bra” teater och ”bra” publik-
siffror, inte med nödvändighet hänger samman.
   Vår sommarteaterföreställning ”Hemsöborna” blev en formidabel publik- och kritikersuccé. till succén bidrog 
samarbetet med amatörer samt barn och ungdomar från skellefteå Dans- och Balettförening. De unga dansarna 
medverkade både som statister i bröllps- och begravningsscenerna men även med rena dansinslag för att beskriva 
stämningslägen och återge naturens växlingar. Detta samarbetade fick nya publikgrupper att söka sig till teatern 
Detta år noterade vi även gruppresor i buss på teaterbesök från Umeå och norrbotten.
   Under året genomfördes även ett internationellt samarbetsprojekt mellan Västerbottensteatern, Riksteatern och 
Unity theatre i Liverpool. Ibsen-pjäsen ”When we dead awaken” iscensattes av de tre teatrarna gemensamt och 
spelades i skellefteå, Umeå, Liverpool och på Riksturné i syd- och Mellansverige. Föreställningen producerades och 
repeterades på Västerbottensteatern och vi kunde glädja oss åt engelsmännens beröm för vår professionalism och 
deras respekt för våra krav på hög kvalité i utförandet. I samband med Liverpoolpremiären gjorde hela teaterns 
personal en studieresa till staden med ett fyradagars besök. Vi besökte på teatrar, museer och kulturhus och vi for 
hem med känslan av att ha stärkt sammanhållningen och fått ny omvärldskännedom.
   I samband med att skuggutredningens förslag presenterades den 17 november, hade vi på teatern gjort en lokal 
utredning för att lyfta och stärka kulturen i skellefteå. en lyckad manifestation, som fick genomslag i lokala media 
och som både med humor och allvar underströk Västerbottensteaterns och skellefteås behov av en ny teater. 
   VD-s förordnande går ut i juni 2009 och Västerbottensteaterns styrelse beslöt i juni 2008 att förlänga förordnandet 
i ytterligare en fyraårsperiod. Undertecknad har accepterat och tackar för förtroendet.  

Framtiden
   
Västerbottensteatern avser permanenta huvudmannaskapet för ”UngHästens” verksamhet med interaktiva klass-
rumsföreställningar. Konceptet är oerhört framgångsrikt och efterfrågan på UngHästens föreställningar överstiger 
vida möjligheterna att tillgodose behovet.
   teatern har inlett ett samarbete med skellefteå Museum och Kulturenheten i syfte att gemensamt arrangera en 
Berättarfestival i april 2009. Festivalen kommer att bli ett årligen återkommande evenemang i skellefteå fram till 
2014.
   även med norrlandsoperan har ett samarbete inletts, kring en berättarföreställning med mycket musik; ”Getaren”, 
som under 2009 kommer att turnera i länet. Med ”Getaren” hoppas vi att berättarteatern även ska nå ut till en ung 
publik.
   Västerbottensteatern har såväl publikt som konstnärligt ett par goda år bakom sig. Den framtida verksamheten 
ser i dagsläget ut att bli betydligt snävare, vi måste tyvärr på grund av en i det närmaste stillastående ekonomi, 
producera allt färre pjäser, något som kommer att ge återverkningar både på publiksiffror och därmed på väster-
bottningarnas tillgång till kultur i länet.
   Den 12 februari -09 kommer den statliga kulturutredningen att lägga fram sitt förslag och av det som hittills läckt 
ut från utredningen framgår, att fördelningen av statliga medel i framtiden, kommer att ske via lokala politiker. På 
teatern känner vi osäkerhet om hur detta ska fungera. Positivt är att vi upplever ett ökat behov av teater i hela länet 
och ser fram emot att kunna erbjuda en varierad och tilltalande repertoar 2009.       

Med Reventberg-Wiktorsson
Teaterchef
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Verksamhetens art och inriktning
Bolaget är driftsansvarigt för en regional teaterensemble som har till uppgift att 
producera och framföra talteater och annan scenisk konst inom Västerbottens län. 
Verksamheten bedrivs som offentlig teater, skolteater och uppsökande teater/för-
eningsteater.

ägarförhållanden
Bolaget ägs till �0% (2�00 aktier) av Västerbottens läns landsting och till �0 % (1�00 
aktier) av Skellefteå kommun.

omsättning
Nettoomsättningen, bestående av biljettintäkter, gager, intäkter för uthyrning av 
personal m m har under räkenskapsåret uppgått till � 8�2 1�7 (� 19� 0��) kronor, 
vilket utgör 1� % (11 %) av rörelsens totala intäkter. Övriga rörelseintäkter 
2� �10 21� (2� �22 �9�) kronor består till största delen av erhållna bidrag.
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investeringar       	 	 	 	
Bolagets investeringar i inventarier har under året uppgått till 2�9 ��� (�9� 777)kronor. 	
	 	 	         	 	 	

nyckeltal           
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag   
            	
	 2008	 2007	 2006	 2005	 2004	
Nettoomsättning (kkr)  �8�2  � 19�  � 971  2 ��8  2 �20 
Rörelseresultat (kkr)  -��2  -�28  -�27  -111  12   
Resultat efter 
finansiella poster (kkr)  -90  -110  10�  28  1��   
Balansomslutning (kkr)  11929  12 810  1� �79  1� 07�  10 �7�
Likviditet (%)  1�2  1��  1��  1�2  1�1 
Soliditet (%)  �9  �7  ��  ��  �� 
Avkastning på eget kapital (%)  neg  neg  2  1  �   
Avkastning på totalt kapital (%)  neg  neg  1  neg  1   
Medelantal anställda  ��  �7  ��  �7  �8   
Antal spelade föreställningar  �82  ���  ��2  �12  ��7   
Antal besökare  28��2  �0 770  �1 �2�  28 19�  �1 09�   
Antal nyproduktioner  8  7  �  1�  �
   

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

resultat och ställning
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till  -89 ��0 kronor. Resultatet av bola-
gets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande 
resultaträkning och balansräkning med noter.

