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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Västerbottensteatern AB avger  
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

viktiga händelser under året och måluppfyllelse
   
tillsättandet av en ny teaterchef var en av årets viktigaste händelser, fastän den inträffade sent på året. Den 13 de-
cember, på Luciadagen, tillkännagav Västerbottensteaterns styrelse att Fransesca Quartey den 1 juli 2013, kommer 
att efterträda undertecknad; Med Reventberg. Rekryteringsgruppen, som varit sammansatt av representanter från 
ledningsgrupp, styrelse och personal, har arbetat under hela hösten. Gruppen har arbetat mycket noggrant och 
lagt ner stor möda på faktainsamling, bakgrundsundersökning, tagit referenser och gjort ett flertal intervjuer av de 
sökande. Fransesca Quartey har en bakgrund som skådespelare och regissör, hon har även tagit del av den utbild-
ning som arrangerades av Svensk Scenkonst och teaterförbundet tillsammans, i syfte att stärka kunskapen om 
uppdraget för kvinnliga blivande teaterchefer. Det är med stor glädje och förväntan vi ser fram emot de kommande 
fyra åren med teaterns nya VD Fransesca Quartey.  

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. Norrscen har under 2012 börjat planera inför Kulturhuvudstadsåret 
Umeå 2014. Som länsinstitution känner vi att det är ytterst angeläget att manifestera och lyfta fram den regionala 
kulturen och Umeå 2014 ger oss möjlighet att visa upp hela norrlands teaterkonst. Vi vill tillsammans presentera en 
stor gemensam föreställning under rubriken ”Norrländsk Passion” som ska turnera i hela norrland under sommaren 
2014. Med stöd från Kulturrådet, Umeå 2014 och regionerna har en förstudie kunnat inledas under hösten 2012 
som fortsätter även under 2013. Ytterligare kulturhuvudstadsprojekt som teatern deltar i och har förberett under 
året, är Rock Art in Sapmi tillsammans med Västerbottens Museum och River Stories tillsammans med norrlandsope-
ran. 
Under 2012 har norrscen beviljats ett sedan länge efterlängtat stöd från regionerna och från Kulturrådet för turné i 
angränsande län. Stödet möjliggör ett utökat teaterutbud för våra regioner. Vi ser stödet som ett tecken på insikt i 
våra speciella förutsättningar när det gäller långa avstånd och därmed höga kostnader för exempelvis traktamente 
och övernattningar under turné. 

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 3-årigt projektbidrag från Kulturrådet (beslut 2011) 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 egen berättarteater. Under Berättarfes-
tivalen 2012 i april hade vi ett uppmärksammat gästspel från Kanada med berättarföreställningen ”Gold Mountain” 
som vi fått kontakt med via vårt tidigare samarbete med Unity theatre i Liverpool. Pjäsen framfördes av gruppen 
Les Deux Mondes, som ingår i ett europeiskt och internationellt nätverk. I oktober hade vi också möjlighet att skicka 
en representant till USA, tennessee, för att besöka världens största och första berättarfestival; national Storytelling 
Festival som 2012 firade 40-årsjubileum. Vi har även etablerat kontakt med Fondazione Aida i Verona, Italien, inför 
en gemensam studieresa för hela teatern i maj 2013. teatern medverkar i berättarkonferensen FeSt (Federation of 
european Storytelling) i maj 2013 och planering pågår för att denna årliga konferens ska äga rum i Skellefteå under 
2014. Vi planerar för gästspel i europa med föreställningen ”Västerbotten”, som ska översättas och framföras på 
engelska. Mycket möda har också lagts under året på att utveckla en internationell kommunikationsplattform på 
vår hemsida. Författaren torgny Lindgrens besök på Berättarfestivalen 2012 kan även sägas bidra till den europeiska 
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dimensionen i och med att torgny Lindgrens verk är översatta och läses i många länder i europa. Projektet europas 
Ledande Berättarteater rymmer i sig stora utvecklingsmöjligheter och bidrar till en ökad internationalisering av 
Västerbottensteaterns verksamhet.

Vi driver Berättarfestivalen tillsammans med Skellefteå Museum, Kulturenheten i Skellefteå och Västerbottens 
Museum, den blir därför även en manifestation av våra samverkansprojekt. Berättarfestivalen 2012 hade c:a 8 500 
besökare vilket är mycket bra och till Årets Berättarkommun utsågs norsjö. I och med att vi utvidgar Berättarfestiva-
len som ett branschforum, med workshops, föreläsningar och seminarier har besökare från hela Sverige med olika 
anknytning till berättandet börjat hitta till Skellefteå i april. Därmed medverkar teatern också till regionens mark-
nadsföring och tillväxt. 

numera är den återkommande kulturveckan med rubriken Alla Tiders ganska väl etablerad i Västerbotten. 8 – 10 no-
vember hade teatern tillsammans med övriga kulturinstitutioner; operan, museerna, film, konst med mera, tillfälle 
att presentera de olika verksamheterna i norsjö kommun. ett mycket lyckat och välbesökt evenemang med syftet 
att få fler att upptäcka vad vi gör i de olika verksamheterna.
 
Riksteaterföreningarna och riksteaterkonsulenterna liksom Västerbottensteatern arbetar med publik och arrangörs-
frågor. tillsammans arrangerade vi repertoarsamtal vid två tillfällen under året. Dels en eftermiddag under Berät-
tarfestivalen den 21 april och dels ett tvådagars seminarium; en Arrangörsträff på Västerbottensteatern 13 – 14 
oktober. Vi fick tillfälle att presentera våra föreställningar och inte minst påbörja samverkan med föreningarna inför 
vår Umeå 2014-satsning. ett annat viktigt syfte med träffarna var att få till stånd repertoarsamtal. Vad vill teater-
föreningarna att vi ska spela? Vad tror teaterföreningarna att publiken vill se? Spännande samtal utspann sig och 
teatern fick många värdefulla insikter och tips inför framtiden.

Genom deltagande i samarbetsprojekt; lokala, regionala och internationella, bidrar teatern till att Västerbotten blir 
ett län där det är attraktivt att bo och leva. 
  
Införandet av Samverkansmodellen och Regionala Kulturplaner i kulturpolitiken har för Västerbottensteaterns del 
ännu inte inneburit någon större förändring. en positiv aspekt är att fler politiker på det lokala planet runtom i länet 
blivit mer medvetna om och insatta i kulturfrågorna. Västerbottensteatern har vid flera tillfällen fått möjlighet att 
berätta om verksamheten och teaterns specifika frågor, då regionens kulturchef eller kulturstrateg arrangerat träffar 
och samtal med lokala politiker. Som exempel kan nämnas att fler lokala politiker blivit medvetna om att vi som 
institution har ett formulerat uppdrag. 
 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. Vi menar att en 
ny teater är nödvändig både för Västerbottensteaterns utveckling och för Skellefteå kommuns framtid.
Under många år har vi lyft fram vår trångboddhet och de nuvarande lokalernas olämplighet inte minst ur tillgäng-
lighetsaspekt och vi hyser stora förhoppningar om att Skellefteå kommun nu tillsammans med regionen äntligen 
ska förverkliga planerna på ett nytt kulturhus. en grupp med tjänstemän; från tillväxt och stadsplaneringsavdelning-
ar samt stadsarkitekt och kulturchef har bildats på kommunen. Där deltar även undertecknad teaterchef. Gruppen 
har under hösten diskuterat lokalisering, finansiering och innehåll i det framtida kulturhuset. Detta arbete pågår 
även våren 2013 och det är en förhoppning att ett genomarbetat förslag ska presenteras för politikerna i maj 2013. 
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våra föreställningar 2012 

