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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Västerbottensteatern AB avger  
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

viktiga händelser under året och måluppfyllelse
   
2010 firade vi Västerbottensteaterns 30 år som länsteater, bland annat genom att erbjuda vår populära sommar-
teater till en breddad publik. Personer från 9 till 99 år jublade åt vår fartfyllda uppsättning ”Det susar i säven” som 
utspelades i den vackra nordanåparken.
För övrigt har teaterns vision att engagera i hela länet varit vägledande för våra pjäsval under 2010. Vi har lagt stor 
vikt vid arrangörernas önskemål om produktioner som är anpassade till de lokaler som erbjuds under turné i länet.
Västerbottensteatern har spelat och/eller producerat inte mindre än 19 olika föreställningar under 2010. Vi har 
spelat 546 förställningar varav 325 på turné, en jämförelsevis hög andel. Publiksiffran 32 138 personer är en av de 
högsta i vår 30-åriga historia och vi är mycket nöjda. Vår barn- och ungdomsverksamhet har varit stark under året 
med UngHästen som bas och de påkostade föreställningarna näktergalen och Det susar i säven som komplement. 
Över hälften av våra föreställningar (51%) har spelats för barn och ungdom. 
Berättarfestivalen som gjort stor succé 2009 fick sin uppföljare i april 2010 och vi befäste därmed vår position som 
Berättarteater samt Skellefteå som Berättarnas stad. Berättarfestivalen är därtill ett omfattande samverkansprojekt 
med kulturaktörer i Skellefteå kommun, i länet men också nationellt och internationellt.
Under året förbereddes även en eU-ansökan under rubriken Västerbotten berättarnas län. Där har Västerbottenstea-
tern tillsammans med ett flertal aktörer ansökt om stöd för att utveckla berättandet i länet på olika plan.
Vi har från teatern under många år påpekat behovet av nya lokaler. till vår stora glädje har man nu i Skellefteå kom-
mun börjat undersöka möjligheterna, att bygga ett nytt kulturhus där teatern skulle inrymmas.

 

Föreställningsverksamhet 2010
      
”Kvartetten” komedi av Ronald Harwood spelades under våren som ”Rum för teater”- förställning. Det innebär att 
föreställningen är skräddarsydd för små lokaler, som i de flesta fall saknar sittplatssystem. Vi åker ut med ett helt 
koncept till byarna och bygger både scen och sittplatser. ”Rum-för-teater” är en mycket uppskattad verksamhet, det 
finns en längtan efter fullödig teater i många mindre orter. Där är ”Rum-för-teater”-föreställningarna så gott som 
alltid slutsålda. ”Kvartetten” gavs även i Umeå och i Skellefteå på större scener.

Barnföreställningen ”Näktergalen” efter H C Andersens saga spelades i huvudsak på turné i länet under våren. ett 
fåtal spelningar gavs i Skellefteå.

I samverkan med Socialförvaltningens äldreprogram SeSAM producerades Berättarföreställningen ”Betraktelser från 
kökssoffan” av och med Västerbottensteaterns egen berättare Greger ottosson. Föreställningen spelades under 
våren samt en bit in på hösten både som uppsökande teater inom äldreomsorgen och som Sopp-teater. 

till sommaren gav vi Kenneth Grahames klassiker ”Det susar i säven” i nordanåparken, Skellefteå. ett storartat teater-
evenemang med 16 amatörer, hela vår fasta ensemble, sång och dans i färgsprakande kostymer. Det fanns viss oro 
för hur publiktillströmningen skulle se ut, eftersom det är länge sedan teatern satsat på familjeföreställning. Men 
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efter avslutad spelperiod kunde vi nöjt konstatera 96 % beläggning. De unga amatörernas medverkan i sommartea-
tern är en fantastisk tillgång och de medverkar också till att vi når en ny publik.

”Norrlands Akvavit”, en dramatisering för två skådespelare, efter torgny Lindgrens roman med samma namn, hade 
premiär i oktober. Föreställningen gavs sparsamt i Skellefteå och huvudsakligen i Umeå och längs kusten under 
hösten för att sedan spela i Skellefteå och på turné i inlandet under våren 2011. en synnerligen fullbokad period, 
det är märkbart hur mycket Västerbottningarna älskar sina författare!

Höstsäsongens lite mer påkostade satsning ”Kändisfeber” hade premiär en månad senare och spelade fram till jul 
på vår egen teater i Skellefteå. ”Kändisfeber” gavs detta år som alternativ till den Julshow som vi förr spelat i Skel-
lefteå i december.
Med ”Kändisfeber” fick vi visa att Västerbottensteatern är en modern teater som även vill spela nyskriven aktuell 
dramatik. Pjäsen handlar om begreppet ”kändis” och ifrågasätter hur mycket man är beredd att offra av sitt privatliv 
för att få förbli i den så kallade kändisvärlden. Föreställningen är tekniskt avancerad med filmade effekter och pro-
jektioner och innebar därför en spännande kompetensutveckling för vårt tekniska team.
Strax för jul hade vår egen skådespelare tove olsson premiär på Västerbottensteatern med sin föreställning ”Tusen 
bitar”, där tove stod för manus och framförande. Pjäsen handlar om hennes egen familj som genomlevt en trauma-
tisk mordhistoria. Vi ser det som institutionens uppgift att ge unga konstnärer utvecklingsmöjligheter då resurserna 
finns och vi är stolta över att se hur väl tove förvaltat detta förtroende.    

UngHästen
UngHästen är en del av Västerbottensteaterns verksamhet och spelar huvudsakligen för högstadiet och i viss mån 
för gymnasieelever. UngHästen ger föreställningar i klassrum och pjäsen efterföljs alltid av ett fördjupande samtal 
med publiken, kring den problematik som pjäsen presenterat. Under 2010 har UngHästen spelat åtta olika föreställ-
ningar: ”Laila”, ”XXX-om sex och sånt!”, ”Sex med spex”,”Den man älskar agar man”, ”Älskade jävla pappa”, ”Forum-
teater om mobbing”, ”På ett ögonblick” och ”Livsviktiga relationer”.
Samtliga föreställningar är relaterade till problemområden som ungdomar upplever i sin vardag. ofta kommer 
ämnesvalen till efter förslag från ungdomarna själva.
Föreställningen ”XXX-om sex och sånt!” har haft stor genomslagskraft både i Skellefteå kommun och i landet i öv-
rigt. Skol- och kulturkontoret gjorde prioriteringen att alla skolor skulle ges möjlighet att komplettera sin sexualun-
dervisning med denna föreställning. Vi inbjöds till Örebro som ska göra en egen satsning och ville ha UngHästens 
föreställning och pedagogiska samtal som inspiration. Föreställningen bjöds också in till en nordisk smittskydds-
konferens i Stockholm, arrangerad av Socialstyrelsen. Pjäsen ”Den man älskar agar man” som behandlar mäns våld 
mot kvinnor har producerats i samarbete med Kvinnojouren i Skellefteå. Föreställningarna i Skellefteå har bland 
annat resulterat i att ungdomar självmant tagit kontakt med Kvinnojouren för att utifrån sina erfarenheter stötta 
verksamheten.”Älskade jävla pappa” som handlar om hur det är att växa upp med en alkoholiserad förälder har, 
förutom skolspelningarna, varit en del i Rönnskärsverkens personalvård och utbildning i alkoholfrågor på arbets-
platsen. några spännande exempel på hur UngHästen integrerar med civilsamhället. Den fantastiska respons som 
vi dessutom får från lärare och elever i hela länet bidrar också till att vi alla på Västerbottensteatern är oerhört stolta 
över vår ungdomsverksamhet. UngHästen tilldelades också Västerbottens läns landstings Folkhälsopris 2010 för sitt 
arbete med ung kultur och hälsa.

Övriga föreställningar – Samarbeten
”Mannen i Båten” berättarföreställning av P o enqvist bygger på en novell med samma namn. Föreställningen är ett 
samarbete med en fri grupp; Martin Mutter från Örebro. Pjäsen hade premiär under Berättarfestivalen och spelades 
därefter som skolföreställning och på turné i Västerbotten och i Örebro län.
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Under Berättarfestivalen hade även ”Kulturarvet slår tillbaka” sin premiär, en berättarföreställning av och med tomas 
Andersson i det större formatet. tomas har en unik begåvning för berättande och kan stå ensam på scenen inför en 
publik på 500 personer. och det känns ändå intimt!
Vår uppsättning ”Bitterfittan” av Maria Sveland med tove olsson, spelades under 2009 i Västerbotten och åkte våren 
2010 på turné från Haparanda till Lund i Riksteaterns regi. ett synnerligen bra sätt att samverka för att sprida teater 
till fler och på köpet göra vår teater känd i hela landet!
Likaså ”Livsens rot” av Sara Lidman har turnérat i hela landet. Föreställningen var ett samarbete från 2009 mellan 
Västerbottensteatern och ellenor.nu.