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:      

Balanserade vinstmedel från föregående år  170 9�7
Årets vinst  �7 992
	 Kr	218	939

Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
att vinstmedlen disponeras så 
att i ny räkning överförs 
	 Kr	218	939
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	 Not	 2008	 2007
	 1     
Rörelsens	intäkter	      
Nettoomsättning    � 8�2 1�7  � 19� 0�� 
Övriga rörelseintäkter   2  2� �10 21�  2� �22 �9� 

Summa	intäkter	 	 27	352	363	 28	715	739 

Rörelsens	kostnader	 	 	 	
Övriga externa kostnader   12  -� ��� 7�1  -� 9�1 0��  
Personalkostnader  �  -20 70� ��8  -21 �1� 020 
Avskrivningar av materiella         
anläggningstillgångar    -�2� ��8  -7�8 �88 

Rörelseresultat	 	 -632	104	 -527	734

Resultat	från	finansiella	investeringar:	    

Övriga ränteintäkter     ��� 888  ��� 888  
Räntekostnader    -2 ���  -1� �71

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 -89	650	 -109	517

Bokslutsdispositioner  �  1�7 7��  172 ��1 
Skatt på årets resultat    -9�  -�2 9�7 
Årets	resultat	 	 47	992	 77

resultaträkning
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balansräkning

TILLGÅNGAR	 Not	 2008-12-31	 2007-12-31
	 1     

Anläggningstillgångar	      

Materiella anläggningstillgångar       
Inventarier  �  1	247	479  1	631	801
Summa	anläggningstillgångar	 	 1	247	479	 1	631	801

Omsättningstillgångar	      
Kortfristiga fordringar  	 	 	
Kundfordringar    ��9 117  �8� 78� 

Skattefordran    �9� 79�  ��0 90� 

Övriga fordringar  �  7 8�8 ��8  8 �97 9�1
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter  7  1 8�0 7�2  1 ��9 �09
    10	642	111  11	153	038

Kassa och bank  	 39	087	 25	388

Summa	omsättningstillgångar	 	 10	681	198	 11	178	426

  	 	 	
SUMMA	TILLGÅNGAR	 	 11	928	677	 12	810	227

976
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EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 Not	 2008-12-31	 2007-12-31	

Eget	kapital	 8    	

Bundet eget kapital       
Aktiekapital    � 000 000  � 000 000 
Reservfond    900  900 
    4	000	900	 4	000	900	

Fritt eget kapital       
Balanserad vinst    170 9�7  170 870
Årets resultat     �7 992  77
    218	939  170	947
	
Summa	eget	kapital	   4	219	839  4	171	847
	
       
Obeskattade	reserver	 9  677	403  815	139
	
Kortfristiga	skulder	      
Leverantörsskulder    �2� 8�1  982 �0�
Övriga skulder    �1� 2�7  �97 �81
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  10  � 192 �17  � 2�� 2�7
 
Summa	kortfristiga	skulder	 	 7	031	435	 7	823	241
	
SUMMA	EGET	KAPITAL	
OCH	SKULDER	   11	928	677  12	810	227 
	
Ställda	säkerheter	   Inga	 Inga	
Ansvarsförbindelser	 11  451	282  398	845	
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Not	1	Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade 
i jämförelse med föregående år.

Följande värderingsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:

Redovisning	av	intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFAR 200�:� Intäkter. Som inkomst redovisar 
bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkom-
sten av bolagets försäljning av biljetter samt försäljning av hela föreställningar till 
annan arrangör redovisas som intäkt när föreställningen har spelats. Bidrag från 
det allmänna redovisas i balans- och resultaträkningen när det föreligger rimlig 
säkerhet att de villkor som är förknippade med bidraget kommer att uppfyllas och 
att bidraget kommer att erhållas. Bidragen periodiseras systematiskt på samma sätt 
och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera 
för. Bidrag från det allmänna relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen 
genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för plan-
mässiga avskrivningar  baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livs-
längd. Erhållet investeringsbidrag har reducerat tillgångarnas anskaffningsvärde.

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:
Inventarier:      10-��%

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas 
som bokslutsdisposition.

Fordringar
Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Nyckeltalsdefinitioner
Likviditet              
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhål-
lande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade re-
server (med avdrag för latent skatteskuld).

tilläggsupplysningar
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Not	2
Övriga	rörelseintäkter	 2008	 2007
Erhållna bidrag  2� �9� 72�  2� �18 89�
Vinst vid avyttring av 
anläggningstillgångar  1� �90  �800
  23	510	216  25	522	696 

Bidrag uppgående till 2 �80 000 (� 09� �00)  kronor har periodiserats som förutbe-
talda bidrag avsedda att täcka kostnader för kommande år.   
 