ett av teaterns uttalade mål är, att varje år nå 30 000 besökare. Med 426 spelade föreställningar, varav 197 (46 %) 
för barn och unga samt en publik på 28 212 personer och deltagande i pedagogisk verksamhet, föreläsningar och 
studiebesök på c:a 2500 personer kan vi känna oss nöjda.
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 möj-
ligt. För att engagera i hela länet krävs också turnéanpassade produktioner som möjliggör uppsökande verksamhet. 
Våra turnéer är mycket viktiga för oss inte minst ur tillgänglighetsaspekt. Människor ska ha tillgång till teater oavsett 
bostadsort och plånbok. Under 2012 har 51 % av de föreställningar vi spelat, varit på turné och vi har besökt 14 av 
länets 15 kommuner, spelat i angränsande län samt i Stockholm och Falun. 
Året inleddes med att pjäserna ”Stenar i Fickan”, ”Hohaj”, ”Resan till Ugri-la-Brek” och ”Västerbotten, ordsatt - tonsatt - 
framkallat” spelades. ”Stenar i fickan” av irländskan Marie Jones kan kallas en modern klassiker. Pjäsen har satts upp 
på flera av landets regionteatrar och ställer höga krav på de två manliga skådespelarna. ”Hohaj” är en dramatisering 
av elisabeth Rynells roman med samma namn, den har lokal förankring i och med att dramat utspelar sig i Väster-
botten och vi presenterade föreställningen som en berättarteater.  Berättarteater är även föreställningen ”Västerbot-
ten…” som därtill är ett samarbete med Västerbottens Museum. Vi genomförde ett lyckat och välbesökt gästspel i 
Stockholm med ”Hohaj” och ”Västerbotten, ordsatt – tonsatt – framkallat” spelades på Grand Hotell under Västerbot-
tendagarna. Barnpjäsen ”Resan till Ugri-la-Brek” av tomas tidholm spelades för förskola och lågstadiet. Under flera år 
har vi gjort barnpjäser i det lilla formatet men den här gången var det dags att göra något lite större! 
Vår traditionella sommarteater, under bar himmel i den vackra nordanåparken är den enda föreställning under året 
som inte går på turné. Årets sommarteater ”Tre kärlekar”, som bygger på Lars Molins älskade tV-serie med samma 
namn, blev en stor succé och varje föreställning blev helt utsåld. Vår sommarteater är även ett exempel på samver-
kan. Här medverkar varje sommar lokala amatörer. I ”Tre Kärlekar” deltog 12 amatörer i olika åldrar.
Under oktober 2012 var det så dags för inte mindre än tre premiärer: ”Tre flugor i soppan”, ett musikaliskt kollage 
av teaterns hemmapoet Göran Hansson, som också tillhör den fasta ensemblen, ”Grävskopan”  en soloföreställ-
ning av Henning Mankell och ”Anna och Berta” en nyskriven pjäs av Agneta elers-Jarleman om två Västerbottniska 
konstnärer: Anna nordlander och Berta Hansson.   Med dessa föreställningar och därtill ”Resan till Ugri-La-Brek” samt 
”Västerbotten – ordsatt, tonsatt och framkallat”, ger vi vår publik den bredd och variation i utbudet som vi eftersträvar. 
Alla föreställningarna är byggda för att passa i de lokaler som finns att tillgå runtom i Västerbotten.
Bemötandet och responsen från press och publik på våra föreställningar har varit genomgående uppskattande och 
vi kan glädja oss åt en del mycket positiva recensioner. 

Övriga föreställningar 
Vi fortsätter att ge Lunchteater och efter-Jobbet-teater både i Skellefteå och i Umeå. Här kunde vi under hösten 
erbjuda våra egna föreställningar; ”Tre flugor i Soppan” och ”Grävskopan” som framfördes vid ett flertal tillfällen. 2012 
gjordes även ett Strindbergs-kollage kallat ”Lekar med elden” eftersom det var Strindbergsår och den store uppmärk-
sammandes på olika sätt över hela Sverige. Vårt bidrag var en reading med utdrag ur fyra Strindberg-pjäser med 
fokus på ”kampen mellan könen” som Strindberg uttryckte det. Vi tar också emot gästspel av olika slag till Lunch-
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teatern. Huvudsaken, när det gäller den populära kombinationen 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 föreställningarna ”Den komiska tragedin” 
och ”Ljusets hastighet” från Scenkonstbolaget/teater, Sundsvall och ”Utan Titel” av och med Ardalan Ismaili från Unga 
Klara samt som redan nämnts ”Gold Mountain” och ett ”Torgny Lindgren – maraton”; åtta(!) timmar torgny Lindgren 
under Berättarfestivalen.
Året avslutades med ett samarbete Västerbottensteatern och den fria gruppen teater Bartolinis och föreställningen 
”Julstämning” av ellenor Lindgren där Saga eserstam gav röst åt kvinnor som av olika skäl flytt till Sverige och Skel-
lefteå. I denna gripande föreställning medverkade också en kör med ca 40 amatörer.

UngHästen

UngHästen blir en allt viktigare del av Västerbottensteatern verksamhet. Vi har barn och unga som en prioriterad 
målgrupp och UngHästen med sitt speciella arbetssätt riktar sig främst till den unga publiken. UngHästen arbetar 
pedagogiskt med interaktiv teater och spelar huvudsakligen ute i skolorna på högstadiet, men också i viss mån för 
gymnasiet. Föreställningarna belyser dagsaktuella ämnen och syftet är att skapa förståelse, delaktighet och engage-
mang. Beroende på pjäs och innehåll har vi även kunna arrangera offentliga föreställningar. 
Under 2012 har UngHästen spelat sex olika föreställningar: ”XXX – om sex och sånt” i samarbete med ungdomsmot-
tagningarna i länet. Hela 65 föreställningar spelades under våren vilket vittnar om att UngHästen är oerhört efterfrå-
gade och omtyckta.
”På ett ögonblick” är en pjäs om alkohol i trafiken. Pjäsen ”Men vi skämtade ju bara…” handlade om mobbing och ”Se 
mig” är en föreställning om glömda barn 
Samtliga föreställningar är relaterade till problem som ungdomar upplever i sin vardag och ämnesvalen kommer 
ofta till efter förslag från den unga publiken. UngHästen genomför också mer renodlat pedagogiskt arbete på sko-
lorna. ett exempel är föreställningen ”Machofabriken” där mycket korta scener spelas upp och vi lägger tyngdpunk-
ten på det pedagogiska samtalet med ungdomarna. Denna gång handlade det om macho – manliga attityder.
UngHästen har även under året börjat spela för vuxna. Dels erbjuder gruppen personalutveckling på företag med 
improvisation, workshops och olika övningar som t.ex. ”det svåra samtalet”, dels har vi gjort de två föreställningarna 
”Terapi” och ”Halv åtta hos oss” som spelats offentligt på Västerbottensteatern i Skellefteå. Båda föreställningarna 
har fått en ny publik att hitta till teatern!”Halv åtta hos oss” bygger på den populära impro-tekniken men har också 
presenterat oväntade inslag; hemliga gäster på scen. Föreställningen ”Terapi” är ett samarbete med nämnden för 
folkhälsa och primärvård i Skellefteå och norsjöområdet samt Psykiatriska Kliniken i Skellefteå. Pjäsen bygger på 
autentiska terapisamtal och har erbjudit ett alldeles nytt inslag i teaterns repertoar.
UngHästen har även under 2012 påbörjat ett internationellt samarbete ”Mirror Europe” som kommer att pågå fram 
till 2014. ”Mirror Europé” är ett interaktivt teaterprojekt där man samarbetar via länk med 5 städer i europa. Projek-
tet ska utmynna i en gemensam föreställning där publiken i varje stad samtidigt får ta del av de olika deltagarnas 
föreställning  samtidigt.

