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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Västerbottensteatern AB avger  
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

viktiga händelser under året och måluppfyllelse
   
Året har präglats av arbete med de regionala och de lokala kulturplanerna i samband med att den nya Samverkans-
modellen nu införts i vår region. ägandet av Västerbottensteatern har flyttats över från Landstinget till nybildade 
Region Västerbotten. en förhoppning är, att det för teatern ska innebära fördjupat och förbättrat samarbete med 
kommunerna. Vi kan glädja oss åt att ett turnéstöd är prioriterat i den regionala kulturplanen. I Skellefteå kommuns 
kulturplan finns byggandet av ett nytt kulturhus angivet som ett av sju prioriterade områden. Vi har framfört starka 
önskemål om att huset ska innehålla nya lokaler för teaterns hela verksamhet. Under många år har vi lyft fram vår 
trångboddhet och de nuvarande lokalernas olämplighet inte minst ur tillgänglighetsaspekten och vi hyser stora 
förhoppningar om att Skellefteå kommun nu tillsammans med regionen äntligen ska förverkliga planerna på ett nytt 
kulturhus.  teaterns styrelse och teaterledningen har under året bildat en ”Husgrupp” som har haft 15 sammanträden 
och arrangerat studieresor till kulturhus i andra städer, skrivit debattartiklar och arrangerat opinionsmöte för ny  
teater. Husgruppen menar att en ny teater är nödvändig både för Västerbottensteaterns utveckling och för Skellefteå  
kommuns framtid.

Samarbeten och samverkansprojekt har blivit ett sätt för Västerbottensteatern att utveckla verksamheten och få 
till stånd fler föreställningar. Norrscen bygger på samverkan mellan länsteatrarna i norrbotten, Västerbotten, Väster-
norrland och Jämtland samt Samiska teatern. 
Att vara aktiva i lokala, nationella och internationella samverkansprojekt är ett av våra viktiga mål. ett annat mål är 
att bli Europas ledande berättarteater, ett nog så högt ställt mål, men spännande och utvecklingsbart för oss alla på 
teatern. Utvecklingsbidrag från Kulturrådet samt riktat stöd från Skellefteå kommun och Region Västerbotten, gör det 
möjligt för oss att intensifiera arbetet mot detta mål och fördjupa våra internationella kontakter och även konstnärligt 
utveckla vår berättarteater.
I berättarföreställningen Hohaj har vi följt upp ett samarbete som pågått sedan många år med Skottland, genom 
att Creative Scottland har skjutit till medel för skådespelarmedverkan i föreställningen. Vi har även inlett ett nytt 
samarbete med Finland och kontakter har etablerats med Wasa teater i Vasa, inför utbyte, gästspel och framtida 
gemensamma produktioner.
även den återkommande Berättarfestivalen, som vi driver tillsammans med Skellefteå Museum, Kulturenheten 
i Skellefteå samt med Västerbottens Museum under april månad, är en manifestation av våra samverkansprojekt.  
Berättarfestivalen 2011 hade c:a 7 300 besökare vilket är mycket bra och årets Berättarkommun var Vilhelmina.

Årets publiksiffra är 30 416. vilket innebär att vi även detta år lyckas nå målet på minst 30 000 besökare och med 457 
spelade föreställningar, varav 196 för barn och unga kan vi känna oss mycket nöjda.
Västerbottensteatern deltar i samhällsutvecklingen genom produktion av angelägna föreställningar och genom  
möten med publik och arrangörer; det vi idag kallar civilsamhället. även genom deltagande i samarbetsprojekt;  
lokala, regionala och internationella, bidrar teatern till att Västerbotten blir ett län där det är attraktivt att bo och leva.    
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våra föreställningar 2011 

Västerbottensteaterns vision är att engagera i hela regionen. För att engagera krävs att föreställningarna håller hög 
konstnärlig kvalité samt att de har ett innehåll som känns viktigt både för publiken och för de medverkande. Vi 
vill även erbjuda en bredd i repertoaren så att alla åldrar och smakriktningar tillgodoses i så stor utsträckning som  
möjligt. För att engagera i hela länet krävs också turnéanpassade produktioner som möjliggör uppsökande  
verksamhet. Människor ska ha tillgång till teater oavsett bostadsort och plånbok. Samtliga föreställningar utom vår 
sommarteater 2011 Det Susar i Säven har varit byggda för turné. Både större och mindre produktioner.

Året inleddes med att pjäserna Kändisfeber, Norrlands Akvavit, Tusen Bitar och Kulturarvet slår tillbaka spelades på turné 
men även i Skellefteå på vår fasta scen. Vi genomförde lyckade gästspel i Stockholm för i stort sett utsålda salonger 
med Norrlands Akvavit och Tusen Bitar och fick därtill strålande recensioner både i Dn och i Svenska Dagbladet. Under 
Berättarfestivalen i april hade vi en uppmärksammad premiär på berättarföreställningen Västerbotten – ordsatt, ton-
satt och framkallad. Föreställningen är resultatet av ett samarbete med Västerbottens museum, berättarantikvarien 
Marianne Folkedotter och musikerna Jonas Knutsson och Johan norberg. även Västerbotten har gjort ett uppmärk-
sammat gästspel i Stockholm.
Vår egen berättare Greger ottosson hade premiär på en förställning kallad Storbrodren. en dokumentär berättelse 
om Anders Larsson och nyläseriet i norra Västerbotten som samtidigt blev en historia om en begynnande demokra-
tiseringsprocess. Föreställningen, som blev mycket efterfrågad, spelades med stor framgång i hela länet och även  
i norrbotten och Västernorrland.
I juni-juli spelades en repris av 2010 års Sommarteater och även i år drog Det Susar i Säven stor publik. tyvärr blev vi 
tvungna att ställa in några föreställningar på grund av sjukdom, men beläggningsgraden är vi mycket nöjda med. Vår 
sommarteater är även ett exempel på samverkan. Här medverkar varje sommar lokala amatörer. I Det susar i Säven 
deltog ett 20-tal amatörer, mest gymnasieungdomar.

Under oktober 2011 var det så dags för två premiärer: Hohaj av ellenor Lindgren baserad på en roman med samma 
namn av elisabeth Rynell och Stenar i Fickan irländsk dramakomedi av Marie Jones. Hohaj är en dramatisk kärleks-
historia i Västerbottens utmarker och Stenar i Fickan är en munter teaterlek med djupt allvarlig botten, där två skåde-
spelare gestaltar 15 roller.
Med dessa föreställningar ger vi vår publik den bredd och variation i utbudet som vi eftersträvar. Föreställningarna är 
byggda för att passa i de lokaler som finns att tillgå runtom i Västerbotten.

Övriga föreställningar 
Vi fortsätter att ge Lunchteater och efter-Jobbet-teater både i Skellefteå och i Umeå. Här har vi kunnat erbjuda våra 
egna föreställningar som Storbrodren, Bitterfittan och samarbetsprojektet Mannen i båten men vi tar också emot gäst-
spel av olika slag. Huvudsaken, när det gäller den populära kombinationen är Mat + teater, är att få ett varierat utbud 
och att föreställningarna trots det minimala scenutrymmet håller hög kvalité. Förutom gästspel på Lunchteatern har 
vi under året arrangerat gästspel av föreställningen Färdknäpp från Scenkonstbolaget teater i Sundsvall, och David 
Book, som medverkade i Kändisfeber fick under våren tillfälle att framföra sin dramatisering av Archy – Berättelsen om 
en kackelacka.