Vi fortsätter att ge Lunchteater och efterJobbet-teater både i Skellefteå och i Umeå. Syftet är dels att ”sänka tröskeln” 
och göra teatern tillgänglig för den teaterovana besökaren, men också att göra teatern känd för en ny publik. ett 
enkelt sätt att genomföra publikenkät är att vi varje tillfälle be publiken: ”ni som är här för första gången, räck upp 
en hand!” Vid varje tillfälle är det några stycken som räcker upp handen!
Vi fortsätten även med våra Barnlördagar med Clown-fika, som arrangeras i samarbete med Kulturenheten, Skel-
lefteå kommun som alltid är utsålda långt i förväg.
även årets sommarteater; familjeföreställningen ”Det susar i säven” visar på vår ambition att satsa särskilt på barn och 
unga. UngHästens hela verksamhet riktas till en ung publik och under våren öppnade vi vårt café för ett samarbete 
med gymnasister som arrangerade egna ”nybörjar-stå-upp” program under namnet Club Fanny . 
Barn och ungdomar är vår framtid och Västerbottensteaterns basverksamhet med UngHästen i spetsen har stora 
möjligheter att fördjupa och förbättra samarbete med de unga. Brist på resurser tvingar oss tyvärr att begränsa våra 
ambitioner. 

Vår turnéverksamhet är oerhört viktig för oss. Uppdraget att spela i hela länet stämmer väl med vår inställning; att 
man ska ha tillgång till professionell teater oavsett bostadsort. Samtliga föreställningar som produceras av Väster-
bottensteatern, förutom sommarteatern, är byggda för turné. och vanligtvis tas vi emot med öppna armar i regio-
nen. Dock har vi under 2010 kunnat konstatera en viss tveksamhet från våra lokala arrangörer inför köp av större, 
och därför dyrare föreställningar. en viss nedgång i försäljningen i länet hänför vi till att arrangörerna fått försämrad 
ekonomi, något som är ytterst bekymmersamt för hela den kulturpolitiska visionen, om tillgång till kultur över hela 
landet. Vi hoppas på en vändning 2011.

Vi ser hur varumärket Västerbottensteatern stärks inte minst genom att några av våra produktioner turnerar över 
hela landet. Utvecklandet av Berättarensemblen och Berättarfestivalen tror vi skall stärka teaterns varumärke på sikt.  
Vi har under våren gjort en satsning på reklamfilm i tV4 och vi lägger ner avsevärd tid på hemsidan, Facebook och 
kontinuerliga veckobrev på nätet. Vår webbplats har mobilanpassats under 2010. Anledningen till att hemsidan inte 
ännu har det antal besökare, vi satt som mål, tror vi beror på publikens åldersammansättning. Liksom många andra 
teatrar konstaterar vi en hög genomsnittsålder på publiken.
Dock glädjer vi oss åt att 89 % av besökarna kryssar på Bra eller Mycket bra när de tillfrågas om kvalitén på sin tea-
terupplevelse liksom över att 33 % publiken är män. Det är en positiv siffra. 
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Publik 2001-2010
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Utveckling och tillväxt
   
Västerbottensteatern vill växa och nå ut till en större publik.
Vi jobbar kontinuerligt på att nå nya arrangörer och nya publikgrupper. Vi ser Berättarfestivalen, Greger ottossons 
föreställningar på äldreboenden, våra Lunch- och efterjobbet-föreställningar i Umeå och Skellefteå som exempel 
på detta arbete. Under 2010 har vi etablerat kontakt med en ny samarbetspartner: Västerbottens Fotbollsförbund. 
Samarbetet ska gå igång våren 2011 och det ska bli mycket spännande att se vilka fördelar det kan generera för oss 
båda.

Västerbottensteatern ser samarbeten och samverkan som en viktig möjlighet att växa. teatern har en mängd sam-
arbetsprojekt. Genom Berättarfestivalen samarbetar vi med Kultur Skellefteå, Skellefteå Museum och Västerbottens 
museum. Men festivalen bygger också till stor del på samverkan med föreningar, folkbildningsförbund, bibliotek 
och kommunerna runt om i Västerbotten. Alla som känner samröre med berättandet kan bli aktiva samarbetspart-
ners och uppslutningen är imponerande. Under festivalen 2010 var Bjurholms Berättarakademi inbjudna som årets 
berättarkommun och 2011 är det Vilhelminas tur. Vi vill att Berättarfestivalen skall utvecklas till en festival med stor 
attraktionskraft såväl i regionen som nationellt och internationellt. 

I samverkan med Västerbottens museum, norrlandsoperan, Film i Västerbotten och Länsbiblioteket arrangerar vi år-
ligen Länskulturdagar på olika orter i länet. I oktober 2010 fanns vi i Vilhelmina med flera föreställningar, workshops 
och kulturdebatt kring arrangörsfrågan.

norrscen är ett annat viktigt samarbetsprojekt. norrscen är ett flerårigt samarbete mellan regionteatrarna i norr. 
Samarbetet syftar till att stärka scenkonstbranschen i norr, gemensamt arbeta med turné och arrangörsfrågor samt 
att arrangera gemensamman kompetensutvecklings- och utbildningsdagar. Under 2010 har norrscen verkat för att 
utvecklat turnéstöd för alla teatrarna. 

Framtiden
   
Stat, kommun och landsting har hittills stått för ett tredelat ansvar vad gäller finansieringen av Västerbottenstea-
terns verksamhet.
Då den nya Samverkansmodellen införs i Västerbotten kommer regionen att stå för fördelning av de bidrag till 
kulturverksamhet som Kulturrådet, tidigare ansvarat för. Det innebär ett ökat ansvar på regional nivå. Region Väster-
botten förbereder nu arbetet med att, från och med 2012, ansluta sig till den nya samverkansmodellen. enheten för 
kultur vid Region Västerbottens ska under 2011 ta fram regionala kulturplaner i samverkan med samtliga kommu-
ner och kulturlivet i länet. På Västerbottensteatern är vi angelägna om att delta i processen. Vi har tidigare uttryckt 
en oro för denna förändring, men nu hoppas vi på en bra process och vill tro att samverkansmodellen ska innebära 
en möjlighet till förbättrad dialog mellan kommunerna, regionen, civilsamhället och teatern. en grundförutsättning 
är att Västerbottensteatern som institution tillåts växa.

”Nytt teaterhus skapar stolthet och utveckling!” Så formulerar vi önskat läge för Västerbottensteatern i ett femårs-
perspektiv i vår egen målsättning.
Vi har under många år påpekat behovet av nya lokaler för Västerbottensteaterns verksamhet. Våra nuvarande lokaler 
är inte längre ändamålsenliga varken ur publiksynpunkt eller för oss som arbetar på teatern. Vår verksamhet har 
helt enkelt blivit för stor för huset och den usla tillgängligheten för vår publik går inte längre att blunda inför. till vår 
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stora glädje har politikerna i Skellefteå beslutat ta tag i frågan om en ny byggnad i centrum, där lokaler för vår verksam-
het ska inrymmas och planeringsprocessen har påbörjats. Vi är fullt medvetna om att det kan bli en långdragen process 
men är ändå optimistiska inför planerna. 
 
”Västerbotten – berättarnas län” är  rubriken på den eU-ansökan som Västerbottensteatern tillsammans med en rad 
andra aktörer har lämnat in i januari 2011. Förstudie och sammanställning av ansökan gjordes under 2010 i samverkan 
med Skellefteå Kommuns kulturavdelning, Länsbiblioteket, Västerbottens museum och Umeå Universitet. Varje aktör 
driver sin projektdel, med den gemensamma målsättningen att stärka berättandet i regionen i syfte att skapa tillväxt. 
Berättarfestivalen finns med som eget delprojekt. Västerbottensteaterns ambitioner är att på några års sikt, vara den 
ledande och mest omtalade berättarteatern i norra europa. Vi emotser med spänning beskedet om stöd som kommer 
i juni.

Under 2010 har vi planerat för ett samarbete med Dogstar Theatre i Skottland. Vi vill göra en gemensam produktion 
”Hohaj” hösten 2011, där en av rollerna skall spelas av en skotsk skådespelare. I dagsläget är det tyvärr osäkert, hur detta 
kommer att falla ut, på grund av den ekonomiska situationen i Storbritannien.
teatern har även under hösten haft kontakter med Wasa teater i Finland samt även Karleby Stadsteater. Vi ser fram 
emot ett kommande samarbete mellan Västerbotten och Österbotten. 
Vi undersöker också möjligheterna till ett fortsatt samarbete med Martin Mutter i Örebro,

Umeå har utsetts till Kulturhuvudstad 2014 och Västerbottensteatern arbetar långsiktigt på att bli en aktiv part under 
kulturhuvudstadsåret. Det finns många idéer och vi kommer under 2011 att få klarhet i hur Västerbottensteaterns del i 
Kulturhuvudstadsaktiviteterna kommer att gestalta sig. 

Inom norrscen förbereder vi även en gemensam plan gällande vår framtida uppsökande verksamhet, där vi utgår från 
att samtliga norrlandsteatrar kommer att turnera i hela regionen.
Koordinatorn på norrlands Musik & Dans har av norrlandslandstingen fått beställning på en utredning om utökat 
turnéstöd för teater i norrlandsregionen. Vi har gott hopp om att denna utredning ska resultera i ett turnéstöd, vilket 
skulle underlätta våra möjligheter till uppsökande teater i hela norra regionen och i förlängningen ett större teaterut-
bud för regionens innevånare.
   