Not	3
Anställda	och	personalkostnader
Medelantalet anställda  2008  2007
Medelantalet anställda, med fördelning på 
kvinnor och män uppgår till     
Kvinnor  2�  2�
Män  18  21 
Totalt  43  47

Könsfördelning	i	företagsledningen  2008-12-�1  2007-12-�1
Andel kvinnor
Styrelsen  8�%  78%
Övriga ledande befattningshavare  7�%  7�%

Löner,	andra	ersättningar	och	sociala	kostnader	
Löner och ersättningar uppgår till  2008  2007
Styrelsen och verkställande direktören  7�9 7��  7�� ��2 
Övriga anställda  1� 021 9��  1� ��9 �97 
Totalt	löner	och	ersättningar	 13	761	729	 14	384	149	

Sociala avgifter enligt lag och avtal  � 8�� 87�  � 11� �72
Pensionskostnader, styrelse och  
verkställande direktör  292 900  178 �97
Pensionskonstader övriga anställda  1 �29 ���  1 �89 �10 

Totala	löner,	ersättningar, 
sociala	avgifter	och	pensionskostnader  20	349	868  21	165	628 
Övriga personalkostnader  ��� �00  ��8 �92 
Totala personalkostnader  20	703	368  21	514	020 
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Västerbottensteatern brukar varje år anställa drygt 100 personer.  År 2008 var siff-
ran 128 personer.  Förutom dessa personer engageras även personer, exempelvis 
regissörer, via bolag och betraktas därför inte som personal i redovisningen. Antalet 
anställda varierar kraftigt under året och är som störst under produktionsperio-
derna, dvs jan-feb, maj-juni, samt aug-sept. Genom att anställningsperioderna är 
korta blir det antal som redovisas som medelantalet anställda väsentligt lägre än 
det antal personer som varit anställda under året. 

Teatern betalar pensionspremier till Statens Pensionsverk (SPV) för anställd perso-
nal. Sedan 2007 sker individuell beräkning av pensionspremierna vilket inneburit 
sänkta  kostnader  för  teatern.  Det  statliga  bidraget  reducerades  också  2008  till 
följd av denna omläggning. Genomsnittlig SPV-premie år 2008 uppgår till 8,21 % 
(f å 8,01%). Utöver SPV-avgift betalas individuell pensionspremie på �,� (�,�) % av 
löneunderlaget enligt central avtalsöverenskommelse.

Avgångsvederlag
Avtal har träffats med verkställande direktören innebärande rätt till avgångsveder-
lag vid uppsägning från bolagets sida med sex månadslöner utöver den ömsesidiga 
uppsägningstiden om sex månader.

Sjukfrånvaro	 	 2008	 2007 
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid  �,1%  1,0%
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser 
sammanhängande sjukfrånvaro på �0 dagar eller mer.  �2,1%  �2,7%

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:
Män                1,1%  0,1%
Kvinnor                �,�% 
1,8%   
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre              0,�%  0,�%
�0-�9 år                1,1%  0,2%
�0 år eller äldre              �,2%  2,�%

Not	4
Bokslutsdispositioner   
    2008  2007
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan    87 9��  187 8�1
Återföring från periodiseringsfond    �9 800  �8 900
Avsättning till periodiseringsfond    0  -7� 200
Summa	 	 137	736	 172	561
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Not	5
Materiella	anläggningstillgångar       
Inventarier    2008  2007 
Ingående anskaffningsvärde    � ��8 �8�  � 1�� �18 
Inköp    2�9 ���  �9� 777 
Försäljningar/utrangeringar    -��9 ��9        -279 710 
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 6	268	372	 6	358	485	
 
Ingående avskrivningar    -� 72� �8�  -� 2�� �0�   
Försäljningar/utrangeringar    ��1 1�9  27� �10 
Årets avskrivningar     -�2� ��8  -7�8 �88 
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 	 -5	020	893	 -4	726	684	
	
Utgående	planenligt	restvärde	 	 1	247	479	 1	631	801	

Not	6	
Övriga	fordringar	 	          

Bland övriga fordringar ingår en fordran på Skellefteå kommun med 8 2�� �78 (9 210 
0��) kronor avseende tillgodohavande på koncernunderkonto. Övriga skulder till Skellef-
teå kommun avseende förutbetalda bidrag m.m har avräknats denna post och totalt mel-
lanhavande uppgår till 7 179 �7� (7 81� ���) kr. Till koncernunderkontot finns en beviljad 
internkredit som uppgår till 1 �00 000 (1 �00 000) kronor.     
 