Teater för barn och unga
Västerbottensteaterns målformulering är: Minst 25% av publiken utgörs av barn och unga. Under 2011 uppnår vi 
målet med 9 058 besökare vilket utgör 30% av det totala publikantalet.  tyvärr minskade antalet Barnlördagar som 
vi arrangerat i samarbete med Kulturenheten, Skellefteå kommun på grund av att den lokal, det så kallade ”Blå rum-
met” är olämpligt ur tillgänglighetssynpunkt och har dömts ut av Brandmyndigheten som lokal för teaterverksamhet. 
Situationen kan förhoppningsvis förbättras genom en ombyggnad under 2012. Detta är ännu ett exempel på vårt 
stora behov av en ny teater i Skellefteå.
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UngHästen

UngHästen blir en allt viktigare del av Västerbottensteatern verksamhet. De spelar huvudsakligen för ungdomar på 
högstadiet men också i viss mån för gymnasiet. Beroende på pjäs och innehåll har vi även kunna arrangera ett fåtal 
offentliga föreställningar. UngHästen spelar företrädesvis i klassrum och pjäsen efterföljs alltid av ett fördjupande 
samtal med den unga publiken. 
Under 2011 har UngHästen spelat tio olika föreställningar. Samtliga föreställningar är relaterade till problem som ung-
domar upplever i sin vardag och ämnesvalen kommer ofta till efter förslag från den unga publiken. Föreställningen 
Tysta Leken var ett samarbete med Museum Anna nordlander (MAn). och handlade om dolda maktstrukturer i klass-
rummet. Pjäsen spelades i museets konsthall och kompletterades med sedvanligt publiksamtal men också med 
utställningsverksamhet

Demokratiprojekt 2011 i Skellefteå kommun
ett undantag från sedvanligt tillvägagångssätt när det gäller pjäsval, gjordes under hösten 2011 då Unghästen på 
uppdrag av Skol- och kulturkontoret i Skellefteå kommun arbetade på samtliga högstadieskolor under en halvdag 
med ett demokratiarbete. Alla elever på högstadiet gavs då möjlighet att skriva ner förslag på kommunala förbätt-
ringar utifrån mallen för medborgarförslag. 
UngHästen inledde demokratidagen på varje skola med en teaterföreställning som handlade om hur det demokra-
tiska arbetet bedrivs på kommunal nivå. Pjäsen innehöll också information om hur det går till att skriva medborgar-
förslag. Därefter arbetade klasserna med sina lärare och skrev ner förslag varefter elevrådsrepresentanter återkopplade  
till Unghästen och tillsammans gick man igenom förslagen. Det blev totalt17 föreställningar samt efterarbete.
Syftet med uppdraget var att väcka ungdomars intresse för demokratifrågor samt öka dialogen och samverkan med 
kommunens politiker.
Resultatet blev att Kommunfullmäktige fick motta 1690 elevförslag (medborgarförslag) som ska behandlas enligt 
den politiska processen och under vårterminen -12 förväntas återkoppling med svar till eleverna.

DIG
Under 2011 startades ett helt nytt projekt: Dramatik i Grundskolan (DIG) som UngHästen samt utvalda övriga personal- 
grupper från Västerbottensteatern genomförde  tillsammans med två klass 8  på Kågeskolan och med stöd från Ung-
domsstyrelsen och Allmänna Arvsfonden samt i samarbete med Riksteatern. DIG syftar till ökad läsförståelse med 
hjälp av teatertexter.. ett mycket spännande utvecklingsprojekt där eleverna fick i uppdrag att läsa tre olika pjäser 
och, genom att de också fick verktyg för reflektion och analys av teatertexterna, kunde de välja den pjäs de tyckte bäst 
om och ingående motivera sitt val. Projektet avslutades med att klasserna vid två tillfällen framförde var sin iscensatt 
reading av två olika nyskrivna svenska ungdomspjäser inför publik på Västerbottensteatern. ett lite annorlunda sätt 
att marknadsföra teatern eftersom publiken till största delen bestod av ungdomarnas familjer och det var uppenbart 
att många aldrig varit på teatern förut! 
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Publik 2002-2011

Antal spelade föreställningar 2002-2011
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Utveckling och tillväxt
   
Europas ledande Berättarteater
Under året har spännande framsteg gjorts för att nå det mål vi formulerat. Visserligen fick Västerbottensteatern avslag 
på den eU-ansökan, där teatern var en del i ett större projekt, som hade målsättningen att stärka berättandet i hela 
regionen men hos Kulturrådet fick vi gehör för våra utvecklingsplaner. Vi beviljades under 2011 anslag, vilket tillsam-
mans med medfinansiering från Region Västerbotten och Skellefteå kommun möjliggör för oss att avsätta en tjänst 
för att utveckla och marknadsföra berättandet samt stärka, fördjupa och etablera nya internationella kontakter. ett 
konstnärligt utvecklingsarbete löper parallellt med det mer administrativa.
Vi har även under året stärkt kontakterna med berättare i länet och bildat Västerbottensteaterns Berättarensemble 
tillsammans med frilansande berättare samt utformat en gemensam policy för samarbetet med dessa.
Västerbottens profil som Berättarteater har avsevärt stärkts under året. Stödet från Kulturrådet har lagt en bra grund 
för fortsatt utveckling och långsiktigt tror vi att våra föreställningar, våra internationella kontakter samt arbetet med 
Berättarfestivalen kommer att stärka teaterns hela verksamhet.
 Berättarfestivalen erbjuder också aktiv samverkan med näringslivet i Skellefteå och regionen och 2012 ser vi bland 
annat fram emot ett samarrangemang med Stadshotellet.  

Övriga utvecklingsområden
Länsförsäkringar sponsrar idag teaterföreningar som köper Hohaj, ett stöd som indirekt tillfaller oss genom att fören-
ingarna troligtvis inte haft möjlighet att köpa in föreställningen utan detta bidrag. Vi har även under 2011 haft spons-
ring från Alltele samt stöd till Berättarfestivalens tävling Berättarkraft från Skellefteå Kraft. För närvarande hoppas vi 
kunna utveckla samarbetet med våra sponsorer 2012 och hoppas på positiva effekter för oss alla.  Dock, det finns 
ingen tradition hos företag i Västerbotten att sponsra kultur, så det får ses som ett utvecklingsområde på lång sikt. Vi 
ser också stor utvecklingspotential till aktivt samarbete med näringslivet kring vår sommarteaterverksamhet. 

Den tekniska utvecklingen går framåt med stormsteg inom olika områden och vi ser stora möjligheter att främja 
tillgängligheten för vår publik genom bland annat nya lösningar för syntolkning och mobila redskap för textning 
för hörselskadade, redskap som även kan användas för översättning av internationella gästspel. även när det gäller 
digitala sändningar ökar tillgängligheten då vi skulle kunna nå publikgrupper som inte har möjlighet att ta sig till en 
teaterlokal, exempelvis på sjukhus och i fängelser.
en betydande investering har gjorts under 2011 i s.k. LeD-ljus vilket framför allt gör det möjligt för oss att spela i lokaler  
med begränsad tillgång på el, men som också minskar energiförbrukningen och förbättrar arbetsmiljön. 
Genom olika internetlösningar som finns att tillgå kan vi också förbättra kommunikationen och fördjupa dialogen 
med civilsamhället. Den interaktiva dialogen med publik, arrangörer, samarbetspartners och andra intressenter kan 
ytterligare bidra till att förstärka engagemang och spridning samt ge impulser till nya projekt. 
Idag sker oerhört mycket även inom ljud-, ljus- och projiceringsteknik och där måste teatern ligga i framkant inte 
minst för den konstnärliga utvecklingen.