I samarbete med Riksteatern och två skolor i Skellefteå kommer vi under året att genomföra ett läs-projekt: DIG 
(dramatik i skolan) som går ut på att ungdomar i högstadiet erbjuds närma sig teatern via text och diskussioner om 
innehåll och framställande. ett mycket spännande projekt som förhoppningsfullt kan resultera i fördjupade relationer 
mellan skolan och teatern. 

Avslutningsvis vill jag återknyta till vår vision: ”Västerbottensteatern engagerar i hela länet”.
För att kunna engagera krävs att våra föreställningar håller en hög konstnärlig kvalité samt att de har ett innehåll som 
känns viktigt både för publiken och för de medverkande. Samtidigt vill vi ha en bredd i repertoaren; helst kunna er-
bjuda något för alla smakriktningar och alla åldrar.
För att engagera i hela länet krävs turnéanpassade föreställningar som möjliggör uppsökande verksamhet. Människor 
ska ha tillång till teater oavsett bostadsort och plånbok. Genom våra olika samarbetsprojekt vill vi även delta i samhälls-
utvecklingen och bidra till att Västerbotten blir ett län där det är attraktivt att bo och leva. Vi bidrar till det genom våra 
föreställningar, genom pågående och framtida samverkansprojekt men också genom möten med publik och arrangö-
rer och olika delar av civilsamhället.
Västerbottensteaterns vision innebär en utmaning, som ställer höga krav och som sporrar och inspirerar oss alla på 
teatern till fortsatt stävan efter utveckling på alla plan. 

 

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 upp-
sökande teater/föreningsteater.

Ägarförhållanden    

Bolaget ägs till 60% (2400 aktier) av Västerbottens läns landsting och till 40 % (1600 aktier) av Skellefteå kommun.

omsättning

nettoomsättningen, bestående av biljettintäkter, gager, intäkter för uthyrning av personal m m har under räken-
skapsåret uppgått till 3 509 084 (4 718 786) kronor, vilket utgör 11 % (17 %) av rörelsens totala intäkter. offentliga 
stöd uppgår till  26 902 276 (23 088 593) kronor där Statens Kulturråd, Västerbottens läns landsting och Skellefteå 
kommun är de största bidragsgivarna. 

investeringar	       

Bolagets investeringar i inventarier har under året uppgått till 330 838 (738 068) kronor.
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nyckeltal      

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.  
        
 2010 2009 2008 2007 2006 
nettoomsättning (kkr) 3509  4 719   3 842   3 193   3 971 
offentliga bidrag 26902  23 089   23 494   25 519   21 348  
egenfinansiering. %11 11 17 14 11 16
Rörelseresultat (kkr) -29 -59 -632 -528 -427
Resultat efter 
finansiella poster (kkr) -26 -12 -90 -110 104
Balansomslutning (kkr) 11696  12 520   11 929   12 810   14 579 
Likviditet (%) 152 144 152 143 135
Soliditet (%) 39 37 39 37 33
Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg 2  
Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg neg 1
Medelantal anställda 43 41 43 47 43
Antal spelade föreställningar 546 592 482 364 352
- varav för barn och ungdomar 278 257 238 156 70
Antal besökare 32 138  33 827   28 332   30 770   31 524 
- varav barn och ungdomar 9 051  9 097   7 623   12 489   4 195 
Antal produktioner 19 20 16 16 13
Antal nyproduktioner 9 10 8 7 6
  

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.     



Årsredovisning 2010 Västerbottensteatern AB  org nr 556214-5184

12

resultat och ställning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår -26 497 kronor. Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen 
vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
      
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
      

Balanserade vinstmedel från föregående år      
Årets vinst 219 041
 480 
Kr  219 521

      

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att      
vinstmedlen disponeras så      
att i ny räkning överförs 219 521
Kr 219 521     
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intäkter 2010

Kostnadsfördelning 2010
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Personalkostnader 
2010-fördelning

Utveckling offentliga bidrag 
och nettoomsättning
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 Not 2010 2009 
 1   
Rörelsens intäkter:    
nettoomsättning 2 3 509 084  4 718 786 
offentliga stöd 3 26 902 276  23 088 593 
Övriga rörelseintäkter  4 175 890 35 656
 
Summa intäkter  30 587 250  27 843 035 
Rörelsens kostnader:    
Produktionskostnader 5 -3 834 916  -3 384 913 
Övriga externa kostnader  6, 17 -4 985 281  -4 692 705 
Personalkostnader 7 -21 225 274  -19 260 431 
Avskrivningar av materiella      
anläggningstillgångar  -570 458  -563 537 

Rörelseresultat  -28 679  -58 551 
Resultat från finansiella investeringar:  
Ränteintäkter   36 537  48 451 
Räntekostnader  -34 355  -1 470 

Resultat efter finansiella poster  -26 497  -11 570 

Bokslutsdispositioner 8 79 322  60 779 
Skatt på årets resultat  -52 345  -49 107 

   
Årets resultat  480  102 

resultaträkning
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2010-12-31 2009-12-31
 1   

Anläggningstillgångar:   
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 9 1 182 390 1 422 010

Summa anläggningstillgångar  1 182 390 1 422 010

Omsättningstillgångar:    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  61 304 514 988
Skattefordran  541 544 544 782
Övriga fordringar 10 9 004 510 9 329 147
Förutbetalda scenproduktions-kostnader  11 454 430 457 367
Övriga förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 12 437 282 238 189
  10 499 070 11 084 473

Kassa och bank  14 418 13 630

Summa omsättningstillgångar  10 513 488 11 098 103

    
SUMMA TILLGÅNGAR  11 695 878 12 520 113



Årsredovisning 2010 Västerbottensteatern AB  org nr 556214-5184

17

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2010-12-31 2009-12-31

Eget kapital: 13   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  4 000 000 4 000 000
Reservfond  900 900 
  4 000 900 4 000 900 

Fritt eget kapital    
Balanserad vinst  219 041 218 939
Årets resultat   480 102
  219 521 219 041 

Summa eget kapital  4 220 421 4 219 941
    
Obeskattade reserver 14 537 302 616 624
 
Kortfristiga skulder:    
Leverantörsskulder  821 900 1 129 701
Övriga kortfristiga skulder  377 780 454 703
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15 5 738 475 6 099 144
 
Summa kortfristiga skulder  6 938 155 7 683 548
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  11 695 878 12 520 113
 
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser 16 423 543 430 393
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Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämn-
dens allmänna råd. om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med före-
gående år.

Följande värderingsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:

Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det 
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkomsten 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. Bi-
drag från det allmänna relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget 
reducerar tillgångens redovisade värde.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av  tillgänglig 
information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med  inneha-
vet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.               

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga 
avskrivningar  baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. erhållet 
investeringsbidrag har reducerat tillgångarnas anskaffningsvärde.

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.  
     

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:   
 

Inventarier     10-33% 

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bok-
slutsdisposition.

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

Tilläggsupplysningar
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Nyckeltalsdefinitioner

Likviditet      
omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

 Soliditet      
eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till ba-
lansomslutningen.
     
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 reserver (med 
avdrag för latent skatteskuld).

egenfinansiering       
nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter i förhållande till total omsättning.

Not 2
Nettoomsättningens fördelning 2010 2009
Spelintäkter  2 860 689 3 358 598
Övriga föreställningsintäkter  0 312 894
Servering 373 292 622 520
Fakturerade kostnader 86 713 144 087
Försäljning kläder/dekor/material 
och uthyrning utrustning/personal 23 778 24 040
Övriga sidointäkter 164 612 256 647
 3 509 084 4 718 786
 
Not 3
Offentliga stöd 2010 2009
Västerbottens läns landsting 10 037 800 9 325 485
Skellefteå kommun 6 974 000 6 679 726
Statens Kulturråd 7 827 500 7 732 118
Anställningsstöd 591 573 354 987
Övriga offentliga bidrag 367 903 332 777
Överskott överfört till kommande år 1 103 500 -1 336 500
 26 902 276 23 088 593 
Bidrag från ägarna uppgående till 2 913 000 (4 016 500) kronor har periodiserats som förutbetalda bidrag 
avsedda att täcka kostnader för kommande år.   
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Not 4
Övriga rörelseintäkter 2010 2009
Hyresintäkter lägenheter 0 5 656
Avyttring av anläggningstillgångar 3 000 30 000
Sponsringsintäkter 80 000 0
Övriga ersättningar och intäkter 92 890 0
 175 890 35 656

Not 5
Produktionskostnader 2010 2009
Material  och hyra utrustning till produktioner  762 666 464 400
Köpta produktionstjänster ej konstnärliga 170 978 71 860
Upphovsrättsliga kostnader 517 360 536 892
Gästspelskostnader 319 760 390 292
turnékostnader 416 214 209 853
Servering 373 247 550 909
teaterdokumentation 47 682 55 031
Köpta konstnärliga produktionstjänster 1 227 009 1 105 676
 3 834 916 3 384 913

Not 6
Lokalkostnader 
Skellefteå kommun tillhandahåller, utöver ordinarie bidrag, verksamhetslokaler för 
Västerbottensteatern i Skelllefteå omfattande scener, verkstäder och kontorsutrymmen mm. 
Värdet av detta  uppskattas till 2,7 mkr. Denna kostnad bokförs ej. Den lokalkostnad som redovisas 
avser gästlägenheter,  kontorslokal i Umeå, förrådsutrymmen och hyra av scener/spellokaler i 
länet, företrädesvis i Umeå.  