Utveckling och tillväxt
   
Västerbottens profil som Berättarteater har avsevärt stärkts under året genom vårt aktiva deltagande i Berättarfes-
tivalen men också genom våra föreställningar. Stödet från Kulturrådet, Skellefteå kommun och Region Västerbot-
ten till Europas ledande berättarteater 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 
genomfördes samarrangemang med Stadshotellet som kommer att fortsätta 2013.
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Övriga utvecklingsområden
Länsförsäkringar sponsrade teaterföreningar som köpte ”Hohaj”, ett stöd som indirekt tillfaller oss genom att 
föreningarna troligtvis inte haft möjlighet att köpa in föreställningen utan detta bidrag. Under året har Läsförsäk-
ringarnas sponsring utökats med stöd även till ”Stenar i Fickan” och ”Tre flugor i soppan” . Vi har Skellefteå Kraft som 
sponsor till Berättarfestivalens tävling ”Berättarkraft”. För närvarande hoppas vi kunna utveckla samarbetet med Skel-
lefteå Kraft kring ett sponsringsavtal under 2013 och hoppas på positiva effekter. 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. 
Genom olika internetlösningar som finns att tillgå kan vi också förbättra kommunikationen och fördjupa dialogen 
med civilsamhället, publik och arrangörer. 
Västerbottensteatern påbörjade 2011 en betydande investering på LeD-ljus, som fortsatt under 2012. LeD-ljus gör 
det möjligt för oss att spela i lokaler med begränsad tillgång på el, men innebär också i förlängningen en ekono-
misk besparing. Idag sker oerhört mycket även inom ljud-, ljus- och projiceringsteknik och där måste teatern ligga i 
framkant inte minst för den konstnärliga utvecklingen.
Digitala sändningar av våra föreställningar skulle kunna öka tillgängligheten för publikgrupper som inte har möjlig-
het att ta sig till en teaterlokal. om det vore ekonomiskt möjligt att genomföra inspelningar, kunde föreställning-
arna ges på exempelvis sjukhus och fängelser. Dock vårt uppdrag och grunden för att vi finns som länsteater, är att 
spela levande teater i länet inför en levande publik. Därtill; i dagsläget finns inte de ekonomiska förutsättningarna 
för digitalisering. 

Framtiden
   
Umeå 2014 
I och med Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 får Västerbottensteatern jämte övriga länsteatrar i norrland samt 
Giron Sámi teáhter en unik möjlighet att hamna i fokus för europas blickar och det är nödvändigt att tillvarata detta 
tillfälle. Vi räknar med att vår föreställning ”Norrländsk Passion” kan påräkna stöd från de norrländska regionerna samt 
från Kulturrådet. Detta gemensamma projekt kommer att innebära en kraftansträngning, men vi ser fram emot 
att genomföra en storslagen föreställning, där den norrländska teaterkonsten ska lysa upp kulturhuvudstadsåret 
Umeå2014!   

Nytt teaterhus
ett långsiktigt mål är 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 och utvecklas. Idag står vi inför stora ekonomiska 
utmaningar när det gäller teaterns framtida utveckling. Med oförändrade anslag, kommer de utvecklingsmöjlighe-
ter 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. när beslut togs om 
Skellefteås Kulturplan kunde vi glädja oss åt att ”ett Kulturhus främst för scenkonst i centrum” var ett av sju prioriterade 
mål. På teatern kände vi oss ganska säkra på att vi nu kommer att få de nya lokaler som vi önskat i snart 15 år. Idag 
känner vi oss tyvärr inte lika säkra. Många starka krafter inom kommunen har tagit tillfället i akt att kräva att Stads-
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biblioteket ska få plats i det nya kulturhuset, man tar också fram behov av en ny konsthall och detta gör att teater-
drömmarna riskerar att trängas ihop till något som inte är ändamålsenligt för teaterns behov. Men inga beslut är 
tagna och i skrivande stund pågår fortfarande utredning av husets innehåll, placering och finansiering.

Europas ledande berättarteater
Västerbottensteaterns profil som Berättarteater har avsevärt stärkts under året. tack vare utvecklingsbidrag från Kul-
turrådet och från våra huvudmän har Västerbottensteatern goda möjligheter att utveckla internationella kontakter 
och samarbeten kring berättandet. Långsiktigt kommer vårt internationella arbete och vårt arbete med Berättarfes-
tivalen att stärka hela teaterns hela verksamhet.

UngHästen  
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 begränsade personalresurser tvingas 
vi tacka nej till beställningar. Under hösten 2012 startade UngHästen en försöksverksamhet med en företagsen-
semble. Försöket har slagit väl ut. tanken är att överskott från de program; kursverksamhet och underhållning som 
genomförs på företag ska finansiera UngHästens föreställningar i skolorna.
 
Västerbottensteatern och civilsamhället – Arrangörsutveckling
Civilsamhällets organisationer har fått möjlighet att medverka vid tillkomsten av de regionala kulturplanerna inom 
kultursamverkansmodellen. Vi hoppas att detta ska innebära, att Region Västerbotten därmed kommer att stärka 
länets teaterföreningar 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 eko-
nomi och i vissa fall på grund av ålder inte är så aktiva längre. Detta är ett stort problem. teatern kan inte fullgöra sitt 
uppdrag att turnera i länet ifall det inte finns en mottagare. 
Från teaterns sida vill vi arbeta aktivt på för att förbättra situationen. Vi vill fördjupa och förbättra samarbetet med 
Riksteaterns teaterkonsulenter, som har i uppdrag att arbeta mot lokala arrangörer. Vi kommer också att utveckla 
och fördjupa teaterns engagemang i det statliga stödet Skapande Skola, för att därigenom i framtiden få bättre 
avsättning för våra barnpjäser. 

Avslutningsvis
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 inflytt-
ningsfaktor och en bo-kvar-faktor är välkänt men bör bli känt i än vidare kretsar. Vi kan bli bättre på att visa upp vad 
vi har att erbjuda och förhoppningsvis på detta sätt finna lösningar för alternativ finansiering. Dock grunden för 
vår verksamhet som länsteater är det årliga anslag vi får från våra ägare och under en lång följd av år har ökningen 
uteblivit eller inte motsvarat övriga kostnadsökningar i samhället: löner, pensioner, index m.m. Detta innebär ett 
minskat produktionsutrymme och därmed svårigheter för oss som teater att till fullo utföra vårt uppdrag. På Väs-
terbottensteatern är det i dagsläget inte möjligt att minska på personalen då vi i princip bara har en yrkesverksam 
inom varje kompetensområde. en trygg grundfinansiering är ett absolut måste inför framtiden.   

 

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 uppsö-
kande teater/föreningsteater

Ägarförhållanden    
Bolaget ägs till 60% (2400 aktier) av Region Västerbotten 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 4 575 869 (4 265 180)kronor, vilket utgör 14 % (15 %) av rörelsens totala intäkter. offentliga 
stöd uppgår till 29 141 809 (24 987 967)  kronor där Statens Kulturråd, Region Västerbotten och Skellefteå kommun 
är de största bidragsgivarna.  

investeringar	       
Bolagets investeringar i inventarier har under året uppgått till 306 737 (553 649)  kronor.

nyckeltal 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.  
        
  2012	 2011	 2010	 2009	 2008 
nettoomsättning (kkr)  4 576 4 265 3 509  4 719   3 842 
offentliga bidrag  29 142 24 988 26 902  23 089   23 494
egenfinansiering. %   14 15 11 17 14
Rörelseresultat (kkr)  -100 -225 -29 -59 -632
Resultat efter finansiella poster (kkr)  42 -11 -26 -12 -90
Balansomslutning (kkr)  10 912 12 466 11 696  12 520   11 929 
Likviditet (%)  159 145 152 144 152
Soliditet (%)  42 37 39 37 39
Avkastning på eget kapital (%)  1 neg neg neg neg  
Avkastning på totalt kapital (%)  1 neg 0 neg neg
Medelantal anställda  48 43 43 41 43
Antal spelade föreställningar  426 457 546 592 482
- varav för barn och ungdomar  169 196 278 257 238
Antal besökare*  28 212 30 416 32 138  33 827   28 332
- varav barn och ungdomar  6 600 9 058 9 051  9 097   7 623
Antal produktioner  20 23 19 20 16
Antal nyproduktioner  9 7 9 10 8 
 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.     