Västerbottensteatern och civilsamhället – Arrangörsutveckling
Civilsamhällets organisationer har fått möjlighet att medverka vid tillkomsten av de regionala kulturplanerna inom 
kultursamverkansmodellen. Region Västerbotten visar redan ambitioner att stärka civilsamhällets (i detta fall teater-
föreningarnas) ställning i samverkan med institutionerna. Vi menar att detta är helt nödvändigt. Under de senaste 
åren har vi kunnat konstatera att både skolor, teaterföreningar och andra arrangörer i regionen nu har sämre ekonomi 
och i vissa fall på grund av ålder inte är så aktiva längre. Detta är ett stort problem. teatern kan inte fullgöra sitt upp-
drag att turnera i länet ifall det inte finns en mottagare. 
Från teaterns sida vill vi arbeta aktivt på för att förbättra situationen. Vi startade för sex år sedan projektet Rum för Teater 
som avsåg att engagera nya arrangörer på orter där man inte tidigare tagit emot gästspel av teater. Vi har besökt års-
möten och arrangerat träffar med teaterföreningar samt deltagit i utbudskonferenser, där vi för samtal kring pjäsval, 
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arrangörskap, marknadsföring m.m. Men vi ser att detta arbete borde utvecklas och vi borde vara ännu mycket mer  
aktiva för att åstadkomma en tydlig förbättring av läget. Det har aldrig tidigare varit så svårt att få ut våra produktioner 
till Västerbottens inland som under 2011.
För att ta tillvara och motivera ett starkt ideellt engagemang bör inflytande över vision och hur mål förverkligas och  
resurser fördelas, hela tiden utvecklas och förbättras.  Vi vill fördjupa och förbättra samarbetet med Riksteaterns teater-
konsulenter, som har i uppdrag att arbeta mot lokala arrangörer. Vi delar uppfattningen att ideellt engagemang utvecklas  
med inflytande, delaktighet och synlighet. Vi undersöker nu möjligheterna till ökade insatser för arrangörerna och 
teaterföreningarna och inte minst skolorna i mindre kommuner.
Länets skolor bör kunna utveckla sitt engagemang i det statliga stödet Skapande Skola, för att Västerbottensteatern 
därigenom i framtiden ska kunna få bättre avsättning för de barnpjäser som produceras.

Framtiden
   
ett långsiktigt mål är att Västerbottensteatern ska växa på alla plan och vi hoppas att en förbättrad dialog mellan kom-
muner, region och civilsamhälle ska leda till att teatern tillåts växa. Idag står vi inför stora ekonomiska utmaningar när 
det gäller teaterns framtida utveckling. Med oförändrade anslag, kommer de utvecklingsmöjligheter vi ser framför 
oss, inte att kunna förverkligas. För att behålla den nivå vi har idag på vår verksamhet behövs helt enkelt mer pengar 
och vill våra ägare att vi ska utvecklas, behövs ännu mer!  
Vi anser även att det är av största vikt, både för Skellefteås framtida utveckling som kommun och för teaterns framtid, 
att man nu satsar på ett nytt teaterhus där hela vår verksamhet får plats att utvecklas.     
Vi tror på fördjupade och förbättrade relationer med både näringslivet och civilsamhället i framtiden. teatern, som  
institution, vill och kan vara en starkare part i samhällsutvecklingen. Att kulturen gagnar tillväxten och är en inflyttnings-
faktor och en bo-kvar-faktor bör bli känt i vidare kretsar. Vi vill bli bättre på att visa upp vad vi har att erbjuda och erbjuda  
möjlighet till delaktighet och inflytande på flera olika nivåer. På detta sätt hoppas vi finna lösningar för alternativ 
finansiering. 
Vår ungdomsavdelning UngHästen har nått vägs ände när det gäller utvecklingsmöjligheter inom de begränsade ramar vi 
har för närvarande. efterfrågan från skolorna ökar konstant, men med sina begränsade personalresurser tvingas gruppen  
tacka nej till beställningar.

Betydande belopp går åt till turnékostnader, bl.a. beroende på de långa avstånden i vår region och det har gjorts en  
utredning av de fyra norrscensteatrarnas behov av utökat turnéstöd. Vi hoppas att våra regionala kulturchefer förstår 
våra behov och går vidare med en ansökan om utökat regionalt turnéstöd som för vår del kunde innebära att resurser 
frigörs och kan användas i produktion istället för, som idag, till hotellkostnader och traktamenten!
tack vare utvecklingsbidrag har Västerbottensteatern goda möjligheter att utveckla internationella kontakter och 
samarbeten kring berättandet. Det pågående samarbetet med Skottland och Finland kommer att följas upp, fördjupas  
och konkretiseras i nya spännande föreställningar som kommer publiken till del i våra tre länder.
I och med Umeå 2014 får Västerbottensteatern en unik möjlighet att hamna i fokus för europas blickar och det är 
nödvändigt att tillvarata detta tillfälle. Vi planerar en gemensam föreställning inom norrscenssamarbetet och räknar 
med stöd från Umeå-2014, från Kulturrådet, från våra ägare och förhoppningsvis även från näringslivet för att kunna 
genomföra en storslagen föreställning under 2014!
 

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 Region Västerbotten och till 40 % (1600 aktier) av Skellefteå kommun. Region 
Västerbotten har under året övertagit aktierna från den tidigare ägaren Västerbottens läns landsting.

omsättning

nettoomsättningen, bestående av biljettintäkter, gager, intäkter för uthyrning av personal m m har under räken-
skapsåret uppgått till 4 265 180 (3 509 084) kronor, vilket utgör 15 % (11 %) av rörelsens totala intäkter. offentliga 
stöd uppgår till 24 987 967 (26 902 276) kronor där Statens Kulturråd, Region Västerbotten och Skellefteå kommun 
är de största bidragsgivarna. 

investeringar	       

Bolagets investeringar i inventarier har under året uppgått till 553 649 (330 838)  kronor.
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nyckeltal 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.  
        
  2011	 2010	 2009	 2008	 2007 
nettoomsättning (kkr)  4265 3509  4 719   3 842   3 193 
offentliga bidrag  24988 26902  23 089   23 494   25 519  
egenfinansiering. %   15 11 17 14 11
Rörelseresultat (kkr)  -225 -29 -59 -632 -528
Resultat efter finansiella poster (kkr)  -11 -26 -12 -90 -110
Balansomslutning (kkr)  12466 11696  12 520   11 929   12 810  
Likviditet (%)  145 152 144 152 143
Soliditet (%)  37 39 37 39 37
Avkastning på eget kapital (%)  neg neg neg neg neg  
Avkastning på totalt kapital (%)  neg 0 neg neg neg
Medelantal anställda  43 43 41 43 47
Antal spelade föreställningar  457 546 592 482 364
- varav för barn och ungdomar  196 278 257 238 156
Antal besökare  30416 32 138  33 827   28 332   30 770 
- varav barn och ungdomar  9058 9 051  9 097   7 623   12 489  
Antal produktioner  23 19 20 16 16
Antal nyproduktioner  7 9 10 8 7
  

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.     
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resultat och ställning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -10 692 kronor. Resultatet av bolagets verksamhet samt ställ-
ningen 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 219 521     
Årets vinst 667
Kr  220 188

      

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att      
vinstmedlen disponeras så      
att i ny räkning överförs 220 188
Kr 220 188
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intäkter 2011

Kostnadsfördelning 2011
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 Not	 2011	 2010
	 1	 	 	
Rörelsens	intäkter:	    
nettoomsättning 2 4 265 180  3 509 084 
offentliga stöd 3 24 987 967  26 902 276 
Övriga rörelseintäkter  4 146 203  175 890 
 
Summa	intäkter	 	 29	399	350		 30	587	250	
Rörelsens	kostnader:    
Produktionskostnader 5 -4 445 699  -3 834 916 
Övriga externa kostnader  6 -4 631 191  -4 985 281 
Personalkostnader 7 -19 999 136  -21 225 274 
Avskrivningar av materiella      
anläggningstillgångar  -548 304  -570 458 

Rörelseresultat	 	 -224	980		 -28	679	
Resultat	från	finansiella	investeringar:  
Ränteintäkter   216 885  36 537 
Räntekostnader  -2 597  -34 355 

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 -10	692		 -26	497	

Bokslutsdispositioner 8 72 232  79 322 
Skatt på årets resultat  -60 873  -52 345 

	 	 	
Årets	resultat	 	 667		 480	

resultaträkning
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Balansräkning

TILLGÅNGAR	 Not	 2011-12-31	 2010-12-31
	 1	 	 	

Anläggningstillgångar:   
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 9 1 173 740 1 182 390

Summa	anläggningstillgångar  1	173	740	 1	182	390

Omsättningstillgångar:    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  303 881 61 304
Skattefordran  533 015 541 544
Övriga fordringar 10 9 586 469 9 004 510
Förutbetalda scenproduktions-
kostnader  11 614 849 454 430
Övriga förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 12 243 080 437 282
  11	281	295	 10	499	070

Kassa och bank  10	582	 14	418

Summa	omsättningstillgångar	 	 11	291	877	 10	513	488

	 	 	 	
SUMMA	TILLGÅNGAR	 	 12	465	617	 11	695	878
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EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 Not	 2011-12-31	 2010-12-31