 2010 2009
Lokalkostnader 180 107 174 804
Lägenhetskostnader 285 281 286 883
 465 388 461 687
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Not 7
Anställda och personalkostnader 2010 2009
Medeltalet anställda
Kvinnor 23 21
Män 20 20
 43 41
  
Könsfördelning i företagsledningen 2010-12-31 2009-12-31
Andel kvinnor
Styrelsen 86% 86%
Övriga ledande befattningshavare 75% 75%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2010 2009
Löner och ersättningar uppgår till:
Styrelsen och verkställande direktören 678 055 727 534
Övriga anställda 13 159 746 12 316 850
Totalt löner och ersättningar 13 837 801 13 044 384 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 932 410 4 505 146
Pensionskostnader styrelse och 
verkställande direktör 259 200 23 732
Pensionskostnader övriga anställda 1 850 685 1 401 023

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader 20 880 096 18 974 285
Övriga personalkostnader 345 178 286 146
Totala personalkostnader 21 225 274 19 260 431

Västerbottensteatern brukar varje år anställa drygt 100 personer. År 2010 var siffran 144 personer, 
en högre siffra  än vanligt till följd av tillfälliga extraanställningar i samband med Berättarfes-
tivalen. Förutom dessa personer engageras  flera personer, exempelvis regissörer, via bolag 
och betraktas därför inte som personal i redovisningen. Antalet anställda varierar under året 
och är som störst under produktionsperioderna, 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 personal. Sedan 2007 
sker  individuell beräkning av pensionspremierna vilket totalt sett inneburit sänkta kostnader 
för teatern. Det statliga bidraget reducerades därför 2007 till följd av denna omläggning.
Det förmånsbaserade pensionssystemet är illa anpassat till branschens anställningsförhållanden 
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men många och korta anställningsperioder. Höga pensionspremier betalas in för frilansande 
personal som aldrig kommer dessa till del, då de sällan har en fast anställning när de uppnår 
pensionsåldern. Pensionspremierna är omöjliga att beräkna  och innebär en stor osäkerhet i vår 
ekonomi. Under 2010 drabbades vi av två stora, ej förutsebara, retroaktiva omräkningsfakturor 
från SPV vilket gjort att pensionskostnaderna är betydligt högre än föregående år. Genomsnittlig 
SPV-premie år 2010 uppgår till 10,62 % (f å 6,48%).  Vi hoppas att det nya pensionssystem som 
föreslagits av regeringens utredare kan sjösättas inom kort.

Utöver SPV-avgift betalas individuell pensionspremie på 4,3 (4,3) % av löneunderlaget enligt 
central avtalsöverenskommelse. Denna avsättning kommer att höjas med ytterligare 0,2 % fr 
o m år 2011.

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

Anställda och personalkostnader 2010 2009
total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1,4% 1%
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser samman-
hängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer. 0,3% 0,0%

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:
Män 1,9% 1,2%
Kvinnor 1,0% 0,9%
  
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre 0,3% 0,2%
30-49 år 1,2% 1,2%
50 år eller äldre 1,8% 0,9%

Not 8
Bokslutsdispositioner 2010 2009
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan 88 322 61 479
Återföring från periodiseringsfond 57 300 59 000
Avsättning till periodiseringsfond -66 300 -59 700
 79 322 60 779
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Not 9
Materiella anläggningstillgångar  2010 2009
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 6 663 366 6 268 372
Inköp 330 838 738 068
Försäljningar/utrangeringar -476 496 -343 074
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 517 708 6 663 366
Ingående avskrivningar -5 241 356 -5 020 893
Försäljningar/utrangeringar 476 496 343 074
Årets avskrivningar -570 458 -563 537
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 335 318 -5 241 356
Utgående planenligt restvärde 1 182 390 1 422 010

Not 10
Övriga fordringar
Bland övriga fordringar ingår en fordran på Skellefteå kommun med 9 744 771 (9 908 530)
kronor avseende tillgodohavande på koncernunderkonto. Övriga skulder till Skellefteå kom-
mun avseende förutbetalda bidrag m.m. har avräknats denna post och totalt mellanhavande 
uppgår till 8 543 071(8 556 343) kronor. till koncernunderkontot finns en beviljad internkredit 
som uppgår till 1 500 000 (1 500 000) kronor.

 2010-12-31 2009-12-31
Fordran skattekonto 268 420 695 319
Fordran moms 183 229 73 236
Fordran Skellefteå kommun 8 543 071 8 556 343
Övriga fordringar 9 790 4 249
 9 004 510 9 329 147 

Not 11
Förutbetalda scenproduktionskostnader
Scenproduktionskostnader som material, rättigheter, arvoden mm för produktioner som 
ännu inte haft premiär periodiseras till kommande räkenskapsår. I posten Förutbetalda scen-
produktionskostnader redovisas periodiserade kostnader för föreställningar som genomförs 
kommande räkenskapsår.
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Not 12
Övriga förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter   2010-12-31 2009-12-31
Upplupna bidrag 147 796 76 250
Förutbetalda kostnader  128 179 134 904
Upplupna intäkter 161 307 27 035
 437 282 238 189

Not 13
Förändringar av eget kapital  2010-12-31 2009-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapitalet utgörs av 4 000 aktier 
Belopp vid årets ingång 4 000 900 4 000 900
Summa bundet eget kapital vid årets utgång 4 000 900 4 000 900

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 219 041 218 939
Årets resultat 480 102
Summa fritt eget kapital vid årets utgång 219 521 219 041

Not 14
Obeskattade reserver  2010-12-31 2009-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 272 102 360 424
Periodiseringsfond
tax-05 0 57 300
tax-06 65 000 65 000
tax-08 74 200 74 200
tax-10 59 700 59 700
tax- 11 66 300 0

 537 302 616 624



Årsredovisning 2010 Västerbottensteatern AB  org nr 556214-5184

25

Not 15
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2010-12-31 2009-12-31
Upplupna löner 144 316 169 902
Upplupna semesterlöner 1 385 465 1 305 987
Upplupna sociala avgifter 913 027 831 101
Upplupna pensionskostnader 622 618 576 264
Upplupen löneskatt för pensionskostnader 511 047 344 859
Förutbetalt bidrag från Statens Kulturråd 
avseende norrscen 0 65 865
Förutbetalt bidrag Länsstyrelsen, för UngHästen 140 000 149 731
Förutbetalt bidrag Västerbottens läns landsting 1 747 800 2 409 900
Övriga poster 274 202 245 535
 5 738 475 6 099 144
Not 16
Ansvarsförbindelser 2010-12-31 2009-12-31
Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse
Svensk Scenkonst 423 543 430 393
Summa ansvarsförbindelser 423 543 430 393

Not 17
Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag totalt
Arvode auktoriserade revisorer  12 600  12 600
Arvode lekmannarevisorer
inklusive sociala avgifter  2 258 0 2 258
 14 858 0 14 858
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Skellefteå 2011-02-16

Anna-Britta Lundberg Kerstin Feldhaus-Karlsson

Marianne Hedman Gunilla Marklund  

Pontus Lindgren Ulla Bråndal

Pernilla Svensson Greger ottosson

Sofia Lindblom Med Reventberg-Wiktorsson
 Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits
Grant thornton Sweden AB

thomas nilsson
Auktoriserad revisor FAR
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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

Arbetstagarrepresentanter

oRDInARIe LeDAMÖteR 
Sofia Lindblom 
Greger ottosson 

eRSättARe

Lillemor Skogheden
Mattias Kågström

REVISORER

Valda av Västerbottens läns landsting 
 
oRDInARIe 
Kjell edlundh, Umeå 

eRSättARe  
Rob eriksson, Skellefteå 

Valda av Skellefteå Kommun 
 
oRDInARIe 
erik Wikström, Örviken

eRSättARe 
Ulla Paavola, Skellefteå

Valda av bolagsstämman 
 
oRDInARIe
thomas nilsson,  
Grant thornton AB, Umeå

eRSättARe
Per nordström,  
Grant thornton AB, Umeå

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under perioden haft  
4 protokollförda sammanträden:

den 16 februari, 26 maj, 14 september 
och 15 december.

styrelse och revisorer i västerbottensteatern AB
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Med Reventberg-Wiktorsson, teaterchef/VD
Ylva Öhlund Brännholm, administrativ chef
tage Markusson, teknisk chef/produktionssamordnare
Malin Lundqvist, verksamhetschef  UngHästen

Ledningsgrupp västerbottensteatern

Styrelse våren 2010: Karl-erik törner, Mattias Kågström, Greger ottosson, Lillemor Skogheden, Pontus 
Lindgren, Marianne Hedman, Ann-Sofi Löfstedt, Gunilla Hedström, Ulla Bråndal, Sofia Lindblom, Marianne 
Lundström , Anna-Britta Lundberg, Rosalie Keller, Kerstin Feldhaus-Karlsson.
Saknas på bilden gör Gunilla Marklund, Pernilla Svensson, eva Helleberg och Göran Furberg.
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Antal anställda - utveckling 2001-2010

Fördelning årsarbetskrafter 2010
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Västerbottensteaterns över 100 medarbetare inom 30-talet olika yrken är alla nödvändiga för att en föreställning ska 
bli till och nå ut till sin publik. Den konstnärliga personalen är den största personalgruppen och här återfinns också 
de flesta korttidsengagerade frilansarna. Västerbottensteaterns personal är mycket kompetent och hängiven sin up-
pgift.  Att trivseln är god kan också utläsas i den personalenkät som gjordes under hösten. nöjd Medarbetar Index 
(nMI) var 4,0 på en femgradig skala. Bäst betyg (4,2) fick områdena “Motivation och arbetsglädje” samt “Helhets-
intryck”. I syfte att behålla en kompetent personal och utveckla teatern ytterligare genomförs årligen kompetens-
utvecklingsinsatser enligt en plan som arbetas fram i samverkan mellan ledning och fack.

