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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Västerbottensteatern AB avger  
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31.

Måluppfyllelse
   
På Västerbottensteatern har vi anledning att vara mycket stolta över verksamhetsåret 2009. Vi har spelat 20 olika 
föreställningar varav 10 var nyproduktioner som hade premiär under året. Årets publiksiffra på 33 827 är den bästa 
på 28 år och antal spelade föreställningar; 592 är också rekord! 315 föreställningar (53 %) har spelats på turné och 
antalet föreställningar spelade för barn och ungdom uppgår till 257 (43 %).
 
Under 2009 har vi spelat ”Kvartetten” en brittisk komedi av Ronald Harwood som ”Rum för Teater”-produktion.
Projektet” Rum för teater” avser aktivera nya arrangörer i länet. Med ”Kvartetten” har vi kunnat bygga vidare på det 
kontaktnät, som vi utvecklat i samarbete med Riksteatern. Vi har även kunnat besöka nya arrangörer i länet för att 
diskutera lokalfrågor, marknadsföring etc. 
Västerbottensteatern vill vara en teater som engagerar i hela länet och detta har vi även uppnått genom att våra 
soloföreställningar verkligen ligger i takt med tiden samt har lokal förankring. 
 
Med föreställningen ”Bitterfittan” nådde vi en publik som är yngre än vi är vana vid och därtill många förstagångs-
besökare. Vi gjorde också ett lyckat försök med barnvagnsteater i Skellefteå.
 
Satsningen på berättarteater fortsätter givetvis och årets föreställning ”1809 – I kärlek och krig” framfördes av 
teaterns berättare Greger ottosson. Föreställningen spelades med stor framgång även i Västernorrlands och norr-
bottens län och var en samproduktion med länsteatrarna där. Det stora publikintresset utgår både från ett växande 
intresse för berättarteater, men också från uppmärksamheten kring ”Märkesåret 2009”, till minne av 1809 års krig 
mot Ryssland. 
 
Soppteater och Efter Jobbet-teater har, liksom föregående år, spelats i fullsatt café inför en entusiastisk och 
trofast publik. Våra barnlördagar med Clown-fika, som arrangeras tillsammans med Kulturkontoret för den allra 
yngsta publiken, är utsålda långt i förväg.
teaterns egen barnproduktion ”Näktergalen”, för barn 5–8 år, spelades både som lördagsföreställning och som 
skolteater under hösten, företrädesvis i Skellefteå. Under våren 2010 går pjäsen ut på turné i övriga länet. 
 
UngHästen har under året producerat tre nya föreställningar. Många av UngHästens pjäser görs i samarbete med en 
beställare; t ex ”Den man älskar agar man” som gjorts i samarbete med Guldstadens Kvinnojour i Skellefteå. även 
Psykiatriska kliniken och Förebygganderådet har varit UngHästens samarbetspartners.  
 
Samarbeten med andra kulturinstitutioner är en viktig del i Västerbottensteaterns verksamhet. en av vårens vikt-
igaste händelser blev Berättarfestivalen; ett samverkansprojekt med Skellefteå museum och Kulturavdelningen, 
Skellefteå kommun. Festivalen beskrivs mer utförligt längre fram i texten. Berättarfestivalen inrymmer även ett 
internationellt samarbetsprojekt.
 
Vårt samarbete inom Norrscen med norrbottensteatern, estrad norr, Jämtland och Scenkonstbolaget Västernorr-
land lever vidare.  Gemensamma utbildningar, turnésamverkan och ett bättre resursnyttjande är några av norrscens 
mål. Under året har vi haft en utökad gästspelsverksamhet i varandras län. Vi har även haft i uppdrag att genomföra 
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en förstudie av turnéstödet till samtliga aktörer inom scenkonstområdet i norrlandsregionen. Förstudien med     
rubriken ”oljeblandat grus” har genomförts under hösten av norrscens projektledare Kristina Kalén.
 