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  219 521 219 041
Årets resultat   667 480
  220	188	 219	521
 
Summa	eget	kapital	 	 4	221	088	 4	220	421
    
Obeskattade	reserver	 14 465	070	 537	302
 
Kortfristiga	skulder:    
Leverantörsskulder  1 323 522 821 900
Övriga kortfristiga skulder  341 350 377 780
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15 6 114 587 5 738 475
 
Summa	kortfristiga	skulder	 	 7	779	459	 6	938	155
	 	 	
SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 12	465	617	 11	695	878
	
Ställda	säkerheter	 	 Inga	 Inga	
Ansvarsförbindelser 16 453 081 423 543
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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.  
Bidrag 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 innehavet  
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  
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 reserver (med 
avdrag för latent skatteskuld).

egenfinansiering       
nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter i förhållande till total omsättning

Not	2
Nettoomsättningens	fördelning	 2011 2010
Spelintäkter  3 233 575 2 860 689
Övriga föreställningsintäkter  187 732 0
Servering 449 718 373 292
Fakturerade kostnader 225 133 86 713
Försäljning kläder/dekor/material 
och uthyrning utrustning/personal 9 884 23 778
Övriga sidointäkter 159 138 164 612
	 4	265	180	 3	509	084
	
Not	3
Offentliga	stöd 2011 2010
Västerbottens läns landsting 0 10 037 800
Region Västerbotten 9 852 220 0
Skellefteå kommun 7 039 000 6 974 000
Statens Kulturråd 7 865 000 7 827 500
Anställningsstöd 583 747 591 573
Övriga offentliga bidrag 140 000 367 903
Överskott överfört till kommande år -492 000 1 103 500
 24	987	967	 26	902	276

Bidrag från ägarna uppgående till 3 405 000 (2 913 000) kronor har periodiserats som förutbetalda bidrag
avsedda att täcka kostnader för kommande år.
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Not	4
Övriga	rörelseintäkter 2011 2010
Hyresintäkter lägenheter 2 398 0
Avyttring av anläggningstillgångar 0 3 000
Sponsringsintäkter 130 000 80 000
Övriga ersättningar och intäkter 13 805 92 890
 146	203	 175	890

Not	5
Produktionskostnader	 2011 2010
Material  och hyra utrustning till produktioner  383 336 762 666
Köpta produktionstjänster ej konstnärliga 222 788 170 978
Upphovsrättsliga kostnader 380 476 517 360
Gästspelskostnader 261 982 319 760
turnékostnader 670 249 416 214
Servering 432 567 373 247
teaterdokumentation 51 042 47 682
Köpta konstnärliga produktionstjänster 2 043 259 1 227 009
 4	445	699	 3	834	916

Not	6
Lokalkostnader	
Skellefteå kommun tillhandahåller, utöver ordinarie bidrag, verksamhetslokaler för Väster-
bottensteatern i Skelllefteå omfattande scener, verkstäder och kontorsutrymmen mm. Värdet 
av detta uppskattas till 2 528 tkr. Denna kostnad bokförs ej. Den lokalkostnad som redovisas 
avser gästlägenheter, kontorslokal i Umeå, förrådsutrymmen och hyra av scener/spellokaler i 
länet, företrädesvis i Umeå.
  
 2011 2010
Lokalkostnader 257 479 180 107
Lägenhetskostnader 307 291 285 281
 564	770	 465	388
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Not	7
Anställda	och	personalkostnader 2011 2010
Medeltalet anställda
Kvinnor 22 23
Män 21 20
 43	 43
  
Könsfördelning	i	företagsledningen 2011-12-31 2010-12-31
Andel kvinnor
Styrelsen 56% 86%
Övriga ledande befattningshavare 75% 75%

Löner,	andra	ersättningar	och	sociala	kostnader 2011 2010
Löner och ersättningar uppgår till:
Styrelsen och verkställande direktören 832 665 678 055
Övriga anställda 12 634 441 13 159 746
Totalt	löner	och	ersättningar	 13	467	106	 13	837	801

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 614 383 4 932 410
Pensionskostnader styrelse och 
verkställande direktör 25 764 259 200
Pensionskostnader övriga anställda 1 487 867 1 850 685

Totala	löner,	ersättningar,	sociala	avgifter	
och	pensionskostnader	 19	595	120	 20	880	096
Övriga personalkostnader 404 016 345 178
Totala	personalkostnader	 19	999	136	 21	225	274

Västerbottensteatern brukar varje år anställa drygt 100 personer. År 2011 var siffran 142 personer.  
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 anställnings-
perioderna 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. Det förmånsbaserade pensionssystemet är illa 
anpassat till branschens anställningsförhållanden med  många och korta anställningsperioder 
med varierande lön beroende på uppdragens art. Höga pensionspremier betalas in för frilan-
sande personal som aldrig kommer dessa till del, då de sällan har en anställning när de uppnår 



Årsredovisning 2011 Västerbottensteatern AB  org nr 556214-5184

22

pensionsåldern. Pensionspremierna är omöjliga att beräkna och innebär en stor osäkerhet  
i vår ekonomi. Institutionerna påförs dessutom hela tiden retroaktiva premier på grund av  
rättelser av olika slag och retroaktiva ändringar av regelsystemet. Under 2011 har de oförutsedda 
avvikelserna inte varit så stora och till största delen  positiva. Vi har därför en förhållandevis låg 
pensionskostnad. Genomsnittlig SPV-premie år 2011 uppgår till 6,54 (10,62 %). Branschens parter  
är överens om att ett nytt pensionssystem behövs men kan inte lämna nuvarande system utan 
beslut från regeringen. Upprepade försök har gjorts för att få regeringen att fatta nödvändiga 
beslut, men de har hittills varit resultatlösa. Uppvaktningarna fortsätter.

Utöver SPV-avgift betalasindividuell pensionspremie på 4,5 (4,3) % av löneunderlaget enligt 
central avtalsöverenskommelse. Avsättningen höjdes från och med 2011 med 0,2 % .

Not	8
Bokslutsdispositioner 2011 2010
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan 84 332 88 322
Återföring från periodiseringsfond 65 000 57 300
Avsättning till periodiseringsfond -77 100 -66 300
 72	232	 79	322

Not	9
Materiella	anläggningstillgångar		 2011 2010
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 6 517 708 6 663 366
Inköp 553 649 330 838
Försäljningar/utrangeringar -496 499 -476 496

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 6	574	858	 6	517	708

Ingående avskrivningar -5 335 318 -5 241 356
Försäljningar/utrangeringar 482 504 476 496
Årets avskrivningar -548 304 -570 458
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -5	401	118	 -5	335	318

Utgående	planenligt	restvärde	 1	173	740	 1	182	390
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Not	10
Övriga	fordringar
Bland övriga fordringar ingår en fordran på Skellefteå kommun med 10 367 641 (9 744 771) 
kronor avseende tillgodohavande på koncernunderkonto. Övriga skulder till Skellefteå kom-
mun avseende  förutbetalda bidrag mm har avräknats denna post och totalt mellanhavande 
uppgår till 8 987 547 (8 543 071) kronor.
till koncernunderkontot finns en beviljad internkredit som uppgår till 1 000 000 (1 500 000) 
kronor.