På Västerbottensteatern är jämställdhet ett viktigt mål som genomsyrar all verksamhet, även repertoarval och 
rollbesättning. Varje produktion som beslutas genomgår en jämställdhetscheck som redovisas för all personal i 
samband med produktionsstart. Utbildningsinsatser görs årligen, både för hela personalen och för ledningen för att 
förbättra kunskapen och öka möjligheterna till en mer jämställd teater. 

Västerbottensteatern har en jämn könsfördelning på företagsnivå. en analys uppdelad på konstnärlig, teknisk och 
administrativ personal visar dock att kvinnorna överväger på administrationen och männen dominerar den tekni-
ska personalen. tittar man på ledning och styrelse är kvinnorna i majoritet.

Sedan det nya arbetstidsavtalet trädde i kraft 2007 och teatern investerade i datorbaserat tidsplaneringssystem har 
övertidskostnaden varit låg. Men en hel del obekväm arbetstid arbetas, dels på grund av teater-yrkets karaktär – 
med arbete när andra är lediga – dels på grund av de långa turnéavstånden.
 
Sjukfrånvaron på Västerbottensteatern är låg och vi arbetar med arbetsmiljö- och friskvårdssatsningar för att behålla 
den låg. Under 2010 har ett större friskvårdsprojekt startats som omfattar hälsokontroller, konditionsmätning med 
uppföljning samt föreläsningar. Projektet fortsätter under 2011.

vår personal 2010

Det susar i säven 2010
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Personalsammansättning 2010

Personalfördelning 2010
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västerbottensteaterns produktioner 2010

Västerbottensteatern har som övergripande målsättning att engagera hela regionen. Vi producerar och spelar teater 
för barn och vuxna, på hemmascen och på turné. Under 2010 spelades nitton olika produktioner varav nio var ny-
produktioner. Stora föreställningar, små enmansföreställningar, klassrumsteater, barnteater, sopp-teater och mycket 
mer fanns med i vår breda repertoar. 

På följande sidor redovisar vi vilka föreställningar som spelats och hur vi lyckats tillgodose länets invånare med teater, 
både demografiskt och geografiskt. Vi har för andra året i rad låtit sammanställa och analysera vad recensenterna 
skrivit om oss i pressen. Det är spännande läsning som gör oss mycket stolta över vår teater.
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Antal spelade föreställningar 
per produktion 2010
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Manus  Ronald Harwood
Regi  Åsa ekberg Kentros
Scenografi & kostym  Helena Weegar
Skådespelare  Victoria Kahn
  Margareta niss
  Göran Hansson
  Mikael Lindgren
   
Primär målgrupp  Vuxna
Föreställningar  26 st varav 
  6 i hemkommunen
Publik  1560 personer 
  513 i hemkommunen   

av Ronald Harwood

Fyra dalande stjärnor på hemmet. Divan Jean, dementa Cecily, sexfixerade William och misslyckade 
Ronald. en gång sångstjärnor, nu pensionärer. I den skamlöst underhållande komedin Kvartetten går ridån 
upp – för sista gången.
På ett hem för pensionerade operaartister bor fyra åldrade sångstjärnor. De planerar att, vid firandet av 
Verdis födelsedag, framföra kvartetten ur hans opera ”Rigoletto”, berömd för sin skönhet. Frågorna hopar 
sig direkt. Kan de överhuvudtaget sjunga längre? Klarar de av att vistas i samma rum?

»Åldrandets förluster skildrade med finess.« Svenska Dagbladet 11/4-09

»I Kvartetten är deras sorti, de som levt av att exponeras, i stället en spegel för allas. Kvartetten är därför en 
mycket skrattvänlig pjäs om det djupt existentiella.« norrbottens Kuriren 4/4-09

Kvartetten
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av Kenneth Grahame

Den naiva Mullvaden och den praktiska Råttans lugna, sköna tillvaro vid älvstranden avbryts ideligen av 
den bortskämde Paddans krav på omväxling och uppassning från sina vänner.
Hans obehärskade habegär hotar till slut att störta dem alla i fördärvet.
till slut blir faran överhängande och vännerna måste tillkalla den starke och orädde Grävlingen, för att få 
alla att ta sitt förnuft till fånga..
Det SUSAR I SäVen  är en riktig klassiker, som fängslat generationer med spänning och mycket humor. 
Föreställningen kan ses av alla från 6 till 100 år!

»...Det är en härlig, sommarvarm fabel om det lillas storhet.« Svenska Dagbladet 22/6 2010

» Danielsson har lyckats exemplariskt. till sin hjälp har han haft en bra berättelse som bör tilltala alla. Men 
den stora behållningen är nog ändå hur väl man lyckats utnyttja den stora spelplatsen.«  norran 14/6 2010

Författare Kenneth Grahame
Pjäsmanus Alan Bennett
Musik Jeremy Sams
Översättning Göran o eriksson
Regi Ronny Danielsson
Scenografi & kostym Helena Weegar
Musikansvarig Cay nyqvist
Koreografi Roger Lybeck
Mask Robin Karlsson
Skådespelare Margareta niss
 Gabriella Widstrand
 Göran Hansson
 Greger ottosson
 Mattias Kågström
 tove olsson
 Bodil Granlid
 Mikael Lindgren
 samt teateramatörer
  
Primär målgrupp Familjeföreställning, 
 sommarteater
Föreställningar 21 st, alla i hemkommunen
Publik 4550 personer

det susar i säven
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Betraktelser från kökssoffan

Manus & berättare  Greger ottosson
   
Primär målgrupp  Uppsökande teater inom  
  äldreomsorgen   
Föreställningar  33 st varav 
  29 i hemkommunen
Publik  1226 personer varav 
  1115 i hemkommunen  

av och med Greger Ottosson

Greger ottosson har från sin kökssoffa samlat sina vardagsreflektioner över livet och kärleken. Han bjuder 
på en blandning av skönor och musik hämtade ur livets irrfärder, och ur hans dragspel och munspel ljuder 
visor av bl  a Dan Andersson och evert taube. Föreställningen spelas som teater+Mat och som uppsö-
kande teater inom äldreomsorgen samt på  Skellefteå och Lycksele lasarett.

av Sara Lidman

LIFSenS Rot är en berättelse om att välja livet, för att döden inte är en utväg. om lyckan att vara föräls-
kad och olyckan att vara född till kvinna. om passion, skam, förbud, förmaningar och hot där motståndet 
och den ursinniga vreden blir själva kraftkällan – lifsens rot.
Projektet genomförs på initiativ av ellenor Lindgren och i samarbete med Västerbottensteatern.

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

Lifsens rot

Författare  Sara Lidman
Manus & scenografi  ellenor Lindgren
Regi  Lillemor Skogheden
Musik  nina Sarri Vahlberg
Medverkande  ellenor Lindgren
  nina Sarri Vahlberg
  
Primär målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  31 st varav 
  4 i hemkommunen
Publik  1864 personer varav 
  279 i hemkommunen
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näktergalen

Manus H C Andersen
Dramatisering
& regi Rolf Sossna
Scenografi & kostym Helena Weegar
Skådespelare Gabriella Widstrand
 Gunnar eklund
 Mattias Kågström

Primär målgrupp Skol- och barnföreställning  
 5-9 år
Föreställningar 43 st varav 
 13 i hemkommunen 
Publik 1918 personer varav 
 474 i hemkommunen

av H C Andersen

när Kejsarinnan av Kina, får höra talas om en sällsynt fågel från den stora, vilda skogen utanför palatsträdgården, 
vill hon genast träffa fågeln. Då händer något märkligt! näktergalens sång får ögonen att tåras på den 
bortskämda kejsarinnan, och hon känner att den här fågeln vill hon inte vara utan. Men också lyssnandet 
på den vackraste fågelsång kan bli till en vana, och snart lockar nya leksaker…

Så börjar en gammal saga, som kan vara viktig att berätta än idag, för den handlar om vad som är viktigast 
här i livet och vad som bara är kattguld.

»Spännande, rolig - och eftertänksam. Västerbottensteaterns uppsättning av H.C Andersens ”näktergalen” 
rymmer det mesta.« norra Västerbotten 7/10-09
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Bitterfittan

Författare  Maria Sveland
Regi  Pontus Stenshäll
Skådespelare  tove olsson
   
Primär målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  26 st 
Publik  2459 personer

av Maria Sveland

en av de senaste årens mest uppmärksammade och omtalade böcker. nu som teater! Direkt, underhål-
lande och plågsamt ärligt om kvinna, man, barn och jobb till tonerna av bland annat nina Simone. 