* Förutom föreställningsverksamhet enligt ovan har pedagogisk verksamhet genomförts med såväl vuxen- som 
barngrupper. Föreläsningar, studiebesök mm har också annordnats. Vi uppskattar deltagarantalet till ca 2 500 perso-
ner.
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resultat och ställning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår 220  742 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: 
      
Balanserade vinstmedel från föregående år 220 188     
Årets vinst 554
Kr  220 742

      
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att      
vinstmedlen disponeras så      
att i ny räkning överförs 
Kr 220 742
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 Not	 2012	 2011
	 1	 	 	
Rörelsens	intäkter:	    
nettoomsättning 2 4 575 869  4 265 180 
offentliga stöd 3 29 141 809  24 987 967 
Övriga rörelseintäkter  4 88 000 146 203
 
Summa	intäkter	 	 33	805	678		 29	399	350	
Rörelsens	kostnader:    
Produktionskostnader 5 -5 051 105  -4 445 699
Övriga externa kostnader  6 -4 556 842 -4 631 191
Personalkostnader 7 -23 793 481  -19 999 136
Avskrivningar av materiella      
anläggningstillgångar  -504 040  -548 304 

Rörelseresultat	 	 -99	790	 -224	980
Resultat	från	finansiella	investeringar:  
Ränteintäkter   176 385  216 885 
Räntekostnader  -34 435 -2 597 

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 42	160		 -10	692

Bokslutsdispositioner 8 7 161  72 232 
Skatt på årets resultat  -48 767 -60 873 
	 	 	
Årets	resultat	 	 554	 667	

resultaträkning
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Balansräkning

TILLGÅNGAR	 Not	 2012-12-31	 2011-12-31
	 1	 	 	

Anläggningstillgångar:   
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 9 976 437 1 173 740

Summa	anläggningstillgångar  976	437	 1	173	740

Omsättningstillgångar:    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  537 267 303 881
Skattefordran  545 121 533 015
Övriga fordringar 10 8 022 219 9 586 469
Förutbetalda scenproduktions-
kostnader  11 543 289 614 849
Övriga förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 12 278 371 243 080
  9	926	268	 11	281	295

Kassa och bank  9	165	 10	582

Summa	omsättningstillgångar	 	 9	935	433	 11	291	877

	 	 	 	
SUMMA	TILLGÅNGAR	 	 10	911	870	 12	465	617
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EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 Not	 2012-12-31	 2011-12-31

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  220 188 219 521
Årets resultat   554 667
  220	742	 220	188	
 
Summa	eget	kapital	 	 4	221	642	 4	221	088
    
Obeskattade	reserver	 14 457	909	 465	070	
 
Kortfristiga	skulder:    
Leverantörsskulder  855 520 1 323 522
Övriga kortfristiga skulder  414 188 341 350
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15 4 962 611 6 114 587 
 
Summa	kortfristiga	skulder	 	 6	232	319	 7	779	459	
	 	 	 	
SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 10	911	870	 12	465	617
	
Ställda	säkerheter	 	 Inga	 Inga	
Ansvarsförbindelser 16 458 487 453 081
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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  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:

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	 2012 2011
Spelintäkter   3 622 924 3 233 575
Övriga föreställningsintäkter  133 744 187 732
Servering 461 747 449 718
Fakturerade kostnader 183 178 225 133
Försäljning kläder/dekor/material 
och uthyrning utrustning/personal 64 166 9 884
Övriga sidointäkter 110 110 159 138
	 4	575	869	 4	265	180
	
Not	3
Offentliga	stöd 2012 2011
Region Västerbotten 10 420 000 9 852 220
Skellefteå kommun 7 383 999 7 039 000
Statens Kulturråd 8 196 600 7 865 000
Anställningsstöd 571 810 583 747
Övriga offentliga bidrag 160 000 140 000
Överskott överfört till kommande år 2 409 400 -492 000
 29	141	809	 24	987	967

Bidrag från ägarna uppgående till  995 600 (3 405 000) kronor har periodiserats som förutbetalda bidrag
avsedda att täcka kostnader för kommande år.
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Not	4
Övriga	rörelseintäkter 2012 2011
Hyresintäkter lägenheter 8000 2 398
Sponsringsintäkter 80 000 130 000
Övriga ersättningar och intäkter 0 13 805
 88	000	 146	203

Not	5
Produktionskostnader	 2012 2011
Material  och hyra utrustning till produktioner  501 711 383 336
Köpta produktionstjänster ej konstnärliga 302 757 222 788
Upphovsrättsliga kostnader 679 960 380 476
Gästspelskostnader 448 846 261 982
turnékostnader 994 874 670 249
Servering 412 550 432 567
teaterdokumentation 43 307 51 042
Köpta konstnärliga produktionstjänster 1 667 100 2 043 259
 5	051	105	 4	445	699

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 2 561 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.
  
 2012 2011
Lokalkostnader 182 464 257 479
Lägenhetskostnader 327 149 307 291
 509	613	 564	770
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Not	7
Anställda	och	personalkostnader 2012 2011
Medeltalet anställda
Kvinnor 24 22
Män 24 21
 48	 43
  
Könsfördelning	i	företagsledningen 2012-12-31 2010-12-31
Andel kvinnor
Styrelsen 56% 56%
Övriga ledande befattningshavare 75% 75%

Löner,	andra	ersättningar	och	sociala	kostnader 2012 2011
Löner och ersättningar uppgår till:
Styrelsen och verkställande direktören 812 053 832 665
Övriga anställda 14 794 823 12 634 441
Totalt	löner	och	ersättningar	 15	606	876	 13	467	106

Sociala avgifter enligt lag och avtal 5 494 964 4 614 383 
Pensionskostnader styrelse och 
verkställande direktör 863 804 25 764
Pensionskostnader övriga anställda 1 431 256 1 487 867
Totala	löner,	ersättningar,	sociala	avgifter	
och	pensionskostnader	 23	396	900	 19	595	120	
Övriga personalkostnader 396 581 404 016
Totala	personalkostnader	 23	793	481	 19	999	136

Västerbottensteatern brukar varje år anställa drygt 100 personer. År 2012 var siffran 116 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 anställningspe-
rioder med varierande lön beroende på uppdragens art. Höga pensionspremier betalas in för 
frilansande personal som aldrig kommer dessa till del, då de  sällan har en anställning när de 
uppnår pensionsåldern. Pensionspremierna är omöjliga att beräkna och innebär en stor osäker-
het i vår ekonomi. Institutionerna påförs dessutom hela tiden retroaktiva premier på grund av 
rättelser av olika slag och retroaktiva ändringar av regelsystemet. Under 2012 påfördes teatern 
retroaktiva premier till följd av ändringar hos SPV, vilket innebar en ökad kostnad inkl löneskatt 
på 567 tkr. I stort sett hela den premieökning som redovisas för styrelse och VD ovan följer av 
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denna omläggning i systemet. Vi redovisar därför en förhållandevis hög pensionskostnad för 
året. Genomsnittlig SPV-premie år 2012 uppgår till 9,97 % (6,54 %). 

Branschens parter  är överens om att ett nytt pensionssystem behövs men kan inte lämna nuva-
rande system utan beslut från regeringen. ett steg framåt togs i budgetpropositionen 2013, då 
regeringen angav att arbetsmarknadens parter bör ta över ansvaret och genom kollektivavtal 
reglera pensionsvillkoren på scenkonstområdet. Parterna inväntar dock fortfarande ett initiativ 
från regeringen för att kunna inleda förhandlingar. ett tydligt ställningstagande behövs om hur 
det gamla systemet ska avvecklas på ett ekonomiskt och  kulturpolitiskt ansvarsfullt sätt. även 
i fortsättningen krävs ekonomiskt utrymme för att hantera de stora behov av omställning som 
finns i branschen,särskilt för sångare och dansare.