Not	7
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	      

  2008-12-31  2007-12-31
Förutbetalda kostnader för produktioner 
under kommande år  70� ��2  1 0�2 118
Upplupna bidrag  0  1�� 000
Förutbetalda kostnader  189 9��  1�0 929
Fodran avseende återbetalning av  
moms 1997 inkl ränta  �1� 89�  0
Upplupna intäkter  ��2 2�2  7� ��2

Summa	 1	860	752	 1	439	409
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Not	8
Förändringar	av	eget	kapital	 	 	 	
Bundet	eget	kapital	 2008-12-31	 2007-12-31
Aktiekapitalet utgörs av 
� 000 aktier      
Belopp vid årets ingång  � 000 900  � 000 900
Summa	bundet	eget	kapital	
vid	årets	utgång		 4	000	900	 4	000	900

Fritt	eget	kapital 
Belopp vid årets ingång  170 9�7  170 870
Årets resultat  �7 992  77
Summa	fritt	eget	kapital	
vid	årets	utgång	 218	939	 170	947

Not	9
Obeskattade	reserver	 2008-12-31	 2007-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan  �21 90�  �09 8�9 
Periodiseringsfond 
tax-0�  0  �9 800
tax-0�  �9 000  �9 000
tax-0�  �7 �00  �7 �00
tax-0�  �� 000  �� 000
tax-08  7� 200  7� 200
Summa	 677	403	 815	139

Not	10
Upplupna	kostnader	och	
förutbetalda	intäkter	 2008-12-31	 2007-12-31
Upplupna löner  2�9 87�  �2� �2� 
Upplupna semesterlöner  1 2�� 172  1 218 7�8 
Upplupna sociala avgifter  8�� �28  1 02� ��9
Upplupna pensionskostnader  �90 129  �88 002
Upplupen löneskatt för pensionskostnader  �17 ���  �0� ��9 
Förutbetalt bidrag från Statens Kulturråd
avseende Norrscen  1�0 209  0 
Förutbetalt bidrag från 
Länsteatrarnas samarbetsråd  �08 �7�  110 92�
Förutbetalt bidrag avseende Unghästen  ��1 211  �8� 179
Förutbetalt bidrag från 
Västerbottens läns landsting  1 �08 000  1 8�� ��0
Övriga poster  229 �7�  ��2 2�1 
Summa	 6	192	317	 6	243	257
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Not	11
Ansvarsförbindelser	 	 	 	
	 2008-12-31	 2007-12-31
Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse     
Svensk Scenkonst  ��1 282  �98 8��
Summa	ansvarsförbindelser	 451	282	 398	845

Not	12
Ersättning	till	revisorer	 	 	 	  
  Revisionsuppdrag  Andra uppdrag  Totalt
Arvode Grant Thornton  12 �00  � 100  1� 700 
Arvode lekmannarevisorer     
inklusive sociala avgifter  1 97�  0  1 97�
Totalt	 14	576	 4100	 18	676
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Granskningsrapport
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STyRELSEN
VALDA	AV	VÄSTERBOTTENS	LANDSTING

oRDInARIe LeDAMÖteR
Anna-Britta Lundberg, skellefteå                              ordförande
Pontus Lindgren, Umeå
Marianne Hedman, skellefteå
Gunilla Marklund, skellefteå

eRsättARe
eva Helleberg, tärnaby
Karl-erik törner, Lycksele
Ann-sofi Löfstedt, skellefteå
Rosalie Keller, Kåge

VALDA	AV	SKELLEFTEÅ	KOMMUN

oRDInARIe LeDAMÖteR
Kerstin Feldhaus-Karlsson, skellefteå                               vice ordförande
Pernilla svensson, skellefteå
Ulla Bråndal, Burträsk

eRsättARe
Marianne Lundström, skellefteå
Göran Furberg, skelleftehamn
Gunilla Hedström, skellefteå

VALDA	AV	BOLAGETS	PERSONAL
oRDInARIe LeDAMÖteR

Helena Weegar

Bertil Rhodin

eRsättARe
Maria Asserud
Rickard Lanzén
Ledamöterna avgick ur styrelsen 2008-10-01

REVISORER
VALDA AV VästeRBottens Läns LAnDstInG

Kjell edlundh, Umeå

eRsättARe  
Rob eriksson, skellefteå

VALDA AV sKeLLeFteÅ KoMMUn 
erik Wikström, Örviken

eRsättARe 
Ulla Paavola, skellefteå

STyRELSESAMMANTRÄDEN

styrelsen har under perioden haft 5 
protokollförda sammanträden:

den 27 februari, 28 maj, 12 juni 
12 augusti och 12 december.

VALDA AV BoLAGsstäMMAn  
thomas nilsson, Lindebergs Grant thornton AB, Umeå

eRsättARe 
Per nordström, Lindebergs Grant thornton AB, Umeå

styrelse och revisorer i Västerbottensteatern ab
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VALDA AV BoLAGsstäMMAn  
thomas nilsson, Lindebergs Grant thornton AB, Umeå

eRsättARe 
Per nordström, Lindebergs Grant thornton AB, Umeå

teaterchef/VD  Med Reventberg-Wiktorsson
Marknadschef  Birgitta Bergmark
Projektledare  Robert Herrala
Marknadsassistent sofia Lindblom
ekonomichef  Ylva Öhlund Brännholm 
teatersekreterare stina sjöström
Kanslist  Bertil Rhodin
Löneadministratör Mona Lindström
Kontorsassistent  Martina Persson
teatervärdinna  Gunilla Jonsson
Amatörteaterkonsulent Lillemor skogheden
Dramaturg  Birgit Hageby
skådespelare  Göran Hansson
  Annika Isaksson svedberg, föräldraledig hösten -08
  Mikael Lindgren
  Margareta niss
  tove olsson
  Greger ottosson 
Kompositör/kapellmästare Cay nyqvist 
scenograf  Helena Weegar 
teknisk chef  tage Markusson
scenmästare  niclas Andersson
  Jonas Åberg
Ljudtekniker  Rickard Lanzén
  Krister Lindgren
Ljustekniker  Catrine Grenholm
  ove Vannebäck
sufflör/rekvisitör/maskör Maria Asserud
Kostymmästare  Ulrica Forsgren 
snickarmästare  Leif Jaconelli
Ateljéassistent  tomas Johansson
Attributör/rekvisitör Berit Lundqvist
Attributör/dekormålare Catarina Berglind 
Unghästen  theresa eriksson, vikarie
  Malin Lundqvist
  David Åkerlund
  Petra Åström, föräldraledig
  Andreas Öhlund