Berättarföreställningen ”Getaren” som hade premiär under Berättarfestivalen var ett samarbete med norrlands-
operan. I föreställningen medverkade två unga folkmusiker, som till egen musik, framförde en historia byggd på 
gamla skrönor från Västerbottens inland. ”Getaren” blev därmed även en produktion som både stärkte vår berättar-
profil och vår lokala förankring.  Den röstades även fram som publiken i norra Sveriges val i teatersajten nummers 
omröstning om bästa föreställning.
 
I syfte att spegla kulturell mångfald, men också för att lyfta aktuell samhällsdebatt kring mänskliga rättigheter, 
genomfördes fyra läsningar av pjäsen ”Seven”. Pjäsen är helt dokumentär och handlar om internationella kvinno-
rättsfrågor. ”Seven” var ett samarbete med Riksteatern. Med glädje kunde vi notera att en mångkulturell och mycket 
engagerad publik kom till teatrarna i Skellefteå, Umeå och Vilhelmina. 
 
tillsammans med Västerbottens museum gjorde teatern ett ”Kulturnerslag” i Vännäs för att gemensamt informera 
om vår verksamhet, skapa debatt och samtidigt stärka kontakterna med lokala arrangörer.
 
Vår sommarteaterföreställning ”Hemsöborna” var liksom 2008 ett samarbete med Skellefteå Dans- och Balettför-
ening. Samarbetet ger de unga dansarna möjlighet att få scenisk erfarenhet och utveckling. Lokal samverkan stär-
ker kulturen i Skellefteå och nya publikgrupper söker sig till teatern. Detta år noterade vi även gruppresor i buss från 
Umeå och norrbotten. Vi är mycket nöjda med publiktillströmningen; 84 % beläggning på ”Hemsöborna” under det 
andra spelåret.

 

Viktiga händelser under året
      
Berättarfestivalen under april månad blev en fantastisk succé. Välbesökta arrangemang och stort engagemang i 
hela Skellefteå kommun. Med en besökssiffra på mer än 4500, med 125 programpunkter och aktiviteter, med stor 
medieuppmärksamhet och många aktörer som samarbetade, kan man med fog säga att Berättarfestivalen 2009 
blev väldigt lyckad. Därtill kom att Skellefteås kommunledning i februari 2009, tog beslutet att utropa Skellefteå till 
Berättarnas Stad. Syftet är att stärka Skellefteå som kulturstad och satsa på de utvecklingsmöjligheter som begrep-
pet Berättarnas Stad innefattar.
Den stora bredden i utbudet möjliggjordes genom det samarbete som etablerats mellan intressenterna. Västerbot-
tensteaterns föreställningar spelades, berättare från regionen gästade oss, berättare och skådespelare från Skottland 
gav sina föreställningar. Seminarier och workshops anordnades, dels på berättartemat, men också med teman som 
jämställdhet och kulturpolitik. Museet bidrog med aktiviteter som ”Föremål berättar”, stadsvandringar och guidade 
visningar. Kulturavdelningen deltog med olika aktiviteter bland annat på biblioteket och stadens skolor. Berättarfes-
tivalen bygger på partnerskap med lokala aktörer: studieförbund, föreningar, skolor, folkhögskolor, caféer, handeln, 
bibliotek, företag, alla som kan och vill medverka i det långsiktiga arbetet på att utveckla och stärka berättandet i 
Skellefteå och i regionen. Under året har även Västerbottens museum blivit samarbetspartner i Berättarfestivalen.  
Berättarfestivalen profilerar Skellefteå som berättarnas stad och Västerbotten som berättarnas län. Vi kommer att 
jobba vidare och utveckla festivalen och vi ser festivalen som en del av Umeås satsning på Kulturhuvudstad 2014. 
 
Vid årets slut stod det klart att ”UngHästen” äntligen blir en del av teaterns permanenta verksamhet, vilket inne-
bär en fördjupad kontakt med högstadiet och gymnasiet men också en trygghet för UngHästens anställda och 
verksamhetens framtida utveckling. Vi ser stor utvecklingspotential i den speciella kombination av pedagogik och 
dramatik som UngHästen bedriver. Samarbetet med Guldstadens kvinnojour ”Den man älskar agar man” är också 
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exempel på teaterns möjligheter att aktivt delta i svåra samhällsproblem och påverka och inspirera i positiv riktning. 
även föreställningen ”Älskade jävla pappa” som handlar om hur det är att växa upp med en alkoholiserad far, har 
rönt stor uppmärksamhet och fått oväntad respons från en vuxenpublik. 
 