Utöver SPV-avgift betalas individuell pensionspremie på 4,5 (4,5) % av löneunderlaget enligt 
central avtalsöverenskommelse. 

Not	8
Bokslutsdispositioner 2012 2011
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan 68 861 84 332
Återföring från periodiseringsfond 0 65 000
Avsättning till periodiseringsfond -61 700 -77 100
 7	161	 72	232

Not	9
Materiella	anläggningstillgångar		 2012 2011
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 6 574 858 6 517 708
Inköp 306 737 553 649
Försäljningar/utrangeringar -81 592 -496 499

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 6	800	003	 6	574	858

Ingående avskrivningar -5 401 118 -5 335 318
Försäljningar/utrangeringar 81 592 482 504
Årets avskrivningar -504 040 -548 304
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -5	823	566	 -5	401	118

Utgående	planenligt	restvärde	 976	437	 1	173	740
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Not	10
Övriga	fordringar
Bland övriga fordringar ingår en fordran på Skellefteå kommun med 7 951 848 (10 367 641) 
kronor avseende tillgodohavande på koncernunderkonto. Övriga skulder till Skellefteå kom-
mun avseende  förutbetalda bidrag mm har avräknats denna post och totalt mellanhavande 
uppgår till  7 550 884 (8 987 547)  kronor. till koncernunderkontot finns en beviljad internkredit 
som uppgår till 1 000 000 (1 000 000) kronor.

 2012-12-31 2011-12-31
Fordran skattekonto 362 757 362 679
Fordran moms 99 262 228 637
Fordran Skellefteå kommun 7 550 884 8 987 547
Övriga fordringar 9 316 7 606
 8	022	219 9	586	469
	
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		 2012-12-31 2011-12-31
Upplupna bidrag 0 93 332
Förutbetalda kostnader  187 796 149 748
Upplupna intäkter 90 575 0
	 278	371	 243	080

Not	13
Förändringar	av	eget	kapital	 2012-12-31 2011-12-31

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 220 188 219 521
Årets resultat 554 667
Summa	fritt	eget	kapital	vid	årets	utgång	 220	742	 220	188



Årsredovisning 2012 Västerbottensteatern AB  org nr 556214-5184

24

Not	14
Obeskattade	reserver	 	2012-12-31 2011-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 118 909 187 770
Periodiseringsfond
tax-08 74 200 74 200
tax-10 59 700 59 700
tax- 11 66 300 66 300
tax- 12 77 100 77 100
tax- 13 61700 0
	 457	909	 465	070
Not	15
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 2012-12-31 2011-12-31
Upplupna löner 123 585 118 061
Upplupna semesterlöner 1 562 308 1 504 704
Upplupna sociala avgifter 980 043 876 117
Upplupna pensionskostnader 735 635 629 837
Upplupen löneskatt för pensionskostnader 555 904 366 375
Övriga upplupna kostnader 129 239 63424
Förutbetalda intäkter biljettförsäljning 72 234 0
Förutbetalt projektbidrag Statens Kulturråd 560 000 400 000
Förutbetalt bidrag Region Västerbotten  131 963 2 043 000
Övriga poster 111 700 113 069
	 4	962	611	 6	114	587

Not	16
Ansvarsförbindelser 2012-12-31 2011-12-31
Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse
Svensk Scenkonst 458 487 453 081
Summa ansvarsförbindelser 458	487	 453	081
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STyRELSEN

Valda	av	Västerbottens	landsting

oRDInARIe LeDAMÖteR
Anna-Britta Lundberg, Skellefteå, ordförande
Pontus Lindgren, Umeå
Marianne Hedman, Skellefteå
Anton Marklund, 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 
Philip Cohen, Skellefteå 

eRSättARe  
thomas nordenstam, Skellefteå 

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 15 februari, 22 maj, 17 september 
och 13 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
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Fördelning årsarbetskrafter 2012
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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.
Under 2012 har en likabehandlingsplan upprättats, där även de övriga diskrimineringsgrunderna lyfts fram. 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 friskvårdssatsningar 
för att behålla den låg. 

vår personal 2012

Tre Kärlekar - sommarteater 2012
Foto: Stefan Dahlqvist
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Personalfördelning 2012, yrkesgrupper och kön (årsverken)
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Publik per produktion 2012

västerbottensteaterns produktioner 2012

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 2012
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Hohaj

Dramatisering		 ellenor Lindgren
Regi	 olle törnqvist
Scenografi	&	kostym	 Ulla Karlsson
Kompositör	 Cay nyqvist
Skådespelare	 Mia Alm norell (2012)
 ellenor Lindgren (2011)
 Margareta niss
 Greger ottosson
 Matthew Zajac

Primär	målgrupp Vuxna
Föreställningar 14 st, varav 1 
 i hemkommunen
Publik 770 personer, varav 88
 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.

» Västerbottensteatern stadfäster sin plats som berättarteaterns cent rum... Direktheten och ögonkontakten 
känns som Skellefteåscenens specialitet.
olle törnqvists regi flätar vackert och skarvlöst ihop 
tidsplanen.« Dagens nyheter

»...kvalitetsteater är det; en lugn, självklar iscensätt-
ning där man utan stora åthävor förs genom dessa 
människors liv.« Sundsvalls tidning
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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  15 st, varav 4 st
  i hemkommunen
Publik  656 personer,
  187 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  16 st varav6 st
  i hemkommunen
Publik  2090 personer varav 
  494 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 Thomas Tidholm

Pjäsen handlar om hur syskonen Hinken och Myran en dag får oväntat besök av en morfar som tills nu varit helt 
okänd för dom. Frågorna hopar sig för syskonen: Vem är morfar? Var har han varit? Är han kanske en sjörövare? 
Har han haft en pistol?

Lika plötsligt som morfar dyker upp, lika plötsligt försvinner han! Mystiken tätnar och Hinken och Myran 
ger sig ut på en räddningsexpedition för att återfinna honom. Denna resa tar barnen ut i stora Världen och 
vidare hela vägen till det hemlighetsfulla landet Ugri La Brek.

Berättelsen är en vardaglig, poetisk och humoristisk beskrivning av två barns relation till det faktum att 
man inte kan veta allt. Det är en vandringsberättelse där vi följer syskonen på deras fantasifulla, magiska 
och sagolika resa genom de stora livsfrågorna: Vem är morfar och vart är han på väg?

»Låter döden vara så obegriplig som den är. ”Resan till Ugri-la-Brek” imponerar...« Västerbottens Folkblad

resan till Ugri-la-Brek

Manus	  thomas tidholm
Regi	 	 Robert Jelinek
Scenografi	&	kostym	 	 Helena Weegar
Kompositör	&	musik-
arrangemang	 		 Cay nyqvist
Medverkande	 	 Annika Isaksson Svedberg 
  Magnus eriksson 
  Saga eserstam  
  tomas engström
   
Primär	målgrupp  Barn 6-9 år
Föreställningar  61 st varav 
  32 i hemkommunen  
Publik  4088 personer varav 
  2200 i hemkommunen 
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Tre Kärlekar

av Lars Molin

Tre generationer. En fors. Ett kraftbolag. Andra världskriget tar slut, men för familjen Nilsson har striderna bara 
börjat...

I tre kärlekar möter vi familjen nilsson under ett par dramatiska och omvälvande år på 40-talet. Andra 
världskriget är på väg mot sitt slut men bonden egons krig mot kraftbolaget har precis börjat. Ska den 
10000-åriga forsens brus tystna till förmån för samhällsutvecklingen? Många nya arbetstillfällen och möj-
ligheter utlovas från kraftbolaget, men frågan är till vilket pris?