tillsvidare och spelårsanställda spelåret 2008
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Amatörmedverkan  Rebecka Andersson
  Maja Delborg
  Cecilia enmark
  tobias Lindgren
  simone Markgren
  Isabell nilsson
  Linnea nykänen-Almqvist
  Michelle seghid
  elin sinning
  Clara sjölin
  Rebecka Viklund
  Agnes Ådell

Övriga    nina Björby
  Jennie Degerman
  Marie Gärdin
  Julia Hedman Lundqvist, praktikant
  Josefin Lindgren
  Malin Markusson
  Ida strömberg
  Josefine Wiklund, praktikant

 

Skådespelare    Gunnar eklund
  Bodil Granlid
  susanne Gunnersen 
  olof Häggmark
  Gunilla Larsson
  niklas Larsson
  ellenor Lindgren
  oskar thunberg
  Gabriella Widstrand

Projektledare     Kristina Kalén, norrscen

Musiker    Jerry eriksson
  emma Haake
  Mikael Linné
  nina sarri Vahlberg 
 
Regissörer    Åsa ekberg Kentros
  olle törnqvist
  Mia Winge
  Pontus stenshäll
  Lotta Östlin stenshäll

Scenografer    Åke Candell
  Ulla Karlsson

Sufflör/mask/peruk  tira Blixt
  Robin Karlsson
  Monica Lundmark
  eva söderlindh

Koreograf    Veronika Faxén
   eva Perbrandt Magnusson

Teaterns ateljéer  Vivianne Andersson
  terese Larsson, praktikant

Belysningsmästare  Fredrik Rydehäll 

Unghästen    saga eserstam
  Jimmy Jansson
  Robert Markström
  Jenny nilsson
  elin sinning

Korttids- och pjäsengagerade spelåret 2008
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Kort sammanställning över  
Västerbottensteaterns produktioner 2008

 Antal   Antal
 föreställningar besökare

Limbo 20  2155
Hemsöborna 20  4811
Stackars mej 64  2664
When we dead awaken 24  2797
Djävla karl 40  2523
Brobyggaren 46  2128
Lifsens rot 23  1321
Barnlördag 5   336
Julshow  2�:e 6   1710
UngHästen 161  3971
Övrigt (gästspel mm) 63  3916  
  

TOTALT 482  28332
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Regi   Mia Winge
Manusbearbetning Margareta Garpe
scenografi & kostym Ulla Karlsson
skådespelare  Bodil Granlid
   susanne Gunnersen
   Göran Hansson
   Gunilla Larsson
   ellenor Lindgren
   Margareta niss
   tove olsson
   
Primär målgrupp Vuxna
Föreställningar  20 st varav 
   13 i hemkommunen
Publik   2155 personer    
   1391 i hemkommunen 

	
	
	
	
	

av	Margareta	Garpe

Med båt anländer Viktoria till behandlingshemmet på den isolerade ön. Hon är där för att göra ett repor-
tage. På hemmet välkomnas hon av sjuksköterskan tillika VD:n Bill, dennes spårhund Karlsson och stjärn-
terapeuten Betty.

Under några stormiga dagar runt påsk möts fem kvinnor på ön. olika klass och åldrar, men alla drivna till 
besatthet av alkohol, droger och kärlek. De har levt i en ständig verklighetsflykt, någonstans mellan him-
mel och helvete, i limbo. nu har de störtlandat. 

Deras hemligheter tvingar Viktoria att möta sina egna. Det går inte längre att fly.
På ön ges en sista chans att återvända till livet. Pjäsen gör en djupdykning, fylld av humor och kärlek, i ett 
antal kvinnoöden – liv som kantats av rädsla, skam, droger, kickar och blackouter. Vem hittar balansen och 
vem går under?

Limbo
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av	August	Strindberg

Madam Flod på Hemsö längtar efter att få en man på gården, som kan fylla platsen efter hennes avlidne 
make. änkans ende son och arvinge, Gusten, ligger hellre ute på sjön och jagar fågel och säl, än tar itu med 
det försummade jordbruket.
Den nye drängen Carlsson från fastlandet vill gärna bli husbonde på Hemsö. Carlsson och Gusten blir genast 
fiender. så börjar en maktkamp på liv och död, där brännvinet flödar och blodvite uppstår, flirt övergår i 
passion och svartsjuka, dansen trås och äktenskapsbrott begås.