Sara: »Jag är trettio år. Jag har en liten son på två år som ger mig sömnbrist och nu behöver jag ta en 
paus från allt en stund. Det är inte sämre än vanligt, ingen äktenskaplig kris eller så. Bara onormal trötthet 
kombinerad med logistiska mästerverk i dagishämtning och två fullblodskarriärer som vi båda hyser ett 
skadligt begär till.«

Funderar du också på hur vi någonsin ska kunna få ett jämställt samhälle om vi inte ens klarar av att leva 
jämställt med den vi älskar? Gör som Sara, ta en paus. Följ med till teneriffa! 

»tove olssons gestaltning av Sara griper tag...«  Pt
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Mannen i båten

Författare P-o enquist
Regi Mats-Arne Larsson
Scenografi Frida thofelt
Musik Mikael Karlsson
 Cay nyqvist
Skådespelare Jonas Hedlund

Primär målgrupp Vuxna och ungdomar
Föreställningar 22 st varav 
 6 i hemkommunen
Publik 1556 personer varav 
 617 i hemkommunen

ett samarbete med teater Martin Mutter, Örebro

En berättarföreställning efter P O Enquists novell.

»ett barndomsminne om det som hände vid Bursjön i Västerbotten  sommaren då jag fyllde 9 år. Sommaren 
då allting tog slut och allting började.«

P o enquists text är ett nästan självlysande minne, en ständigt närvarande upplevelse av döden i livet. en 
både vacker och hemsk berättelse om hur sorgen kan besegras, och livet levas vidare i dess närhet. till 
den brytpunkten har enquist ofta återvänt i sin berättarkonst, men sällan med en så avskalad, kristallklar 
enkelhet som här.

Med MAnnen I BÅten möts många av de teman, som upptagit författaren i hans skapande, i en sällsam, 
mystisk barndomsupplevelse. Genom skådespelaren Jonas Hedlund gestaltas historien med enquists egna 
ord i en föreställning, som bjuder på en nästan hallucinatorisk resa in i texten.
Gitarristen Mikael Karlssons musik vill väcka känslor och skapa bilder. tillsammans försöker de, med drastisk 
berättarglädje och lyrisk lågmäldhet, öppna berättelsens alla dimensioner.

»Berättarföreställningen MAnnen I BÅten utgår från en P o enquist när han är som bäst. Jonas Hedlund är 
i sin föreställning novelloriginalet troget och det funkar.« Västerbottens Kuriren
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Thomas Andersson bland vittror, änglar och folk.

om du ibland blir trött på förnedrings-tV, dokusåpor och sit-coms med ständiga reklamavbrott så erbju-
der spelmannen och berättaren thomas Andersson ett alternativ. en resa genom vårt eget västerbott-
niska landskap där vi möter fantastiska berättelser och människoöden.

thomas berättande genomsyras av en djup kunskap om människans livsvillkor och vår ständiga strävan 
att ge mening åt våra liv. Ur den folkmusikaliska skattkistan hämtar han låtarna och sätter in dem i ett 
sammanhang. Den karakteristiska humorn finns alltid med, oavsett om det handlar om plötsligt uppdy-
kande änglasång eller en brännvinstransport av det ovanligare slaget.
Alla dessa komponenter bildar tillsammans berättarföreställningen Kulturarvet slår tillbaka!

»Avslappnad och utrustad med en imponerande berättarglädje lyckas thomas Andersson skapa den där 
intimiteten mellan berättare och publik som är helt avgörande för en fungerande berättarföreställning - 
samtalet. Han är ”du” med var och en i salongen, hans scen är allas våra kök.« Västerbottens Folkblad

Kulturarvet slår tillbaka 

Av och med  thomas Andersson
Regi  Peter engkvist
Scenografi & kostym  Helena Weegar

   
Primär målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  4 st varav 
  2 inom hemkommunen
Publik  870 personer varav 
  560 inom hemkommunen
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Primär målgrupp  Barn
Antal föreställningar  5 st 
  alla i hemkommunen
Publik  249 personer 

Barnlördagarna arrangeras i samarbete med 
Kultur Skellefteå.

 

En natt i februari 10/3
Från 7 år | 50 min | Av Staffan Göthe | Giron sámi 
teáhter

Den svarta fiolen 9/10
Från 6 år | 30 min | Ögonblicksteatern

Ett lamm till middag 13/11 kl 13:00 och kl 15:00
 Från 3 år | 35 min | Westbergs teater

Ulla Bulla 27/11 kl 13:00
 Från 3 år | 30 min | Hedmans teater

Barnlördagar



Årsredovisning 2010 Västerbottensteatern AB  org nr 556214-5184

44

Kändisfeber

Manus  Peter Quilter
Översättning  Sven Hugo Persson
Regi  Gunilla orvelius
Scenografi & kostym  Helena Weegar
Musik  Cay nyqvist
Skådespelare  Margareta niss
  Gustav Berg
  David Book
  Göran Hansson
  Mikael Lindgren

   
Primär målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  21 st, alla i hemkommunen 
Publik  1912 personer 

av Peter Quilter

nakenchocker på Paradise Hotel, Hollywoodfruar och Skånefruar, Kungarna i tylösand, närgångna papa-
razzibilder… 
I mediabruset tänjs gradvis publikens gräns för vad som är privat. och kändisarna följer efter i sin jakt på 
ständig popularitet. Den avdankade tv-personligheten  Allan Bolin vill blåsa liv i sin karriär. en dokusåpa 
med hela familjen i huvudrollen borde ge önskad effekt. Inget pris verkar vara för högt i hans strävan att 
utnyttja publikens lust efter intima detaljer. Men han räknar inte med att det finns fler som kan utnyttja 
publikens behov av sensationer för sina egna syften.
en svart komedi som lämnar oss med obekväma frågor om integritet kontra offentlighet.

»Kändisfeber höjer tempen.« VF
»Faktum är att jag vill gå så långt att säga att den största behållningen i en i övrigt underbar teaterupple-
velse är just David Book som är ett namn väl värt att lägga på minnet. Jag tror att en stjärna är född!« norran
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 Antal Antal
 spelande fst. antal personer
På ett ögonblick    26   570 
Livsviktiga relationer    14 593 
älskade jävla pappa    28 772 
Sex med spex    30 500 
Den man älskar agar man    13  314 
XXX om sex & sånt    40 1530
Mobbing       16 337 
Övrigt    23 580 
 190 5196 

Varav 95 föreställningar i hemkommunen. 
Varav 3 140 personer i hemkommunen. 

Interaktiv teater med publiken i centrum.

UngHästen arbetar pedagogiskt och använder ínteraktiv teater som metod. Vi arbetar med aktuella ämnen 
där publiken är delaktiga med sina egna tankar, åsikter och erfarenheter. UngHästen har funnits i 10 åroch 
är idag är en del av Västerbottensteatern.

»Jävligt bra spelat! äntligen fick man se en teater som säkert ganska ofta händer i verkligheten. Bästa före-
ställningen jag sett« kille gym 1, Kaplanskolan, Skellefteå

»Man blir definitevt medveten om vad som kan hända i och med att man ser en sån här pjäs. Väcker en 
massa tankar!« tjej åk 9, Finnbackaskolan, Lycksele

Unghästen

På ett ögonblick
om alkohol i trafiken 
Livsviktiga relationer
om relationernas betydelse i livet 
Älskade jävla pappa
en monolog av och med Saga eserstam 
Sex med spex
om relationer och sex 
Den man älskar agar man 
om mäns våld mot kvinnor
XXX om sex & sånt 
om sex och sånt
Om mobbning och vänskap
Mobbing sker i dag på många olika och nya sätt.
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Laila

Av och med  Saga eserstam
Regi & scenografi  Pontus Stenshäll
Film  Linus Johansson, 
  Maja Hedlund

   
Primär målgrupp  Ungdomar och vuxna
Föreställningar  24 st varav 
  19 i hemkommunen  
Publik  1084 personer varav 
  818 i hemkommunen 

av och med Saga Eserstam
 
Längtan efter kärlek är universell, ingen lätt sak och ingen mänsklig rättighet till skillnad från respekt. Res-
pekt från sina föräldrar borde man kunna kräva men kan inte.
Saga eserstam sågs senast i den bejublade monologen älskade jävla pappa. även i Laila lyfter hon fram 
tankar och känslor om ensamhet och utsatthet. Vad innebär det att inte befinna sig inom ramen för det 
som är ”normalt”?
Att älska nån man inte får och att inte leva upp till omgivningens förväntningar? Att synligöra det man ofta 
inte ser, om det handlar Laila.
Musiken och Sagas sång har en central roll i föreställningen. Med egna tolkningar av bl. a Depeche mode, 
Alphaville och Frankie goes to Hollywood kan man i det närmsta beskriva föreställningen som en ”musik-
monolog”.