»tre kärlekar är en stort anlagd och välspelad komisk tragedi om att hitta en väg mot en rimlig framtid.« - 
Svenska Dagbladet

»Sammanfattningsvis är det ännu en sommarteaterkaramell vi bjuds på. Bara klädprakten allena är värd 
biljettpriset!« - Folkbladet.nu

Författare	 	 Lars Molin
Bearbetning	 	 Kjell Sundstedt och	
	 	 niklas Hjulström
Regi	  Åsa ekberg Kentros
Dramaturg	  Mikael olsson
Scenografi	&	kostym	  Helena Weegar
Kompositör	  Cay nyqvist
Koreograf	  ela Bauman
Mask	  Cajsa Jacksson
Förlag	 		 Draken teaterförlag
Skådespelare: Maria Alm norell, tomas engström, 
Magnus eriksson, Saga eserstam, Johan Forslund, 
Göran Hansson, Annika Isaksson Svedberg, Mattias 
Kågström, Mikael Lindgren, Margareta niss, Greger 
ottosson.
Teateramatörer:	Anitha Almroth, Martin eliasson, 
elsy Larsson, Anneli Lindgren, Johanna Palmberg, 
Ulrica Rauhala, Rebecka Wiklund, Adam Salomons-
son, Roger Öqvist, Jonathan Kronqvist Wikberg.
Barn: elvira Asserud och Märta Löfgren
   
Primär	målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  20 st varav alla
  i hemkommunen
Publik  4462 personer varav 
  alla i hemkommunen
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av Göran Hansson

En musikalisk matodyssé kryddad med tänkvärda reflektioner och galna upptåg. Kulinariska kupletter och små 
klickar av vardagens hatkärlek till  matlagningsprogrammen som televisionen emellanåt tvingar oss att svälja.

Människan formar med egen glupskhet sin svullbuk och tjatar i samma andetag om vitsen med att hålla 
vikten. Den ekvationen förefaller ibland aningen svår att hantera. tre flugor i soppan erbjuder inga snabba 
recept men ställer en del matnyttiga frågor. Man ska ha roligt när man lagar mat, heter det i en gammal 
devis. Hobbykockarna Göran Hansson, Greger ottosson och Mattias Kågström kan helt enkelt inte låta blir 
att ta dessa kungsord ad notam då de nu lyfter på locket till sin nya show. Välkommen till en resa bland 
sketcher, berättelser, sång och musik!

» Ren och skär matglädje. trio i ”tre flugor i soppan” bjuder på underhållande humor. Regissör Per Wernolf 
ska ha en stor eloge som har lyckats sätta ihop en sådan fantastisk föreställning.« norran

Tre flugor i soppan

Regi	 	 	 Per Wernolf
Manus	 	 	 Göran Hansson
Scenografi	&	kostym	 Anders Wirén
Musik	 	 	 Greger ottosson
Medverkande		 	 Göran Hansson
	 	 	 Mattias Kågström	
	 	 	 Greger ottosson

Primär	målgrupp  Vuxna  
Föreställningar  40 st, varav 18
  i hemkommunen
Publik  3 074 personer varav 
  1313 i hemkomunen
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av Henning Mankell
”Ett försvarstal för den manliga medelmåttan - och vi är många...”  En monolog med Mikael Lindgren av Henning 
Mankell.

Henning Mankells succé nu i Västerbotten! Upprinnelsen till Grävskopan kom ur en intervju om ensamhet 
med Henning Mankell. Henning skrev sedan denna monolog som med stor framgång har turnerat i över 
tio års tid i framför allt Skåne och södra Sverige.

en bar eller pub. en bartender som serverar och inte yttrar ett enda ord under föreställningen. Sen kväll. Den 
enda gästen är Rune F. Lindgren. Han är ca 50 år gammal, har begynnande flint, äger 49% av en grävskopa, 
skild, tre barn, har spelat 46 sekunder med SAIK utan att nudda pucken. Han väntar på Kristina, konstnär 
och f.d. fotomodell. Han vill inte dö på dass som sin far men han klottrar därstädes att ”Gud är en trisslott.”

»...en av de mest minnesvärda pjäser jag sett och den får gärna bli en norrländsk klassiker.« - Folkbladet

Författare	 Henning Mankell
Regi	 Christer engberg
Scenografi	&	kostym	 Helena Weegar
Kompositör	 Cay nyqvist
Skådespelare	 Mikael Lindgren
Bartender	&	tekniker	Jonas  Åberg
  
Primär	målgrupp Vuxna
Föreställningar 26 st varav 17
 i hemkomunen
Publik 1 589 personer varav 
 1013i hemkomunen

grävskopan
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Anna & Berta

Manus	&	regi	 Agneta elers Jarleman
Scenografi	&	kostym	 Anders Wirén
Musik	 Gunnar edander	
Medverkande:		 Bodil Carr Granlid
 Margareta niss och
 Pia-Karin Helsing

Primär	målgrupp Vuxna och ungdomar
Föreställningar 20 st varav 
 11 i hemkommunen
Publik 1 475 personer varav 
 741 i hemkommunen

av Agneta Elers Jarleman

En annorlunda konstmusikal om Anna Nordlander och Berta Hansson, två målarsystrar i samma landskap.

Med musik, värme och en uppstudsig attityd skapar Agneta elers-Jarleman en poetisk, fartfylld och 
humoristisk föreställning om två konstnärer från olika tider, men med det gemensamma att de är kvinnor 
med en särskild blick på världen.
Det handlar dels om Anna nordlander (1843-1879), Skelleftedottern, som många av oss känner till. Men 
hur såg hennes livsval ut? Hur kom det sig att Anna valde att bryta ny mark med sina vackra, starka bilder 
av nybyggarstaden Skellefteå i yrsnö, samer, fjällen och de oändliga granskogarna?
Det handlar också om Berta Hansson (1910-1994) som levde i en helt annan tid, vår tid. I mitten på trettiotalet 
kommer Berta till Västerbotten som nyutexaminerad folkskollärarinna och hennes fantastiska bilder kommer 
att handla om den värld hon lever i.

»”Anna & Berta” är en kraftfull protest som framförs 
lättsamt och vackert.« - Västerbottens Folkblad

»Hur kan jag annat än falla pladask för föreställningen 
om Anna och Berta, det här är ju exakt min kopp te.« 
- Västerbottens Kuriren

»ett innerligt tack till Anna och Berta... Det är en fin, 
liten pärla till föreställning som Västerbottensteatern 
bjuder på...« - Länstidningen Östersund
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Terapi

Manus	 	 Claes törnqvist 
  och Lennart Viberg
Regi	 	 olle törnqvist
Scenografi	&	kostym	 	 Helena Weegar
Musik	 	 Cay nyqvist
Skådespelare	 	 niklas Larsson
  Lillemor Skogheden   
  David Åkerlund
Pedagog		 	 Malin Lundqvist
Psykolog	 	 Mickael Karlsson

   
Primär	målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  7 st 
Publik  298 personer

av Claes Törnqvist och Lennart Viberg

Ska man behöva gå till en psykolog bara för att man har ont i hjärtat?

Västerbottensteatern och UngHästen gläntar på dörren in till det annars så slutna terapirummet. Vi får 
följa Rikards möte med terapeuten Rolf och Rolfs möte med sin handledare. tillsammans ger de sig in i en 
härva av händelser och känslor, minnen och drömmar. I en dramatisering av den terapeutiska processen 
undersöker vi en människas möte med sig själv.
Claes törnqvist och Lennart Viberg är manusförfattare men framför allt är de legitimerade psykologer och 
har vardera 35 års erfarenhet av att arbeta och undervisa i psykoterapi.
efter föreställningen har vi ett publiksamtal med Mickael Karlsson, leg. psykolog.

Förställningen är ett sambarbete mellan UngHästen/Västerbottensteatern och Psykiatriska kliniken i Skel-
lefteå.