»...i årets sommarteater gör Västerbottensteatern ett försök att ta Hemsö till stan. och det lyckas.« norran 
16/6-08

»Västerbottensteatern iscensätter romanen med bravur och en härlig känsla för blandningen av dråplig 
humor och sorgespel.« svD 19/6-08

Manus Bertil Arlmark efter August 
 strindbergs roman
Regi olle törnqvist
scenografi & kostym Helena Weegar
Mask Robin Karlsson
Musik Cay nyqvist
skådespelare susanne Gunnersen
 Göran Hansson
 olov Häggmark
 niklas Larsson
 Mikael Lindgren
 tove olsson
 Greger ottosson
 oskar thunberg
 samt teateramatörer
  
Primär målgrupp Familjeföreställning, 
 sommarteater
Föreställningar 20 st, alla i hemkommunen
Publik 4811 personer

	
	
	
	
	

Hemsöborna
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Produktion  Västerbottensteatern i 
 samarbete med Riksteatern  
 och Unity theatre i Liverpool

Av Henrik Ibsen 
 
Regi & scenografi Josette Bushell-Mingo
Kostym Lotta nilsson
Musik Cay nyqvist

skådespelare susanne Gunnersen
 tove olsson
 Robert Pickavance
 Matthew Zajac
  
Primär målgrupp Vuxna
Föreställningar 24 st varav 4 i hemkommunen
 8 st i Liverpool, 954 personer
Publik 2797 personer 
 varav 495 i hemkommunen

av	Henrik	Ibsen

Riksteaterns Josette Bushell-Mingo tar sig an Henriks Ibsens svanesång When We Dead Awaken. Pjäsen 
tar sin början på ett hotell utmed den norska kusten. Den åldrade konstnären Rubek lever med sin unga
hustru Maja ett stilla liv. Men relationen är full av sprickor och när en främling dyker upp på hotellet rörs 
gamla minnen upp och allt ställs på ända. Främlingen visar sid vara Rubeks sedan länge försvunna kärlek
Irene. nu går det inte längre att undvika det förflutna och det är dags att reda ut relationerna. samtidigt 
attraheras Maja av björnjägaren Ulfheim som lockar med allt det som hennes man inte längre har. I sista
aktens kraftfulla skildring av de förtätade livskonflikterna ser vi hur Maja och Ulfheim tillsammans väljer 
livet och staden medan Rubek och Irene söker sig mot bergen och slutet på sina liv.

Premiären av When We Dead Awaken skedde i samarbete med Umeås kulturhuvudstad 2014-kampanj. 
Under 2008 var Liverpool europeisk kulturhuvudstad. Liverpool 2008 stod bakom Unity theatres satsning 
på samarbetet med Västerbottensteatern och Riksteatern. Föreställningen spelades i Umeå, skellefteå 
och Liverpool och gick sedan på turné i Riksteaterns regi.

When we dead awaken
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Manus & dramaturgi Birgit Hageby
 efter en bok av 
 Håkan Jaensson 
 och Arne norlin
Regi  Lotta Östlin stenshäll
scenografi & kostym Helena Weegar
originalmusik och  
arrangemang Cay nyqvist

skådespelare Gunnar eklund
 Annika Isaksson svedberg
 Gabriella Widstrand

Primär målgrupp Barn 6 - 9 år
Föreställningar 64 st varav  
 28 st i hemkommunen
Publik 2664 personer varav  
 1268 i hemkommunen

 

av	Birgit	Hageby

Det är synd om Birgit. Hennes pappa och mamma har försvunnit i Afrikas djungler och hennes mormor, 
som hon bor hos, har just dött. Birgit har hört att barn som är ensamma i världen brukar skickas till elaka 
bönder på landet. Inte kan hon bo där – hon som ska bli damfrisörska! Det är då hon bestämmer sig för att 
skaffa nya föräldrar alldeles själv.
Hon väljer Märta och Birger. Problemet är bara att de två inte ens känner varandra... Historien om Birgit, 
flickan som var liten på 50-talet, kan ses av både stora och små. Den är mycket rolig och litet sorglig.

”Vilken teaterpärla !
...en scenografisk dröm, där man inte sparat på tidstypiska detaljer... Berättelsen är fylld av hjärtklappande dra-
matik, gråt och skratt...” nV

stackars mej
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Manus Agneta elers-Jarleman
Regi Christer engberg
scenografi  Åke Candell
Musik Gunnar edander

skådespelare Mikael Lindgren
Musiker Jerry eriksson

Primär målgrupp Vuxna
Föreställningar 40 st varav 
 20 i hemkommunen
Publik 2523 personer varav 
 1208 i hemkommunen

av	Agneta	Elers-Jarleman

en humoristisk studie i manliga attityder. 
Djävla karl!!! är en humoristisk och musikalisk stå-upp-show där skådespelaren Mikael Lindgren och mu-
sikern Jerry ericsson guidar oss genom strindbergs tilltrasslade kärleksrelationer. ett porträtt på Mannen 
av igår och idag, fullt av musik och sång, med vardagligt modernt tilltal.