PReSS
»...enastående skådespelarinsats från Sagas sida. 
Hon får även ännu en gång möjlighet att briljera 
med sina sångtalanger.« norran.se

»Det finns något starkt berörande i Laila som håller 
uppmärksamheten kvar vid berättelsen...« nummer.se

»...jag misstänker att Saga eserstams skådespeleri är 
av den där sorten som kallas för hudnära.« Väster-
bottens-Kuriren
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av Torgny Lindgren

efter de lyckade dramatiseringarna av torgny Lindgrens böcker ”ormens väg på hälleberget”, ”Hummel-
honung” och ”Pölsan” har Västerbottensteatern gett sig i kast med nästa Lindgren-bok: ”norrlands Akvavit”. 
Den kände torgny Lindgren-tolkaren Gunnar eklund har dramatiserat ”norrlands Akvavit” för två skådespe-
lare: Stig Östman och Bodil Granlid. I denna dramatisering får vi följa den till åren komne predikanten som 
återkommer till den bygd som han kristnade för länge sedan. Men denna gång i rakt motsatt ärende; att 
omvända de omvända. en berättelse i sann Lindgrens-anda med sanningar, tro, glädje och död. och om 
ett synnerligen rart brännvin.

I ”norrlands Akvavit” återvänder torgny Lindgren till människor och miljöer som vi känner igen från tidigare 
berättelser. nu får vi t.ex. reda på hur det verkligen gick till när Isabella Stenlund blev frälst. eller vad som 
hände med Jakob och Gerdas lillflicka. 

Som alltid när det handlar om torgny Lindgrens be-
rättelser så varvas allvar med stor humor. eller för att 
använda torgny Lindgrens egna ord: ”...den muntra 
berättelsen om avkristningen och avfolkningen av 
inlandet”

PReSS
»Skrönan när den är som bäst.« VK

»norrlands akvavit är på många sätt en sorgsen be-
rättelse om inlandet i dag. Men jösses så muntert 
det känns!«  norran

norrlands Akvavit

Manus  Gunnar eklund
Regi  Agneta elers-Jarleman
Scenografi & kostym  Helena Weegar
Kompositör & musikarrangemang  
  Cay nyqvist
Medverkande:   Bodil Granlid och 
  Stig Östman

   
Primär målgrupp  Vuxna och ungdomar
Föreställningar  24 st varav 
  19 i hemkommunen  
Publik  1084 personer varav 
  818 i hemkommunen 
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Tusen bitar

av och med Tove Olsson

thomas var 29 år när han dog. tusen Bitar är den sanna berättelsen om honom och hans familj. ett levande 
vittnesmål om smärtan och nödvändigheten i att ta farväl. en berättelse om kärlek, arv, längtan och förso-
ning.
tove olsson är en av teaterns fast anställda skådespelare. Hon har de senaste två åren gjort succé med 
Maria Svelands ”Bitterfittan” i Västerbotten och över hela landet.

tusen Bitar är resultatet av en flerårig arbetsprocess, en djupdykning i dagböcker, familjealbum och för-
hörsprotokoll. ett försök att söka svar på obesvarade frågor, och förstå hur det som inte kunde hända, det 
som inte fick hända, faktiskt ändå har hänt. Pjäsen berör komplexa frågor om offer och förövare; om vill-
korslös kärlek och om gränsen för det oförlåtliga.

»oj, oj, oj, oj, oj, oj, så bra... ”tusen bitar” är en verkligt storartad bedrift på många sätt, och ser du 
ingenting bättre på en teaterscen i år så blir jag 
inte förvånad.« norran

»Det är en stark historia... Jag blir berörd... en stor 
styrka i tusen bitar är allt den berättar om famil-
jerelationer och om komplexiteten i varje liten 
människa. Det finns en vilja till förståelse och för-
soning.« nummer.se

Manus & medverkan   tove olsson
Regi och manus   oskar thunberg
Scenografi/Kostym  Lotta nilsson
Musik och teknik  Rickard Lanzén
Dockmakare  Jenny Bjärkstedt
Ljusdesign  Kin Grenholm
   
Primär målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  1 st
Publik  35 personer
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Fördelning nyproduktioner och 
tidigare spelade 2006-2010
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spelade föreställningar fördelning hemma/turné

Andel turnéföreställningar 2010
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53%

12%

21%

14%

Umeå
Skellefteå
Övriga länet
Utanför länet53%
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geografisk föreställnings-
fördelning 2010
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så tyckte recensenterna

Infopaq är en helhetsleverantör inom mediebevakning och analys. Vi anlitade dem för att göra en analys av hur 
Västerbottensteaterns föreställningar mottagits och belysts i media.  Infopaq har sammanställt recensioner av samt-
liga premiärer under 2010. Recensionerna har förekommit i fler tidningar utanför länet detta år jämfört med 2009 
vilket beror främst på turnéerna av Bitterfittan och Lifsens rot. Sammantaget får uppsättningarna ett mycket gott 
mottagande. I rapporten kan man t ex läsa följande:
»Västerbottensteaterns föreställningar får ett mycket gott mottagande i medierna 2010. Dock är andelen kritiska 
recensioner är något större än under 2009. närmare hälften av alla recensioner ger ett övervägande
positivt omdöme av föreställningarna.« 

Diagrammen nedan visar mottagandet i media fördelningen mellan kristiska, positiva och balanserade recensioner. 

Diagram: INFOPAQs ”Analys av recenserade föreställningar 2010”.

39%

46%

15%

Balanserade

Övervägande positiva

Övervägande kritiska

Mottagandet av repertoaren 2010
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Mycket gott mottagande av föreställningarna
Västerbottensteaterns föreställningar får ett mycket gott mottagande i 
medierna 2010. Dock är andelen kritiska recensioner är något större än 
under 2009. Närmare hälften av alla recensioner ger ett  övervägande 
positivt omdöme av föreställningarna.

Lifsens Rot – årets mest hyllade föreställning… igen!
Lifsens Rot forstätter under sin Sverigeturné att hyllas i pressen runt om 
i landet och behåller därigenom förstaplatsen som den mest 
kritikerrosade föreställningen under 2010. Det är både berättandet och 
berättelsen som hyllas. Ellenor Lindgrens skådespelarinsats och 
samspelet med Nina Nordvall Valhlbergs finstämda dragspel går hem 
hos kritikerna. Även sommarföreställningen Det susar i säven får ett 
mycket positivt bemötande i medierna. Den tillskrivs epitetet succé i tre 
av fyra recensioner, dels för fint skådespel och regi och dels för den 
snillrika scenografin i Nordanåparken som ofta lyfts fram som mycket 
lyckad, nästintill genialisk. 

Bitterfittan – årets mest omskrivna föreställning
Bitterfittan är den föreställning som under året får flest recensioner men 
dock med något mer blandade åsikter. Medan vissa kritiker anser att 
pjäsen lyfter en viktig fråga som berör och som förhoppningsvis kan få 
oss att börja diskutera jämställdhetsfrågan igen menar andra att 
bitterheten från själva boken blivit allt för tandlös i Pontus Stenhälls 
manus och att djupet i boken blir alltför svårt att få fram i en 
teateruppsättning, det blir svårt att hitta fokus för förställningen.  

Norra Västerbotten skriver mest
Västerbottens-Kuriren går i år om Norra Västerbotten som den tidning 
som oftast recenserar. Drygt hälften av Västerbottensteaterns 
föreställningar uppmärksammas av tidningen. Intresset i 
storstadstidningarna bibehålls, Svenska Dagbladet recenserar tre 
föreställningar, Kändisfeber, Norrlands Akvavit och Det susar i säven 
som alla får recensioner med övervikt åt det positiva. Däremot har 
Dagens Nyheter, som förra året recenserade Lifsens Rot, i år inte 
recenserat någon av Västerbottensteaterns föreställningar. Nummer.se 
som förra året utmärkte sig som betydligt mer kritisk än övriga tidningar 
publicerar i år bland annat en kritisk recension av Laila där recensenten 
ifrågasätter pjäsens trovärdighet. 

Mer fokus på barn och ungdom
Föreställningarna för barn och ungdomar uppmärksammas i större 
utsträckning än förra året. Laila recenseras vid fyra olika tillfällen och 
Älskade jävla pappa recenseras vid två tillfällen. 

Baserat på antal recensioner

Recenserade Föreställningar 2010

 Bitterfittan
 Lifsens Rot 
 Norrlands Akvavit 
 Laila 
 Det susar i säven 
 Kändisfeber 
 Kulturarvet slår tillbaka 
 Älskade jävla pappa 
 Mannen i båten 
 Kvartetten 

Mottagandet i media

Antal införanden per tidning

 Västerbottens-Kuriren :    
 Västerbottens Folkblad:    
 Norran:                            
 Svenska Dagbladet:           
 Östran: 
 Nummer.se 
 Länstidningen Östersund :
 Barometern: 
 Oskarshamns-Tidningen: 
 Nerikes Allehanda:  
 Motala & Vadstena Tidning: 
 Ljusnan: 
 Östersunds-Posten :
 Hallandsposten:
 Sölvesborgs-Tidningen :
 Falköpings Tidning :
 Ystads Allehanda :
 Sundsvalls Tidning: 
 NSD:
 Karlskoga-Kuriren:

7
6
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Mycket gott mottagande av föreställningarna
Västerbottensteaterns föreställningar får ett mycket gott mottagande i 
medierna 2010. Dock är andelen kritiska recensioner är något större än 
under 2009. Närmare hälften av alla recensioner ger ett  övervägande 
positivt omdöme av föreställningarna.