 2011-12-31 2010-12-31
Fordran skattekonto 362 679 268 420
Fordran moms 228 637 183 229
Fordran Skellefteå kommun 8 987 547 8 543 071
Övriga fordringar 7 606 9 790
 9	586	469 9	004	510
	
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

Not	12
Övriga	förutbetalda	kostnader	
och	upplupna	intäkter		 2011-12-31 2010-12-31
Upplupna bidrag 93 332 147 796
Förutbetalda kostnader  149 748 128 179
Upplupna intäkter 0 161 307
	 243	080	 437	282

Not	13
Förändringar	av	eget	kapital	 2011-12-31 2010-12-31

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
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Fritt	eget	kapital
Belopp vid årets ingång 219 521 219 041
Årets resultat 667 480
Summa	fritt	eget	kapital	vid	årets	utgång	 220	188	 219	521

Not	14
Obeskattade	reserver	 	2011-12-31 2010-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 187 770 272 102
Periodiseringsfond
tax-06 0 65 000
tax-08 74 200 74 200
tax-10 59 700 59 700
tax- 11 66 300 66 300
tax- 12 77 100 0
	 465	070	 537	302
Not	15
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 2011-12-31 2010-12-31
Upplupna löner 118 061 144 316
Upplupna semesterlöner 1 504 704 1 385 465
Upplupna sociala avgifter 876 117 913 027
Upplupna pensionskostnader 629 837 622 618
Upplupen löneskatt för pensionskostnader 366 375 511 047
Förutbetalt bidrag Länsstyrelsen, för UngHästen 0 140 000
Förutbetalt projektbidrag Statens Kulturråd 400 000 0
Förutbetalt bidrag Västerbottens läns landsting /
Region Västerbotten 2 043 000 1 747 800
Övriga poster 176 493 274 202
	 6	114	587	 5	738	475

Not	16
Ansvarsförbindelser 2011-12-31 2010-12-31
Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse
Svensk Scenkonst 453 081 423 543
Summa ansvarsförbindelser 453	081	 423	543
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STyRELSEN

Valda	av	Västerbottens	landsting

oRDInARIe LeDAMÖteR
Anna-Britta Lundberg, Skellefteå, ordförande
Pontus Lindgren, Umeå
Marianne Hedman, Skellefteå
Joakim Stighäll, Skellefteå

eRSättARe
Suzanne Sellin, Vilhelmina
Margareta Carlbäck, Skellefteå
Anders Jakobsson, Örträsk
olav eriksson, Drängsmark

Valda	av	Skellefteå	Kommun

oRDInARIe LeDAMÖteR
Kerstin Feldhaus-Karlsson, Skellefteå, vice ordf.
Ulf Degerman, Skellefteå
Ulla Bråndal, Burträsk

eRSättARe
Catrine Arvidsson, Skelleftehamn
Ulla Lorentsson, Burträsk
Marika Wallgren, Lövånger

Arbetstagarrepresentanter

oRDInARIe LeDAMÖteR 
Sofia Lindblom 
Greger ottosson 

eRSättARe

Lillemor Skogheden
Maria Asserud

REVISORER

Valda	av	Region	Västerbotten	
	
oRDInARIe 
Anders Westin, Skellefteå 

eRSättARe  
thomas nordenstam, Lövånger 

Valda	av	Skellefteå	Kommun	
	
oRDInARIe 
Margareth S Zingmark, Skellefteå

eRSättARe 
Ulla Paavola, Skellefteå

Valda	av	bolagsstämman	
	
oRDInARIe
Birgitta Gustafsson, KPMG AB, Skellefteå

eRSättARe
Helen Sundström Hetta, KPMG AB, Umeå

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under perioden haft  
4 protokollförda sammanträden:

den 16 februari, 25 maj, 12 september 
och 14 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 2011: Pontus Lindgren, Greger ottosson, olav eriksson, Ulla Lorentsson, Marika Wallgren, 
Maria Asserud, Sofia lindblom,  Ulf Degerman, Joakim Stighäll. Längst fram: Marianne Hedman, Ulla Brån-
dal , Anna-Britta Lundberg, Suzanne Sellin, Kerstin Feldhaus-Karlsson.
Saknas på bilden gör Lillemor Skogheden, Catrine Arvidsson, Anders Jakobsson och Margareta Carlbäck.
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Fördelning årsarbetskrafter 2011
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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, till antalet personer räknat, 
och här återfinns också de flesta korttidsengagerade frilansarna. Västerbotensteaterns personal är mycket kompetent 
och hängiven sin uppgift. Den personalenkät vi genomför varje år visar på god trivsel och stor arbetsglädje. I syfte 
att behålla en kompetent personal och utveckla teatern ytterligare genomförs årligen kompetensutvecklingsinsatser 
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 roll- 
besättning. 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 tekniska 
personalen. tittar man på ledning och styrelse är kvinnorna i majoritet.
Vi har under 2011påbörjat arbetet med att upprätta en likabehandlingsplan, där även de övriga diskriminerings-
grunderna lyfts fram och arbetas med. Särskilt mångfald ligger oss varmt om hjärtat. Vi inser att vår personal inte 
riktigt speglar det samhälle vi lever i och vi vill hitta metoder i vårt arbetssätt som kompenserar för detta och som på 
sikt leder till förbättring.

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 teateryrkets 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 friskvårds satsningar 
för att behålla den låg. Under 2011 slutfördes ett större friskvårdsprojekt som omfattade hälsokontroller, 
konditionsmätning samt föreläsningar. 

vår personal 2011

Det susar i säven 2011
Foto: Patrick Degerman
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Publik per produktion 2011

västerbottensteaterns produktioner 2011

Västerbottensteatern har som övergripande målsättning att engagera i hela regionen. Vi producerar och spelar teater 
för barn och vuxna, på hemmascen och på turné. Under 2011 spelades tjugotre olika produktioner varav sju var  
nyproduktioner. Stora föreställningar, små enmansföreställningar, klassrumsteater, barnteater, soppteater 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 tredje 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 2011
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Hohaj

Dramatisering		 ellenor Lindgren
Regi	 olle törnqvist
Scenografi	&	kostym	 Ulla Karlsson
Kompositör	 Cay nyqvist
Skådespelare	 ellenor Lindgren
 Margareta niss
 Greger ottosson
 Matthew Zajac

Primär	målgrupp Vuxna
Föreställningar 20 st, varav 12 
 i hemkommunen
Publik 1 720 personer, varav 792 
 i hemkommunen

av Elisabeth Rynell

Till Hohaj kommer två människor vandrande i två olika tider. Båda är på flykt från sin egen sorg och drivs allt 
djupare in i skogen, in i obebyggt land. Detta är en historia från en svunnen tid, om kärlek med livet som insats i 
Västerbottens utmarker, som i denna berättelse bär namnet Hohaj.

I Marias (Margareta Niss) sorg väcks kärlekshistorien till liv. Vi möter Inna (Ellenor Lindgren), främlingen Aron 
(Matthew Zajac) som ”klev iland i Simrishamn och började gå norrut”, och fadern Knövel (Greger Ottosson) som 
hela livet slitit hårt för överlevnaden.

Dramatiseringen av elisabeth Rynells roman gjordes av ellenor Lindgren, som tidigare gjort succé med 
Sara Lidmans Lifsens rot. Matthew Zajac från Skottland återkom för andra gången till Västerbottensteatern. 
Senast sågs han i When We Dead Awaken av Ibsen, 2008.

»...en vacker berättelse. enormt sorglig, otroligt tragisk, ja, men vacker. För i allt elände påminns man om att 
det är bättre att ha älskat och förlorat...« norran
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stenar i fickan

Regi	 	 Carl Kjellgren
Manus	 	 Marie Jones
Scenografi	&	kostym	 	 Helena Weegar
Kompositör	 	 Cay nyqvist
Skådespelare	 	 Göran Hansson
  Mikael Lindgren
   
Primär målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  20 st, varav 12 st
  i hemkommunen
Publik  1 573 personer,
  1 049 i hemkommunen

av Marie Jones

Plötsligt händer det! Filmfolket drar in i byn. Diviga filmstjärnor möter jordnära bönder. Det blir en verkligt annor-
lunda filminspelning. När den lilla irländska byn får besök av ett helt filmteam från Hollywood blir inget längre 
sig likt. Vännerna Charlie och Jake får jobb som statister och med det startar förvecklingarna. Kulturkrocken mel-
lan filmens glamorösa drömvärld och bybornas okonstlade syn på livet sätter hela samhället i gungning.

Stenar i fickan är en dramakomedi som tidigare har gjort succé både i Londons West end och på Broadway. 
tillsammans delade Göran Hansson och Mikael Lindgren på femton olika roller. Föreställningen spelades 
som en ”Rum för teater”-produktion.