Det är med en stor portion ironi som Mikael Lindgren i sin gestaltning av Strindberg utropar sig till en djävel till 
karl. norran 14/2 2008

Mikael Lindgren spelar August med stor spännvidd, han går från det trivsamma till det explosiva och refererar 
till sitt liv och sina tre äktenskap. Däremellan blir det sånger med mycket snyggt basspel från Jerry Ericsson.
Västerbotten Folkblad 3/4 2008

djäva karl
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Berättarföreställning baserad på sune Jonssons texter

Av och med Greger ottosson
Regi Kristina Kalén
scenografi Åke Candell

Primär målgrupp Vuxna
Föreställningar 46 st varav  
 15 i hemkommunen
Publik 2128 personer varav  
 672 i hemkommunen

 

av	Greger	Ottosson

som barnfödd i Brattsbacka, nästgårds från sune Jonssons nyåker, har Greger en lång relation till sune som 
berättareoch konstnär. I ”Brobyggaren” har han tillsammans med regissören Kristina Kalén med omsorg 
och respekt bearbetat sune Jonssons berättelser ur böckerna ”Byn med det blå huset” och ”Brobyggarna”.
Föreställningen är en hyllning till alla de människor som befolkat Västerbottens kustland och med svett 
och möda byggt vårt moderna samhälle.

Berättelserna är mångordiga och komplexa men Greger Ottosson gestaltar originalen och byborna på ett ut-
märkt sätt...
Att Greger Ottosson är en synnerligen bra skådespelare och duktig berättare är som en extra slurk stärkande i 
kaffekasken. Västerbottens Kuriren 3/3 -08

...det räcker med en enda berättare, särskilt om han heter Greger Ottosson... norrbottens Kuriren 1/10-08

brobyggaren
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Manus &  
scenografi ellenor Lindgren
Regi Lillemor skogheden
Musik nina sarri Vahlberg

Medverkande ellenor Lindgren
 nina sarri Vahlberg

Primär målgrupp Vuxna
Föreställningar 23 st varav 10 i hemkommunen
Publik 1321 personer varav  
 669 i hemkommunen

av	Sara	Lidman

Vi får följa Rönnog genom hennes barndom och uppväxt. Hur hon överger tjänsten som mejerska för 
gifte med småbrukaren Isak Mårten Mårtensson i ecksträsk. Kärleken segrar över rädslan för fattigdom, 
men har mött en värdig motståndare; Mårtenshuset och skulder som inte ens trettio år i livegenskap
kan betala. Men hårt arbete är inget Rönnog räds, tvärtom så vet hon alltför väl vad som måste till. »Den 
som älskar glada dagar varder fattig...« 
Föreställningen produceras av ellenor Lindgren i samarbete med Västerbottensteatern.

»Ellenor Lindgren kan konsten att berätta och gör det digra persongalleriet rättvisa med värme, engagemang 
och passion. Hon trollbinder, tveklöst, och gör Sara Lidmans texter absolut rättvisa.« VK

Trots sitt allvar är ”Lifsens rot” rolig och underfundig, allt välavvägt till en lagom blandning. Ellenor Lindgren 
rymmer allt... Nina Sarri Vahlbergs nyskrivna musik ackompanjerar Ellenor Lindgrens gestaltningar på ett själv-
klart sätt och väven av Kerstin Schmidt har sin givna plats... norra Västerbotten 26/9-08

Lifsens rot
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Primär målgrupp  Barn
Antal föreställningar  5 st 
  alla i hemkommunen
Publik  336 personer 

Barnlördagarna arrangeras i samarbete med 
Kultur skellefteå.

 

Bakom	rutan	23/2
Från 4 år | 35 min | Profilteatern
ett fantasifullt äventyr för de yngsta. Leila har fått en 
lillebror. Inget blev som hon hade tänkt sig. Plötsligt 
talar någon från teverutan direkt till Leila. Det är Rut, 
en mystisk figur som bor– bakom rutan.

Det	var	det	fräckaste!	12/4
Från 3 år | 35 min | obanteatern
Det var det fräckaste! om den lille mullvaden som 
ville veta vem som hade gjort det på hans huvud. en 
rolig och grovkornig berättelse på små barns villkor.

Vem	ska	trösta	Knyttet?	13/9
Från 3 år | 40 min | Dockteater tittut
en berättelse om någon som är väldigt liten och väl-
digt rädd men har modet att övervinna sin rädsla. en 
musikalisk skuggspelsföreställning i färg med musik 
och sång. Berättelsen är baserad på tove Janssons 
vackra bilderbok.

Djävulens	tre	guldhår	18/10
Från 6 år | ca 40 min | teater Mila
en lekfull föreställning, inspirerad av Bröderna 
Grimms berättelse om pojken som kom till världen 
med segerhuva. Man spådde honom en lysande 
framtid. Kungen i landet, som hade ett elakt hjärta, 
ville dock annorlunda. ett äventyr där det goda vin-
ner över det onda.

Stå,	stå,	rätt	uppå	foten	22/11
Västerbottenateatern | Från 5 år | ca 45 min
Folkmusikerna susanne Lind och Louise schultz 
berättar historien om Ura. Den lilla flickan Ura rö-
vas bort av Forskungen innan hon ens blivit en dag 
gammal. om hennes väg tillbaka till jordelivet och 
om riddarens jakt genom den mörka skogen går fär-
den med lek, ramsor, dans och sång där även publi-
ken inbjuds att delta.

barnlördagar
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Av och med sälteatern
Regi Per Wernolf

Medverkande Lisa Brännström
 olov Häggmark
 Mattias Kågström
 niklas Larsson
 ellenor Lindgren 
 
Primär målgrupp Vuxna
Föreställningar 16 st, alla i hemkommunen
Publik 1710 personer

Datummärkt	underhållning	med	s(j)äl

Vem är det som med tunga steg lufsar fram igenom snön? tomten? Batman? eller...
Ja gissa vem! sälteatern tar sig an julen! Varför det? Jo, julen gör människor sjuka. Vad är det vi försöker 
uppnå? Den perfekta julen då lyckan är fullkomlig för alla samtidigt? är den möjlig?