Den 12 februari 2009 lade den statliga kulturutredningen fram sitt förslag och Västerbottensteatern var remiss-
instans. Vi är skeptiska till stora delar av utredningen, särskilt den portföljmodell som föreslås ersätta den nuva-
rande fördelningen av statliga medel. Vi befarar att det kommer att leda till ökade regionala skillnader när det gäller 
tillgång till kultur. Regeringens proposition som antogs av Riksdagen i slutet av året, har på intet sätt skingrat den 
oron. 
 
teatern publicerade under september en ny hemsida på Internet som ger oss verktyg för relations-
byggande publikarbete på flera nivåer. Vi ser fram emot ökade möjligheter att ha en kontinuerlig kommunikation 
med vår publik och vi vill genom vår nya hemsida erbjuda en förbättrad service till regionens innevånare. Vi har 
bjudit in till dialog på Facebook och har också en egen blogg på hemsidan, så att vår publik kan kommunicera med 
teatern. Dock eliminerar den digitala kommunikationen inte det mänskliga mötet. Vi fortsätter att möta vår publik, 
våra ombud, teaterföreningar och andra organisationer öga mot öga, för att berätta om våra föreställningar och 
diskutera teaterns verksamhet och framtid.
  
Internt på Västerbottensteatern har vi under året formerat en ny organisation. I samverkan med facket bildades 
dels en Ledningsgrupp bestående av VD, Administrativ chef och teknisk chef, dels en Produktionsledning där sex 
personer tillsammans ansvarar för den operativa verksamheten.  

Framtiden
   
År 2010 fyller Västerbottensteatern 30 år. Det vill vi fira genom en riktig kalasrepertoar! I år blir det en extrastor 
satsning på vår sommarteater. Vi bjuder in alla från 9 till 99 år till en uppsättning av klassikern ”Det susar i säven”.  
Vi ger torgny Lindgrens senaste roman ”Norrlands Akvavit” som berättarteater och vi har premiär på en engelsk 
komedi ”Kändisarnas hemliga liv” som kommer att spelas på turné i hela länet. Vi kommer också att presentera 
en utställning som berättar om Västerbottensteaterns utveckling och repertoar under de trettio år som gått. 

teatern kommer att fortsätta med flera av de samarbeten som pågått under 2009 och tidigare.
Samverkan ger oss möjlighet att producera och medverka i både projekt, evenemang och föreställningar som vi, 
om vi skulle bära alla kostnader själva, annars inte hade kunnat vara delaktiga i. Vi ser också fram emot ett fördjupat 
samarbete med Riksteatern Västerbotten under år 2010.  Vi kommer att fördjupa våra kontakter med ”Rum för 
Teater”-arrangörerna i länet. ett problem är arrangörernas krympande ekonomi, men teatern arbetar aktivt för att 
söka bra lösningar med kompletterande finansiering. 

ett planerat samarbete med ”ellenor.nu” har en direkt koppling till Berättarfestivalen. Det har även våra internatio-
nella kontakter, företrädesvis med Skottland, där vi avser fördjupa och utveckla samarbetet med Dogstar Theatre i 
Inverness. 

Vi arbetar hårt för att Berättarfestivalen skall bli ett årligen återkommande evenemang i Skellefteå med interna-
tionell ryktbarhet. Västerbottensteatern vill utveckla berättarteatern som specifikt uttryck för vår konstnärliga profil. 
Vårt regionala kulturarv utgör grund för de berättelser vi vill sprida med avstamp i vår historia, vår samtid och vår 
framtid. Vi vill skapa en god ekonomisk bas för Berättarfestivalen. Konstnärlig utveckling av våra berättarföreställ-
ningar, fördjupade internationella kontakter och förstärkning av marknadsföring, profilering och distribution är 
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nödvändigt för att utveckla Berättarfestivalen till den internationella mötesplats som vi ser i framtiden.
Västerbottensteatern är för närvarande del i ett regionalt samverkansprojekt med våra partners kring Berättarfest-
ivalen i Skellefteå samt ytterligare regionala kulturaktörer, där målet är att starta ett gemensamt eU-projekt kring 
berättande. när Umeå blir kulturhuvudstad 2014 vill vi kunna erbjuda en festival av internationell klass som ett 
kulturhuvudstadsarrangemang. 