»Strålande skådespelarinsatser. ...ett givet exempel 
på att den dialog mellan två människor kan vara rik-
tigt bra underhållning.« norran.se
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av Ellenor Lindgren

En körföreställning med Saga Eserstam. 12 & 13 december 2012 på Nordanåteatern.

Kom i julstämning med oss! Lyssna till en osannolik livsresa, en historia baserad på verkliga händelser som 
tar avstamp långt härifrån men som landar just i Skellefteå, i Västerbotten. Genom skådespelaren/sånga-
ren Saga eserstam fick vi ta del av fyra kvinnors berättelser. Det handlar om hur deras liv förändrats, hur de 
lämnat sina hemländer och om hur de idag lever i Skellefteå och Västerbotten. traditionella jullåtar sjöngs 
av kören och publiken fick en möjlighet att göra en god gärning i juletid. Av ord. biljettpris gick 60 kr till 
ActionAid, en välgörenhetsorganisation som arbetar för att utrota fattigdom och orättvisa.

Skådespelare och solosångerska är Saga eserstam och för regi och manus står ellenor Lindgren. Leif Åkes-
son har gjort körarrangemanget för kören som bestod av ett förtital amatörsångare.  Detta var ett samar-
bete mellan teater Bartolinis och Västerbottensteatatern.

Manus	&		regi	  ellenor Lindgren
Körledare		 	 Leif Åkesson
Piano	 	 olaf Schneider
Ljussättare	 	 Kin Grenholm
Medverkande	 	 Saga eserstam och kör
   
Primär	målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  2 st, alla i 
  hemkommunen
Publik  604 st

Julstämning
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Medverkande  Med Reventberg, 
  Mikael olsson 
  Mattias Kågström/tomas  
  engström
  Johanna Palmberg 

Primär	målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  6 st, alla i hemkommunen
Publik  294 personer

av Med Reventberg och Mikael Olsson

Teaterchef Med Reventberg, dramaturgen Mikael Ols-
son och skådespelarna Tomas Engström och Johanna 
Palmberg granskar Strindberg i jämställdhetssöm-
marna.
 
Hur skulle Strindberg se på den jämställdhets plan 
som teaterchef Med Reventberg har arbetat fram 
tillsammans med sin kollegor på Västerbottenstea-
tern? Skulle han ge den sitt bifall? eller bara utstöta 
ett överlägset: ”Lappri!” eller ”Bosch!”

Möt skådespelaren/teaterchefen Med Reventberg,  
tomas engström och Johanna Palmberg i en un-
derhållande och tankeväckande kavalkad med det 
bästa av Strindbergs dramatik kring vad det inne-
bär att vara kvinna och att vara man.

Lekar med elden

Poesi till kaffet
ellenor Lindgren läste tomas tranströmer. Mattias 
Kågström spelade klaviatur.

Primär	målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  1st
Publik  50 st

Torgny Lindgren  
Maraton

Under en heldag på Berättarfestivalen 2012 berät-
tade Gunnar eklund och Stig Östman, torgny Lind-
grens berättelser.

Primär	målgrupp  Vuxna 
Föreställningar   1 st
Publik  246 st
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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

XXX	om	sex	&	sånt	
om sex och sånt 

På	ett	ögonblick	
om alkohol i trafiken

Se	mig	
om glömda barn

Vi	skämtar	ju	bra	
om mobbning

Macho
om attityder i samhället

Terapi
om psykisk ohälsa för vuxna

Företagsensemblen
improviserade skräddarsydda föreställningar för 
företag.

DIG		
om dramatik i grundskolan
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 Antal	 Antal
	 spelande	fst.	 antal	personer
XXX 65 2257
På ett ögonblick 12 339
Se mig 20 648
Företagsensemblen 9 473
Vi skämtar ju bara 20 502
Macho 18 456
Övrigt 8 577
  
totalt 152 5252

Primär	målgrupp  Skolor & Vuxna
Föreställningar  152 st, varav 104 
  i hemkommunen
Publik  5252personer,
  varav 3493
  i hemkommunen
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Fördelning nyproduktioner och tidigare  
spelade föreställningar 2005-2012
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spelade föreställningar fördelning hemma/turné

Andel turnéföreställningar 2012
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geografisk föreställnings-
fördelning 2012

Umeå
15%

Skellefteå
59%

Övriga länet
17%

Utanför länet
9%
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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 2012. Recensionerna har förekommit i fler tidningar detta år (30 st) jämfört med 2011 (24 
st). Sammantaget får uppsättningarna ett ännu bättre mottagande än ifjol. 90 % är övervägande positiva 2012 jäm-
fört med 75% som var övervägande positiva 2011.
Diagrammen nedan visar mottagandet i media fördelningen mellan kritiska, positiva och balanserade recensioner. 

Diagram: INFOPAQs ”Analys av recenserade föreställningar 2011”.

Fler föreställningar och recensioner 
Under 2012 har 10 föreställningar recenserats i sammanlagt 30 artiklar. 
Motsvarande siffror för 2011 var 7 föreställningar i totalt 24 recensioner. Tre av 
de föreställningar som är aktuella under 2012 recenserades även under 2011 
(Hohaj, Stenar i fickan och Västerbotten). 
 
Mycket gott mottagande 
Föreställningarna får ett mycket varmt mottagande i medierna. Hela 90 procent 
av recensionerna är övervägande positiva. Flest positiva recensioner står Anna & 
Berta, Tre kärlekar och Västerbotten för. Även om det förekommer enstaka 
negativa recensioner finns det ingen föreställning som råkar ut för entydigt 
negativ kritik. Samtliga föreställningar utom Tre kockar i soppan och Grävskopan 
får uteslutande positiva recensioner. Men att recensionerna är sammantaget 
positiva innebär dock inte att invändningar helt saknas. Tre kärlekar anses något 
rapsodisk (Svenska Dagbladet), Stenar i fickan ”trevar i upptakten” 
(Västerbottens-Kuriren) och Resan till Ugri-la-Brek tappar tempo enligt 
Västerbottens-Kuriren. 
 
Flest recensioner i Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad 
Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad står för flest recensioner, med 
sju respektive sex införanden. Norran kommer lite efter med fyra artiklar. 
Utanför Västerbotten når teatern, genom Anna & Berta och Västerbotten, ut 
landsortstidningar i Dalarna och Jämtland. På riksplanet märks att Svenska 
Dagbladet recenserar både Tre kärlekar och Hohaj. Till skillnad från föregående 
år recenserar dock inte Dagens Nyheter någon föreställning. 
 

Mottagandet i medierna 
Baserat på antal recensioner 

Tidning Antal 

Västerbottens-Kuriren 7 
Västerbottens Folkblad 6 
Norran 4 
Västerbottens Mellanbygd 2 
Svenska Dagbladet 2 
Östersunds-Posten 2 
Länstidningen Östersund 1 
Dala-Demokraten Ludvika 1 
Lokaltidningen 1 
Dala-Demokraten Rättvik 1 
Dala-Demokraten Falun 1 
Sundsvalls Tidning 1 
Norran.se 1 

Föreställning Antal 

Anna & Berta 5 
Tre flugor i soppan 5 
Västerbotten 5 
Tre kärlekar 4 
Grävskopan 3 
Resan till Ugri-la-Brek 3 
Stenar i fickan 2 
Hohaj 1 
Terapi 1 
Leka med elden 1 

90%

3%
7%

Övervägande positiva
Balanserade
Övervägande kritiska
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Fler föreställningar och recensioner 

Under 2012 har 10 föreställningar recenserats i sammanlagt 30 artiklar. Motsvarande siffror för 2011 var 7 föreställ-
ningar i totalt 24 recensioner. tre av de föreställningar som är aktuella under 2012 recenserades även under 2011 
(Hohaj, Stenar i fickan och Västerbotten).