Varför denna hets kring några få datum mot årets slut? sälteatern hoppas kunna räta ut alla frågetecken 
med en stor portion humor och musik. I årets julshow låter vi publiken vara med och påverka vad som 
händer på scenen. Kom hit, slå dig ned, ät en bit mat och låt oss stressa över julen ett tag.

Västerbottensteatern ser till att förhöja stämingen med julpynt och god mat!

24:e - julshow med sälteatern
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se mig   29 st 850 personer
På heder och samvete 13 st 281 personer
På ett ögonblick  11 st 354 personer
Livsviktiga relationer 11 st 281 personer
Festen   25 st 566 personer
älskade jävla pappa 20 st 331 personer
sex med spex  21 st 308 personer
Familjen  16 st 383 personer
Övrigt   15 st 617 personer 

Interaktiv	teater	med	publiken	i	centrum.

UngHästen är ett ungdomspedagogiskt projekt som startades år 2000 av Malin Lundqvist och Petra Åström. 
Projektet har drivits med hjälp av eU-medel i skellefteå kommuns regi. Från och med hösten 2007 drivs 
UngHästen som en 2-årigt projekt i Västerbottensteaterns regi.
UngHästen är ett projekt som i stora drag vill föra ut interaktiv teater till skolorna. Främst högstadiet och 
första årskurs i gymnasiet. De vill väcka tankar i ämnen som berör unga och skapa dialog ungdomarna 
emellan. Projektet har hittills varit mycket givande och fått mycket god respons över hela länet.

Unghästen

Se	mig!
om barn och ungdomar som ingen ser
På	heder	och	samvete 
om kulturkrockar och främlingsfientlighet
På	ett	ögonblick
om alkohol i trafiken
Sex	med	spex
om relationer och sex
Festen	
om fest och kompisars svek
Familjen
om det vardagliga i en tonårsfamilj
Älskade	jävla	pappa
en monolog av och med saga eserstam
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Efter	Jobbet
Nr    Datum  Föreställning  Offentlig  Intern  Publik

1    �1 jan  Händelser i Norrland  X    �8
2    8 feb  Modersmål och magi  X    29
3  14 feb Djävla karl X  56
�    21 feb  Piaf – en resa i ord och ton  X    ��
5  28 feb Djävla karl X  52
6  6 mars Brobyggaren X  59
7     1� mars  En humla i hatt  X    �8
8  27 mar Brobyggaren X  57
9    0� apr  Pytt i panna  X    ��

      Totalt	 9	 	 436
      varav   � gästspel    212

Teatersoppor

Nr    Datum  Föreställning  Offentlig  Intern  Publik

1    1 feb  Händelser i Norrland  X    ��
2    8 feb  Modersmål och magi  X    ��
3  15 feb Djävla karl X  56
�    22 feb  Piaf – en resa i ord och ton  X    �0
5  29 feb Djävla karl X  52
6  7 mar Brobyggaren X  60
7  12 mar Brobyggaren  X 59
8    1� mar  En humla i hatt  X    �2
9   28 mar Brobyggaren X  58
10   � apr  Pytt i pannan  X    �8
11   9 apr  En gammal koffert  X    ��
12   10 apr  Drottning på kryckor  X    �8
13  11 apr Djävla karl X  56

      Totalt	 12	 1	 745
      varav   7 gästspel    �0�

Caféprogram vt 2008
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Efter	Jobbet

Nr   Datum  Föreställning  Offentlig  Intern  Publik

1    2� sept  Händelser i Norrland  X    2� 
2     2 okt  Ooo lustiga liv  X    ��
3  9 okt Djävla karl X  58
�    1� okt  Cause your worth it  X    2�
5  23 okt Lifsens rot X  59
�    �0 okt  Jag & min pessimist  X    �8
7    � nov  Taube i Västerbotten...  X    �2
8    1� nov  Ett lingonris i ett cocktail...  X    �9
9  20 nov Brobyggaren X  57
10  27 nov Djävla karl X  57
       
      Totalt	 10	 	 488
      varav   � gästspel    2�7

Teatersoppor

Nr		 Datum	 Föreställning	 Offentlig	 Intern	 Publik
1    2� sep  Händelser i Norrland  X    �� 
2  1 okt teaterns underbara värld X  26
�    � okt  Ooo lustiga liv  X    �9
4  10 okt Djävla karl X  54
�    17 okt  Cause your worth it  X    �9
�    �1 okt  Jag & min pessimist  X    �0
7  4 nov Djävla karl  X 83
8    7 nov  Taube i Västerbotten...  X    �9
9  12 nov teaterns underbara värld X  29
10   1� nov  Ett lingonris i ett cocktail...  X    �9
11  19 nov teaterns underbara värld X  54
12  21 nov Brobyggaren X  55
13  26 nov teaterns underbara värld X  58
14  28 nov Djävla karl X  56
     
      Totalt	 13	 1	 765
	 	 	 varav   � gästspel    ��0

 Caféprogram ht 2008
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