»...Göran Hansson och Mikael Lindgren gör en fantastiskt fin insats...«  Västerbottens Folkblad
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västerbotten – ordsatt, tonsatt, framkallat

Manus	 	 Marianne Folkedotter
Musik  Johan norberg 
  Jonas Knutsson
Regi  Peter engkvist
Scenografi	&	kostym  Anders Wirén
Medverkande  Marianne Folkedotter
  Jonas Knutsson 
  Johan norberg
     
Primär	målgrupp  Vuxna
Föreställningar  22 st varav 6 st
  i hemkommunen
Publik  2 380 personer varav 
  582 i hemkommunen

av Marianne Folkedotter, Johan Norberg och Jonas Knutsson
	

En berättarföreställning av Marianne Folkedotter, Johan Norberg och Jonas Knutsson till bilder av Sune 
Jonsson. Det förflutna finns lagrat i oss alla. Som en stark klangbotten i våra liv eller som mer undflyende  
bilder. I Västerbotten vilar det historiska landskapet jämsides med den moderna tiden. 

I föreställningen Västerbotten har berättaren Marianne Folkedotter samt musikerna Johan norberg 
och Jonas Knutsson satt ord och ton på sina minnen och erfarenheter av att vara västerbottningar.  
Berättelserna och musiken ackompanjerade Sune Jonssons fantastiska foton. tillsammans formade de en 
resa, genom tid och rum. Västerbotten var en samproduktion mellan Västerbottensteatern och Västerbot-
tens museum.

»Föreställningen har underrubriken ”ordsatt – tonsatt – framkallat” och det är kombinationen av musiken, 
berättandet och bilderna [...] som gör att man sitter fängslad under den dryga timmen föreställningen 

pågår..« Västerbottens Folkblad

»Det känns som att kroppen försvinner och bara 
sinnena återstår. en förtrollande musikslinga väcker 
öronen. Sune Jonssons vemodiga och ömsinta foto-
grafier väcker ögonen. till sist låter sig känslan bli 
ordsatt och en magisk helhet fyller rummet. För det 
är magi. Västerbottnisk magi.« norran
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av Torgny Lindgren

Vi får 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 Lindgrenanda med  
sanningar, tro, glädje och död. Och om ett synnerligen rart brännvin.

efter de lyckade dramatiseringarna av torgny Lindgrens böcker ”ormens väg på hälleberget”, ”Hummel- 
honung” och ”Pölsan” valde Västerbottensteatern att sätta upp ännu en Lindgren-bok, ”norrlands Akvavit”.  
torgny Lindgren-tolkaren Gunnar eklund dramatiserade boken för två skådespelare: Stig Östman och  
Bodil Granlid. I Norrlands Akvavit återvänder torgny till människor och miljöer som är bekanta från tidigare 
berättelser. Som alltid när det handlar om hans historier, så varvades allvar med humor i ”...den muntra 
berättelsen om avkristningen och avfolkningen av inlandet”, för att använda Lindgrens egna ord. 

»Skrönan när den är som bäst.« VK

»norrlands akvavit är på många sätt en sorgsen  
berättelse 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	&	musik-
arrangemang	 		 Cay nyqvist
Medverkande	 	 Bodil Carr Granlid och 
  Stig Östman
   
Primär	målgrupp  Vuxna och ungdomar
Föreställningar  42 st varav 
  19 i hemkommunen  
Publik  4 246 personer varav 
  1 622 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 försoning.

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 var resultatet av en flerårig 
arbetsprocess, en djupdykning i dagböcker, familjealbum och förhörsprotokoll. 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 berörde komplexa frågor om offer och förövare; om villkorslös 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 familje-
relationer och om komplexiteten i varje liten män-
niska. Det finns en vilja till förståelse och försoning.« 
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  27 st varav 16 
  i hemkommunen
Publik  1 091 personer varav 
  521 i hemkommunen
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av och med Greger Ottosson

Anders Larsson stod den 29 november 1819 inför rätta, i Landskyrkan i Skellefteå, anklagad för trots mot kyrkan 
och överheten. Straffet var landsförvisning eller dödsstraff.

Föreställningen om Anders Larsson var en berättelse om nyläseriet i norra Västerbotten, men också en  
historia om en begynnande demokratiseringsprocess. Att ta makten över sitt eget liv i en tid, där avståndet  
mellan de styrande och de styrda var stort. Greger ottoson ställde frågan om vilka i samhället som är  
tärande och vilka som är närande. en frågan som fortfarande är aktuell idag.

»...den mest fängslande och levande underhållningen vi kan uppleva. och Greger ottosson är bra – riktigt 
bra. [...] ...ett exempel på en bra berättare med en stark berättelse. Den bästa kombinationen.« norran

stor-Brodren

Manus	och	berättare	 Greger ottosson
Regi    Gunnar eklund
Scenografi	&	kostym Helena Weegar
Research   tomas Johansson
Musikarrangemang  Cay nyqvist

Primär	målgrupp  Vuxna  
Föreställningar  26 st, varav 17 
  i hemkommunen
Publik  1 823 personer
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av Kenneth Grahame

Den naiva Mullvad och den praktiska Råttas lugna, sköna tillvaro vid älvstranden avbryts ideligen av den 
bortskämde Paddas krav på omväxling och uppassning från sina vänner. Hans obehärskade habegär hotar att 
störta dem alla i fördärvet. Till slut blir faran överhängande och vännerna måste tillkalla den starke och orädde 
Grävling för att få Padda att ta sitt förnuft till fånga.

Det susar i säven är en riktig klassiker, som fängslat generation efter generation med spänning och mycket 
humor. Pjäsen var därför perfekt som en familjeföreställning för alla åldrar. Det susar i säven spelades som 
uppskattad och lovordad sommarteater 2010 och 2011.

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

» 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

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	 Bodil Carr Granlid
 Göran Hansson 
 Annika Isacsson Svedberg
 Mattias Kågström 
 Mikael Lindgren
 Gabriella Widstrand/
 Med Reventberg
 Andreas Öhlund
 samt teateramatörer
  
Primär	målgrupp Familjeföreställning, 
 sommarteater
Föreställningar 15 st, alla i hemkommunen
Publik 2 667 personer

det susar i säven
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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 1 556 personer varav 
 617 i hemkommunen

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.

Många av de teman, som upptagit författaren i hans skapande, möts i Mannen i båten. Det är en sällsam, 
mystisk barndomsupplevelse. Berättarföreställningen gestaltades, med enquists egna ord, av skådespelaren 
Jonas Hedlund. Gitarristen Mikael Karlssons musik väckte känslor och skapade bilder. tillsammans försökte 
de öppna berättelsens alla dimensioner och resultatet blev en nästan hallucinatorisk resa in i texten. 
Föreställningen var ett samarbete med Teater Martin Mutter i Örebro. 

»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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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  13 st varav 2 st i 
  hemkommunen
Publik  1 204 personer varav 
  170 i hemkommunen

av Peter Quilter

Nakenchocker på Paradise Hotel, Hollywoodfruar och Skånefruar, Kungarna i Tylösand, närgångna paparazzi-
bilder… 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.

Kändisfeber var en svart komedi, som ville väcka 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 teaterupplevelse  
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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Thomas Andersson bland vittror, änglar och folk

thomas Anderssons berättande genomsyras av en 
kunskap om människans livsvillkor och strävan efter 
mening. Låtarna hämtar han ur den folkmusikaliska 
skattkistan och sätter sedan in dem i ett samman-
hang. Den karakteristiska humorn finns alltid med, 
oavsett vad det handlar om. Dessa komponenter 
bildade även berättarföreställningen Kulturarvet 
slår tillbaka.

»Avslappnad och utrustad med en imponerande  
berättarglädje [...]. 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 st, varav 560 inom
  hemkommunen

Betraktelser från kökssoffan

av och med Greger Ottosson

Greger ottosson har från sin kökssoffa samlat sina 
vardagsreflektioner över livet och kärleken. Här 
bjöd han på en blandning av skrönor och musik 
hämtade ur livets irrfärder. Ur hans dragspel och 
munspel ljöd visor av bl a Dan Andersson och evert 

taube. 