Mycket gott mottagande

Föreställningarna får ett mycket varmt mottagande i medierna. Hela 90 procent av recensionerna är övervägande po-
sitiva. Flest positiva recensioner står Anna & Berta, Tre kärlekar och Västerbotten för. även om det förekommer enstaka 
negativa recensioner finns det ingen föreställning som råkar ut för entydigt negativ kritik. Samtliga föreställningar 
utom Tre flugor i soppan och Grävskopan får uteslutande positiva recensioner. Men att recensionerna är sammantaget 
positiva innebär dock inte att invändningar helt saknas. Tre kärlekar anses något rapsodisk (Svenska Dagbladet), Ste-
nar i fickan ”trevar i upptakten” (Västerbottens-Kuriren) och Resan till Ugri-la-Brek tappar tempo enligt Västerbottens-
Kuriren.

Flest recensioner i 
västerbottens-Kuriren och 
västerbottens Folkblad

Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad står för 
flest recensioner, med sju respektive sex införanden. nor-
ran kommer lite efter med fyra artiklar.
Utanför Västerbotten når teatern, genom Anna & Berta 
och Västerbotten, ut landsortstidningar i Dalarna och 
Jämtland. På riksplanet märks att Svenska Dagbladet re-
censerar både Tre kärlekar och Hohaj. till skillnad från fö-
regående år recenserar dock inte Dagens nyheter någon 
föreställning.

Ur infopaq-rapporten
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Angelägna och aktuella teman i pjäserna

ett återkommande drag i ett stort antal av recensionerna är att de teman Västerbottensteatern tar upp är angelägna 
och med bäring i nutid. Det gäller även pjäser som utspelas i en historisk eller utländsk kontext. om Tre kärlekar skriver 
norran att historien handlar om ”människor som ställs inför samma inre och yttre konflikter som vi gör idag på alla 
platser runt om i världen”. Stenar i fickan väcker frågor kring ”marginaliserad folklighet” och Leka med elden visar att 
”Strindbergs tankar fortfarande är aktuella”. temat i den något lättsammare tre kockar i soppan beskrivs som ”rätt i 
tiden” (norran) och tacksamt för samtidsresonemang och etertanke (VF).
Det finns bara ett exempel på en recension som framställer en pjäs som i otakt med tiden. I Västerbottens-Kurirens 
recension av Grävskopan anmärks på slitna metaforer och att pjäsen inte tar hänsyn till Sverigedemokraternas inträde 
på den politiska arenan.

Bra skådespelarinsatser – men pjäserna som helhet står i fokus
 
Västerbottensteaterns skådespelare får regelmässigt goda omdömen när deras insatser recenseras. Men det finns 
också en stor portion artiklar där man inte alls går in på de enskilda skådespelarprestationerna utan snarare bedömer 
pjäserna som helhet. I vissa pjäser, som till exempel Terapi, står dock skådespelarinsatsen helt i fokus. ”Strålande skå-
despelarinsatser”, lyder rubriken i norran. även i några av recensionerna av Grävskopan, Tre Kärlekar och Anna & Berta 
förekommer starkt positiva värdeord kring skådespelarna. Sett till enskilda skådespelare är Mikael Lindgren den som 
inhöstar mest beröm.

Berättarkonst och berättartradition inte lika centralt som tidigare

Västerbottensteatern som en plats för berättarkonst och berättartradition får inte lika stort utrymme som under de 
senaste åren, men den framtoningen förekommer fortfarande. tydligast , under 2012, manifesteras den av berättar-
föreställningen Västerbotten.

scenografin uppmärksammas positivt

Scenografin lyfts i flera fall fram positivt av kritikerna. I recensionerna av Anna & Berta skriver Östersunds-Posten om 
den scenografiska inramningen som ”vacker och påhittig” och Länstidningen Östersund noterar en vacker scen med 
”fantastiska projiceringar av miljö”. Tre kärlekar får beröm för ”snygga lösningar” i Västerbottens-Kuriren. Svenska Dag-
bladet beskriver Hohajs scenbygge som kongenialt med romanen som ligger till förlaga för pjäsen. även scenografin 
till Resan till Ugri-la-Brek får positiva omdömen. ”Sceniskt är resan till Ugri-la-Brek lika vidsträckt och storslagen som den 
värld pjäsens syskon tar sig an i jakten på morfar”, skriver Västerbottens Folkblad. Västerbottens-Kuriren noterar en 
påkostad scenografi och fartfulla och smarta scenbyten.

Helheten lyfts fram

I flera av pjäserna som recenseras lyfts helheten fram som styrkan. ”teater, musik och bildkonst när de är som allra 
lämpligast tillsammans”, skriver till exempel Länstidningen Östersund om Anna & Berta. även i recensionerna av Väs-
terbotten tycks storheten ligga i kombinationen av musik, bildspel, scenografi och berättande.

Övergripande linjer i kritiken
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Jämförelser med tidigare uppsättningar

några av föreställningarna har tidigare satts upp på andra håll (som t.ex. Grävskopan) eller har andra förlagor (som t.ex. 
Tre kärlekar). I dessa fall finns det tendenser till att recensenten inte riktigt låter Västerbottenteaterns framställningar 
stå för sig själva utan jämför med förlagorna. I Västerbottens Folkblads recension av Grävskopan ifrågasätter recensen-
ten några av skillnaderna de olika uppsättningarna emellan. Vad gäller Tre kärlekar är det dominerande intrycket att 
överföringen från tv till scen har fungerat väl.

”Det är en fin liten pärla till föreställning som Västerbottensteatern bjuder på i Anna och Berta”
Länstidningen Östersund om Anna & Berta

”en konstmusikal av annorlunda slag och en till fluga i hatten för regissören och dramatikern elers Jarleman.”
Västerbottens-Kuriren om Anna & Berta

”Det är teater som utnyttjar scenrummet till fullo. Himmel, hav, mysterier. Allt ryms. Imponerande!
Västerbottens Folkblad om Resan till Ugri-la-Brek

”Regissör Per Wernolf ska ha en stor eloge som har lyckats sätta ihop en sådan fantastisk föreställning”
norran om tre flugor i soppan

”tre kärlekar är en stort anlagd och välspelad komisk tragedi om att hitta en väg mot en rimlig framtid”
Svenska Dagbladet om Tre kärlekar

”Föreställningen har provinsiella rötter men ett allmängiltigt tilltal”
Dala Demokraten om Västerbotten

”Hohaj är stillsam teater om mycket starka känslor, en uppsättning som litar på publikens medskapande förmåga”
Svenska Dagbladet om Hohaj

”Jag önskar att detta upplägg skulle användas på fler författare och dramatiker. Det är en berömligt väl utförd förstärk-
ning av allmänbildningen”
Västerbottens Folkblad om Leka med elden

röster ut media
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Citat - ett axplock

Pjäsen om Berta 
borde visas i 
hela länet
Östersunds-Posten om  
Anna & Berta

Får gärna bli en 
klassiker
Västerbottens Folkblad om  
Grävskopan

Allegori över en 
marginaliserad 

folklighet  
Västerbottens-Kuriren om 

Stenar i fickan

resan till Ugri-la-
Brek behandlar livets 

stora frågor
Västerbottens Mellanbygd

Plågsamt 
underhållande
Norran.se om Grävskopan

ren och skär 
matglädje
Norran om Tre flugor i soppan

resa med skratt  
och bråddjup
Västerbottens-Kuriren om  
Resan till Ugri-la-Brek

strålande skåde-
spelarinsatser 

Norran om Terapi

Teater, musik och 
bildkonst när de 
är som allra lämp-
ligast tillsammans
Länstidningen Östersund om 
Anna och Berta

Lyckad 
scenversion 

av Molins 
Tre Kärlekar

Västerbottens Folkblad

välspelad Tre 
kärlekar
Svenska Dagbladet

en berömligt väl 
utförd förstärk-
ning av allmän-
bildningen
Västerbottens Folkblad om 
Leka med elden

stillsamt om starka 
känslor 

Svenska Dagbladet om Hohaj
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