Lifsens Rot – årets mest hyllade föreställning… igen!
Lifsens Rot forstätter under sin Sverigeturné att hyllas i pressen runt om 
i landet och behåller därigenom förstaplatsen som den mest 
kritikerrosade föreställningen under 2010. Det är både berättandet och 
berättelsen som hyllas. Ellenor Lindgrens skådespelarinsats och 
samspelet med Nina Nordvall Valhlbergs finstämda dragspel går hem 
hos kritikerna. Även sommarföreställningen Det susar i säven får ett 
mycket positivt bemötande i medierna. Den tillskrivs epitetet succé i tre 
av fyra recensioner, dels för fint skådespel och regi och dels för den 
snillrika scenografin i Nordanåparken som ofta lyfts fram som mycket 
lyckad, nästintill genialisk. 

Bitterfittan – årets mest omskrivna föreställning
Bitterfittan är den föreställning som under året får flest recensioner men 
dock med något mer blandade åsikter. Medan vissa kritiker anser att 
pjäsen lyfter en viktig fråga som berör och som förhoppningsvis kan få 
oss att börja diskutera jämställdhetsfrågan igen menar andra att 
bitterheten från själva boken blivit allt för tandlös i Pontus Stenhälls 
manus och att djupet i boken blir alltför svårt att få fram i en 
teateruppsättning, det blir svårt att hitta fokus för förställningen.  

Norra Västerbotten skriver mest
Västerbottens-Kuriren går i år om Norra Västerbotten som den tidning 
som oftast recenserar. Drygt hälften av Västerbottensteaterns 
föreställningar uppmärksammas av tidningen. Intresset i 
storstadstidningarna bibehålls, Svenska Dagbladet recenserar tre 
föreställningar, Kändisfeber, Norrlands Akvavit och Det susar i säven 
som alla får recensioner med övervikt åt det positiva. Däremot har 
Dagens Nyheter, som förra året recenserade Lifsens Rot, i år inte 
recenserat någon av Västerbottensteaterns föreställningar. Nummer.se 
som förra året utmärkte sig som betydligt mer kritisk än övriga tidningar 
publicerar i år bland annat en kritisk recension av Laila där recensenten 
ifrågasätter pjäsens trovärdighet. 

Mer fokus på barn och ungdom
Föreställningarna för barn och ungdomar uppmärksammas i större 
utsträckning än förra året. Laila recenseras vid fyra olika tillfällen och 
Älskade jävla pappa recenseras vid två tillfällen. 

Baserat på antal recensioner

Recenserade Föreställningar 2010

 Bitterfittan
 Lifsens Rot 
 Norrlands Akvavit 
 Laila 
 Det susar i säven 
 Kändisfeber 
 Kulturarvet slår tillbaka 
 Älskade jävla pappa 
 Mannen i båten 
 Kvartetten 

Mottagandet i media

Antal införanden per tidning

 Västerbottens-Kuriren :    
 Västerbottens Folkblad:    
 Norran:                            
 Svenska Dagbladet:           
 Östran: 
 Nummer.se 
 Länstidningen Östersund :
 Barometern: 
 Oskarshamns-Tidningen: 
 Nerikes Allehanda:  
 Motala & Vadstena Tidning: 
 Ljusnan: 
 Östersunds-Posten :
 Hallandsposten:
 Sölvesborgs-Tidningen :
 Falköpings Tidning :
 Ystads Allehanda :
 Sundsvalls Tidning: 
 NSD:
 Karlskoga-Kuriren:
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Lifsens rot – årets mest hyllade föreställning… igen!

Lifsens Rot forstätter under sin Sverigeturné att hyllas i pressen runt om i landet och behåller därigenom förstaplat-
sen som den mest kritikerrosade föreställningen under 2010. Det är både berättandet och berättelsen som hyllas. 
ellenor Lindgrens skådespelarinsats och samspelet med nina nordvall Valhlbergs finstämda dragspel går hem
hos kritikerna. även sommarföreställningen Det susar i säven får ett mycket positivt bemötande i medierna. Den 
tillskrivs epitetet succé i tre av fyra recensioner, dels för fint skådespel och regi och dels för den snillrika scenografin i 
nordanåparken som ofta lyfts fram som mycket lyckad, nästintill genialisk.

Bitterfittan – årets mest omskrivna föreställning
 
Bitterfittan är den föreställning som under året får flest recensioner men dock med något mer blandade åsikter. 
Medan vissa kritiker anser att pjäsen lyfter en viktig fråga som berör och som förhoppningsvis kan få oss att börja 
diskutera jämställdhetsfrågan igen menar andra att bitterheten från själva boken blivit allt för tandlös i Pontus Sten-
hälls manus och att djupet i boken blir alltför svårt att få fram i en teateruppsättning, det blir svårt att hitta fokus för 
förställningen.

norra västerbotten skriver mest

Västerbottens-Kuriren går i år om norra Västerbotten 
som den tidning som oftast recenserar. Drygt hälften av 
Västerbottensteaterns föreställningar uppmärksammas 
av tidningen. Intresset i storstadstidningarna bibehålls, 
Svenska Dagbladet recenserar tre föreställningar, Kän-
disfeber,  Norrlands Akvavit och Det susar i säven som alla 
får recensioner med övervikt åt det positiva. Däremot 
har Dagens nyheter, som förra året recenserade Lifsens 
Rot, i år inte recenserat någon av Västerbottensteaterns 
föreställningar. nummer.se som förra året utmärkte sig 
som betydligt mer kritisk än övriga tidningar publicerar i 
år bland annat en kritisk recension av Laila där recensen-
ten ifrågasätter pjäsens trovärdighet.

Mer fokus på barn och ungdom
   
Föreställningarna för barn och ungdomar uppmärksam-
mas i större utsträckning än förra året. Laila recenseras 
vid fyra olika tillfällen och Älskade jävla pappa recenseras 
vid två tillfällen.

Ur infopaq-rapporten
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Citat - ett axplock

gripande
- Falköpings Tidning om 
Lifsens Rot

västerbottensteatern 
visar hur teater kan 
se ut på 2010-talet
Västerbottens Folkblad om  
Kändisfeber

starkt  
berörande

Nummer.se om Laila

Fantastiska skåde-
spelare, fascinerande

koreografier och  
förtjusande sånger

Västerbottens-Kuriren om 
Det susar i säven

snygg och välgjord
Svenska Dagbladet om Kändisfeber

Jösses så  
muntert
Norran om  
Norrlands Akvavit

Fantastisk be-
rättelse och ett 
fantastiskt berät-
tande
Östran om Lifsens Rot

Kul, rörande men 
också allvarligt 

Oskarshamns-Tidningen om 
Bitterfittan

om gästfrihet och 
jämlikhet
Svenska Dagbladet om Det 
susar i säven

sus-succé
Norran om  

Det susar i säven

Berättarkonst  
från de djupare 
folklagren
Västerbottens-Kuriren om 
Kulturarvet slår tillbaka

en både välskri-
ven och välspelad 
berättelse
Västerbottens-Kuriren om 
Älskade Jävla Pappa

Hög igenkän-
ningsfaktor

Östran om Bitterfittan
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genom recensionerna ges en bild av teatern som:

• En modern teater
• En teater med skickliga skådespelare
• En teater med stor berättarkonst
• En teater med förmåga att hitta de bästa bland Sveriges nya skådespelare
• En teater som berör viktiga frågor
• En teater med omsorg om det lokala

Tänkvärda föreställningar
 
Flera av Västerbottensteaterns föreställningar beskrivs som tänkvärda och sägs förmedla ett viktigt budskap. Främst 
är det Bitterfittan som i flertalet recensioner sägs ta upp en fråga som berör, som vi känner igen oss i och som det 
framförallt är viktigt att vi inte slutar diskutera. älskade jävla pappa är en annan förställning som också får positiv kritik 
för att den lyfter ett viktigt tema som, tyvärr, ständigt är aktuellt.

västerbottensteatern – en modern teater

Västerbottensteatern beskrivs som en modern scen. Västerbottens Folkblad skriver i samband med recensionen av 
Kändisfeber att Västerbottensteatern visar att de ligger i framkant för hur teater kan se ut på 2010-talet.

västerbottensteatern – experter på berättarkonst

Det skrivs fortsatt mycket om berättarkonst och berättarglädje i recensionerna av Västerbottensteaterns föreställ-
ningar. Västerbottensteaterns val av pjäser fungerar väl för att stärka bilden av teatern som skicklig inom genren med 
både torgny Lindgrens och Sara Lidmans texter som förlagor. Svenska Dagbladet uppmärksammar också teaterns 
omtanke om sin hemmason och nämner att teatern har dramatiserat flera noveller av torgny Lindgren. även Man-
nen i båten och Kulturarvet slår tillbaka är förställningar som ytterligare stärker Västerbottensteaterns position inom 
berättarkonsten.

Bitterfittan lyfter jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsperspektivet framkommer tydligast i recensioner av Bitterfittan vars kärna handlar just om problemen 
med jämställdheten till och med i de mest moderna och ”jämställda” familjer. Förställningen manar till eftertanke. 
oskarshamns-tidningenskriver ”Det är kul och rörande, men allvar förstås. och kanske. Kanske kan hennes teater få 
oss att börja diskutera igen”.

västerbottensteaterns egen jämställdhet

Fem av tio recenserade föreställningar är regisserade av kvinnor. Sett till de skådespelare som representerar teatern i 
medierna, är det också relativt jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

västerbottensteatern som varumärke
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