Manus	&	berättare	 	 Greger ottosson
   
Primär	målgrupp  Vuxna  
Föreställningar  4 st, alla i hemkommunen
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Författare	 	 Maria Sveland
Manus	&	regi  Pontus Stenshäll
Skådespelare  tove olsson

Primär	målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  4 st, alla i hemkommunen
Publik  203 personer

av Maria Sveland

Funderar du också på hur vi någonsin ska kunna få 
ett jämställt samhälle när vi inte ens klarar av att leva 
jämställt med den vi älskar. Gör som Sara, ta en paus. 
Följ med till Teneriffa!
 
Maria Svelands Bitterfittan är en av de senaste årens 
mest uppmärksammade och omtalade böcker på 
teaterscenen. Direkt, underhållande och plågsamt 
ärligt om kvinna, man, barn och jobb. 

»tove olssons gestaltning av Sara griper tag, hon är 
precis lagom utlevande [...]. Västerbottensteatern 
(har) gjort ”Bitterfittan” lättare tillgänglig än vad den 
är i bokform.« Piteåtidningen

Bitterfittan

Stackars lilla clown 5/2
Från 4 år | 30 min | Lokalt producerad föreställning 
Baserad på en bok av Samuel Björkman och Lisa 
Larsson om utanförskap och tillhörighet.

Pyjamas	26/2
Från 6 år | 40 min | Dunsö kapell & UnIt
en musikalisk resa från kväll till morgon.

Hallå Miró	19/11
Från 2 år | 30 min | Hedmans teater
ett poetiskt och musikaliskt drömspel fritt efter mål-
ningar av den spanske målaren Joan Miró.

Primär	målgrupp  Barn
Antal	föreställningar 3 st, alla i 
  hemkommunen
Publik  148 personer 

Barnlördagarna arrangeras i samarbete 
med Kultur Skellefteå.

Barnlördagar
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Interaktiv teater med publiken i centrum

UngHästen arbetar pedagogiskt och använder ínteraktiv teater som metod. Många aktuella ämnen be-
handlas där publiken är delaktiga med sina egna tankar, åsikter och erfarenheter. UngHästen har funnits i 
10 år och 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 definitivt 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

Festen	
om alkohol och droger

Laila		
om förhållanden och homosexualitet 

På	heder	och	samvete		
om hedersvåld

Livsviktiga	relationer	
om relationernas betydelse i livet

Älskade	jävla	pappa	
en monolog av och med Saga eserstam

Den	man	älskar	agar	man	
om mäns våld mot kvinnor

XXX	om	sex	&	sånt	
om sex och sånt

Tysta	leken	
om roller i klassrummet

Demokrati		
om demokrati och medborgaransvar

DIG		
om dramatik i grundskolan
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 Antal	 Antal
	 spelande	fst.	 antal	personer
Festen    42   927
Laila       5   285
På heder och samvete    18   459
Livsviktiga relationer      5   301
älskade jävla pappa    28   770
Den man älskar agar man    23   882 
XXX om sex och sånt      9   258
tysta leken    23   523
Demokrati   17 3 125
DIG      2   180
Företag      2   166
Övrigt      4     92
   	178	 7	968

Primär	målgrupp  Skolor
Föreställningar  178 st, varav 137 
  i hemkommunen
Publik  7 968 personer,
  varav 6 572
  i hemkommunen
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Fördelning nyproduktioner och tidigare  
spelade föreställningar 2005-2011
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spelade föreställningar fördelning hemma/turné

Andel turnéföreställningar 2011
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53%
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så tyckte recensenterna

Infopaq är en helhetsleverantör inom mediebevakning och analys. Vi har anlitat dem för att göra en analys av hur  
Västerbottensteaterns föreställningar mottagits och belysts i media.  Infopaq har sammanställt recensioner av  
samtliga premiärer under 2011. Recensionerna har förekommit i färre tidningar detta år jämfört med 2010, vilket 
främst beror på färre antal premiärer (7 st, mot 10 st 2010). Sammantaget får dock uppsättningarna ett ännu bättre 
mottagande än ifjol. I rapporten kan man t ex läsa följande:
»Föreställningarna får ett ännu bättre mottagande i år och av de 24 recensionerna är 18 mer eller mindre positiva. 
Flera föreställningar går hem hos samtliga recensenter och ingen uppsättning får negativ kritik i flera tidningar.« 

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

Diagram: INFOPAQs ”Analys av recenserade föreställningar 2011”.

Färre recensioner än 2010
Västerbottensteatern har under 2011 inte haft lika många premiärer som året 
före och färre föreställningar har recenserats; sju uppsättningar recenserades 
2011 jämfört med tio under 2010. Det är också totalt sett långt färre recensioner 
än förra året, då flera turnerande föreställningar recenserades i många tidningar. 
De sju föreställningarna har fått 24 recensioner, att jämföra med 37 stycken 
under 2010.

Mycket positivt mottagande
Föreställningarna får ett ännu bättre mottagande i år och av de 24 recensionerna 
är 18 mer eller mindre positiva. Flera föreställningar går hem hos samtliga 
recensenter och ingen uppsättning får negativ kritik i flera tidningar. 
Recensenterna blir mest berörda av Tove Olssons föreställning Tusen bitar men 
de flesta andra uppsättningar får också fina recensioner. Kändisfeber, som i år 
recenseras av en tidning, är den enda föreställning som inte faller recensenten i 
smaken.

VF och Norran recenserar oftast
Västerbottens Folkblad och Norran recenserar båda fyra föreställningar vardera 
medan Västerbottens-Kuriren skriver om tre. Ytterligare nio tidningar recenserar 
någon eller några föreställningar. Till skillnad från 2010 recenserar Dagens 
Nyheten Västerbottensteaterns föreställningar; både gästspelet av Norrlands 
Akvavit på Teater Pero i Stockholm och Hohaj på hemmascenen får fina 
omdömen av DN:s Ingegärd Waaranperä. Svenska Dagbladet, som förra året 
skrev om tre föreställning, recenserar under 2011 endast en; Tusen bitar.

Antal recensioner per tidning

Västerbottens Folkblad 4
Norran 4
Västerbottens-Kuriren 3
Länstidningen Östersund 2
nummer.se 2
Dagens Nyheter 2
Sundsvalls Tidning 2
Norrländska Socialdemokraten 1
Örnsköldsviks Allehanda 1
Tidningen Ångermanland 1
Norrbottens-Kuriren 1
Svenska Dagbladet 1

Antal recensioner per föreställning

Hohaj 5
Norrlands Akvavit 5
Tusen bitar 4
Stor-Brodren 3
Västerbotten 3
Stenar i fickan 2
Älskade jävla pappa 1
Kändisfeber 1

17%

8%

75%

Balanserade

Övervägande kritiska

Övervägande positiva

Mottagandet i medierna
Baserat på antal recensioner
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Hohaj, en hyllad dramatisering

Överlag är recensenterna positiva till ellenor Lindgrens uppsättning av elisabeth Rynells roman Hohaj. Samtliga 
recensenter framhåller styrkan i berättelsen och språket, men alla blir inte övertygade av iscensättningen. Mest  
skeptisk är Västerbottens Folkblad, som tycker föreställningen har många problematiska inslag och i långa stycken är 
tråkig. Desto mer positiva är övriga tre tidningar som recenserat. Här hyllas skådespeleriet, i synnerhet ellinor Lindgren  
i rollen som Inna, även om Dagens nyheter anser att det bitvis är ojämnt. norran anser att Lindgren gjort ett ”strålande” 
jobb med dramatiseringen och att rollbesättningen överlag är utmärkt. ”Berättandet bär i det västerbottniska land-
skapet”, är rubriken i Dagens nyheter - den tidning som kanske mest ser det lokalt särpräglade i föreställningen.  

stenar i fickan
 
Västerbottens Folkblad och norran recenserar Stenar i fickan. tidningarna är ense om att de två skådespelarna, som 
tillsammans gestaltar 15 roller, gör ett bra jobb, men kritikerna har lite svårt att hänga med i rollbytena. ”Lite lugnare 
tempo, kanske några fler kostymbyten och pjäsen hade lättare kunnat leva upp till sin fulla potential”, skriver VF.

vF och norran skriver mest

Västerbottens Folkblad och norran recenserar båda fyra 
föreställningar vardera medan Västerbottens-Kuriren  
skriver om tre. Ytterligare nio tidningar recenserar någon 
eller några föreställningar. till skillnad från 2010 recenserar  
Dagens nyheten Västerbottensteaterns föreställningar; 
både gästspelet av Norrlands Akvavit på teater Pero i Stock-
holm och Hohaj på hemmascenen får fina omdömen 
av Dn:s Ingegärd Waaranperä. Svenska Dagbladet, som 
förra året skrev om tre föreställning, recenserar under 
2011 endast en; Tusen bitar. 

Recensenterna blir mest berörda av tove olssons före-
ställning Tusen bitar, men de flesta andra uppsättningar 
får också fina recensioner. Kändisfeber, som i år recenseras 
av en tidning, är den enda föreställning som inte faller  
recensenten i smaken.

Ur infopaq-rapporten
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genom recensionerna ges en bild av teatern som:

• En teater med skickliga skådespelare
• En teater med förmåga att skapa och förmedla helhetsupplevelser
• En teater som står för äkthet och starka upplevelser
• En teater med en stark berättartradition

västerbottensteaterns skådespelare hyllas
 
en styrka hos Västerbottensteatern är dess skådespelare. I varje föreställning lyfts någon eller några skådespelare 
fram av kritikerna, som ellenor Lindgren i Hohaj, Stig Östman i Norrlands Akvavit, tove olsson i Tusen bitar samt Göran 
Hansson och Mikael Lindgren i Stenar i fickan. 

västerbottensteatern bjuder på helhetsupplevelser

Recensenterna beskriver flera teaterföreställningar som en helhetsupplevelse. Uppsättningen Västerbotten skildras 
i norran som en ”magisk helhet” skapad av musik, bilder och Marianne Folkedotters berättelser. Kombinationen musik  
och berättande i Stor-Brodren och Norrlands Akvavit uppskattas också av kritikerna. även Tusen bitar beskrivs som en 
helhet, där berättelse, musik och autentiska bilder samverkar på ett väldigt bra sätt.

egenupplevt och äkta

Det dokumentära och självupplevda är ett tema i flera föreställningar, vilket stärker bilden av en teater som står för 
äkthet och starka upplevelser. Tusen bitar är det främsta exemplet, där huvudrollsinnehavaren förmedlar sin egen 
gripande historia, men även Älskade jävla pappa, som recenseras under Luleå barn- och ungdomsteaterfestival, är en 
självupplevd berättelse som går hem hos kritiker och publik.

Berättandet lyfts fram

Västerbottensteaterns starka berättartradition kommer fram tydligt i recensionerna, även om det för den regionala 
pressen ibland förefaller vara en självklarhet det inte ordas mycket om. Den lokalt förankrade repertoaren uppskattas 
dock: ”Vi ska vara glada att vi har Västerbottensteatern och deras satsning på lokala berättelser”, avslutar exempelvis 
norran sin recension av Stor-Brodren. I en fantastiskt fin recension av Västerbotten, inleder tidningens kritiker: ”Med risk 
för att svära i kyrkan var det uppfriskande att få se och uppleva Västerbotten genom någon annans ögon än torgny 
Lindgrens”. Det finns alltså ett sug efter olika typer av berättelser, som tilltalar olika målgrupper.

Utanför regionen påpekas gärna teaterns förankring i den starka Västerbottniska traditionen av muntligt berättande, 
till exempel i Dagens nyheters båda recensioner. ”Västerbottensteatern stadfäster sin plats som berättarteaterns 
centrum”, konstaterar Dn i recensionen av Hohaj. efter gästspelet med Norrlands Akvavit skriver tidningen: ”Väster-
bottensteaterns tolkning av torgny Lindgrens Norrlands akvavit är en kärleksförklaring till själva berättandet, i en form 
mitt emellan klurig folkhumor och obetvinglig norrländsk ståupp-poesi – vemodigt saklig, väckelsedigert predikande, 
djupt och innerligt humoristisk. Så kommer den också från Sveriges främsta hemvist för det muntliga berättandet.”

västerbottensteatern som varumärke
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scenografin får litet utrymme i recensionerna

Scenografin är ingenting som lyfts fram av kritikerna. Beskrivningar som ”diskret”, ”enkel”, ”lågmäld” och ”mest  
avskalade som tänkas kan” visar att scenografin kanske inte heller är tänkt att göra så stort väsen av sig. Här önskar  
sig recensenterna ibland lite mer. elin Axelsson i nummer.se hade till exempel ”gärna sett en fylligare scenbild”  
i Stor-Brodren. Men scenografin får också positiva omdömen. trots den kala scenen ”är det ingenting som saknas”, 
skriver tidningen Ångermanland/Örnsköldsviks Allehanda om Norrlands Akvavit. ”Scenografin är lika skir som en 
sommargardin/.../”, beskriver norran Västerbotten. Samma tidning kallar scenografin till Hohaj för ”finurlig”. Denna 
uppskattas dock inte av Västerbottens Folkblad: ”...jag blir heller inte övertygad av Ulla Karlssons scenografi som blir en  
dekoration som skådespelarna rundar med dröjande steg”, skriver recensenten, som även är tveksam till musiken.

”Med sin magra figur och lätt bräckliga uppsyn är hon perfekt för rollen. Över huvud taget är rollbesättningen  
strålande och prestationerna klanderfria […]” norran om Hohaj

”Få kan som ottosson hitta ett tilltal som rymmer både då och nu i samma andetag. Resultatet blir en stark närvaro-
känsla och en enastående scenutstrålning.” nummer.se om Stor-Brodren

”Skådespelarna Göran Hansson och Mikael Lindgren gör en fantastiskt fin insats med varsin mössa som enda attribut 
för att signalera rollbyte.”  Västerbottens Folkblad om Stenar i fickan

”Han är briljant i rollen och […] omedvetet fantastiskt rolig.” tidningen Ångermanland om Stig Östman i Norrlands 
akvavit

”Skickligt glider hon mellan rollerna.” Svenska Dagbladet om tove olsson i Tusen bitar

”Direktheten och ögonkontakten känns som Skellefteåscenens specialitet.” Dagens nyheter om Hohaj

” I torsdags kväll infann sig det sällsynta ögonblick då tiden står still i en teatersalong. Det känns som att kroppen för-
svinner och bara sinnena återstår. en förtrollande musikslinga väcker öronen. Sune Jonssons vemodiga och ömsinta 
fotografier väcker ögonen. till sist låter sig känslan bli ordsatt och en magisk helhet fyller rummet. För det är magi. 
Västerbottnisk magi.”  norran om Västerbotten  

röster ut media
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Citat - ett axplock

rörd till tårar
Norran om Hohaj

direktheten och ögon-
kontakten känns som 
skellefteåscenens 
specialitet.
Dagens Nyheter om Västerbottens-
teaterns närhet till salongen

västerbottnisk 
magi

Norran om Västerbotten

stark närvarokänsla 
och enastående 
scenutstrålning

Nummer.se om 
Greger Ottosson i Stor-Brodren

Berättelsen 
sitter i kroppen
Norrbottens-Kuriren om 
Saga Eserstam i Älskade jävla pappa

strålande roll-
besättning
Norran om Hohaj

sveriges  
främsta hemvist  
för det muntliga  
berättandet
Dagens Nyheter om 
Västerbottensteatern

slutet är nästan 
outhärdligt starkt 

Länstidningen Östersund  
om Tusen bitar

stor ordkonst 
i det lilla
Sundsvalls Tidning om 
Norrlands akvavit

inspirerande 
hjältar

Nummer.se om Stor-Brodren

Kraftkälla av när-
varo och knutet 
återhållna känslor
Dagens Nyheter om 
Ellenor Lindgren i Hohaj

varm och ömsint 
hyllning till gles-
bygdens folk
Örnsköldsviks Allehanda 
om Norrlands Akvavit

oj oj oj oj oj så bra!
Norran om Tusen bitar



nordlandergatan 1 | 931 33 Skellefteå 
0910-71 56 00 | org nr 556214-5184

www.vasterbottensteatern.se
 