Parallellt med det stora arbetet med Berättarfestivalen kommer Västerbottensteatern att fortsätta vara aktiv i lokala, 
nationella och internationella samverkansprojekt. 

Vi avser att fortsätta med Norrscen-samarbetet och för diskussioner om gemensamma produktioner. Samarbetet 
inom norrscen är vid det här laget väl etablerat. Väl inarbetad kontakt och kommunikation förenklar samverkan 
kring gästspel i varandras län, utbyte av varor och tjänster eller gemensamma utbildningar. 
 
Förhoppningen är att den förstudie om turnéstöd som genomförts ska resultera i en turnéstödsmodell som hjäl-
per teatrarna i region norr att på ett bättre sätt än idag genomföra turnéer i länen och över länsgränserna. Förstu-
dien har lämnats till Kulturrådet och till landstingens kulturchefer och vi ser fram emot en dialog för att hitta former 
för samordning och effektivisering av dagens turnéverksamhet.
 
Bildandet av en stor Region Norr kommer med all sannolikhet att dröja ytterligare en tid. teatern följer norrstyrel-
sens arbete med att förbereda storregionen. 
     
Vi har under många år påpekat behovet av ett nytt teaterhus då vi växt ur våra nuvarande lokaler på nordlan-
der-gatan. Varken publika utrymmen, verkstäder eller kontor och loger är ändamålsenliga för det verksamhet vi 
bedriver idag. I november besökte en delegation från teatern, tillsammans med styrelsemedlemmar, representanter 
från Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting, Göteborg för två intressanta seminariedagar  på temat 
Scenkonstens byggnader. Seminariet innehöll studiebesök, föreläsningar och debatt om nybyggda scenkonsthus 
i norden. Vi har på senare tid känt ett gensvar från politikerhåll och hoppas att några betydelsefulla steg skall tas 
under 2010 mot en ny teater i Skellefteå. Gärna en träteater! ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart alternativ! 

 

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

ägarförhållanden    

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

omsättning

nettoomsättningen, bestående av biljettintäkter, gager, intäkter för uthyrning av personal m m har under räken-
skapsåret uppgått till 4 718 786 (3 842 147) kronor, vilket utgör 17 % (14 %) av rörelsens totala intäkter. offentliga 
stöd uppgår till  23 088 593 (23 493 726) där Statens Kulturråd, Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun 
är de största bidragsgivarna.

investeringar	    	 	 	 	

Bolagets investeringar i inventarier har under året uppgått till 738 068 (259 556) kronor.
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nyckeltal      

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.  
      	 	
	 2009 2008 2007 2006 2005	
nettoomsättning (kkr) 4 719 3842 3 193 3 971 2 538
offentliga bidrag 23 089 23 494 25 519 21 348 19 170
egenfinansiering. % 17 14 11 16 12
Rörelseresultat (kkr) -59 -632 -528 -427 -111  
Resultat efter 
finansiella poster (kkr) -12 -90 -110 104 28  
Balansomslutning (kkr) 12 520 11 929 12 810 14 579 14 074
Likviditet (%) 144 152 143 135 132 
Soliditet (%) 37 39 37 33 34 
Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg 2 1  
Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg 1 neg  
Medelantal anställda 41 43 47 43 37  
Antal spelade föreställningar 592 482 364 352 312
- varav för barn och ungdomar 257 238 156 70 92 
Antal besökare 33 827 28 332 30 770 31 524 28 193
- varav barn och ungdomar 9 097 7 623 12 489 4 195 6 580 
Antal produktioner 20 16 16 13 16
Antal nyproduktioner 10 8 7 6 13
  

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 	 	 	  
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resultat och ställning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår -11 ��0 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 21� ���
Årets vinst 102
	 Kr	219	041

Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
att vinstmedlen disponeras så 
att i ny räkning överförs 
	 Kr	219	041
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	 Not 2009 2008 
 1   
Rörelsens intäkter:    
nettoomsättning 2 4 718 786 3 842 147 
offentliga stöd 3 23 088 593 23 493 726
Övriga rörelseintäkter  4 35 656 16 490 
	
Summa intäkter  27 843 035 27 352 363 

Rörelsens kostnader:	 	 	 	
Produktionskostnader 5 -3 384 913 -2 974 548
Övriga externa kostnader  6, 17 -4 692 705 -3 681 183  
Personalkostnader 7 -19 260 431 -20 703 368 
Avskrivningar av materiella      
anläggningstillgångar  -563 537 -625 368 

Rörelseresultat  -58 551 -632 104

Resultat från finansiella investeringar:	  
Ränteintäkter   48 451 544 888 
Räntekostnader  -1 470 -2 434

Resultat efter finansiella poster  -11 570 -89 650

Bokslutsdispositioner 8 60 779 137 736 
Skatt på årets resultat  -49 107 -94 

   
Årets resultat  102 47 992

resultaträkning
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balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2009-12-31 2008-12-31
 1   

Anläggningstillgångar:   
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 9 1 422 010 1 247 479

Summa anläggningstillgångar  1 422 010 1 247 479

Omsättningstillgångar:    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  514 988 349 117 
Skattefordran  544 782 593 794 
Övriga fordringar 10 9 329 147 7 838 448
Förutbetalda scenproduktions-
kostnader  11 457 367 704 662
Övriga förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 12 238 189 1 156 090
  11 084 473 10 642 111

Kassa och bank  13 630 39 087

Summa omsättningstillgångar  11 098 103 10 681 198

    
SUMMA TILLGÅNGAR  12 250 113 11 928 677
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2009-12-31 2008-12-31 

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  218 939 170 947
Årets resultat   102 47 992
  219 041 218 939
 
Summa eget kapital  4 219 941 4 219 839
    
Obeskattade reserver 14 616 624 677 403
 
Kortfristiga skulder:    
Leverantörsskulder  1 129 701 423 861
Övriga kortfristiga skulder  454 703 415 257
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15 6 099 144 6 192 317
 
Summa kortfristiga skulder  7 683 548 7 031 435
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 520 113 11 928 677
 
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser 16 430 393 451 282 
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Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämn-
dens allmänna råd. om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med före-
gående år.
Följande värderingsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:

Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det 
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkomsten av bolagets försäljning 
av biljetter samt försäljning av hela föreställningar till annan arrangör redovisas som intäkt när 
föreställningen har spelats. Bidrag från det allmänna redovisas i balans- och resultaträkningen 
när det föreligger rimlig säkerhet att de villkor som är förknippade med bidraget kommer att 
uppfyllas och att bidraget kommer att erhållas. Bidragen periodiseras systematiskt på samma 
sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Bi-
drag från det allmänna relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget 
reducerar tillgångens redovisade värde.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av  tillgänglig 
information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med  inneha-
vet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga 
avskrivningar  baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. erhållet 
investeringsbidrag har reducerat tillgångarnas anskaffningsvärde.

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

Inventarier:   10-33%

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

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

tilläggsupplysningar
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Nyckeltalsdefinitioner

Likviditet      
omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

 Soliditet      
eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till 
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. 
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Not 2
Nettoomsättningens fördelning 2009 2008
Spelintäkter  3 358 598 3 144 713
Övriga föreställningsintäkter  312 894 0
Servering 622 520 535 844
Fakturerade kostnader 144 087 2 747
Försäljning kläder/dekor/material 
och uthyrning utrustning/personal 24 040 44 356
Övriga sidointäkter 256 647 114 487
 4 718 786 3 842 147
 
Not 3
Offentliga stöd 2009 2008
Västerbottens läns landsting 9 325 485 8 785 194
Skellefteå kommun 6 679 726 6 232 292
Statens Kulturråd 7 732 118 7 174 795
Anställningsstöd 354 987 529 994
Övriga offentliga bidrag 332 777 357 051
Överskott överfört till kommande år -1 336 500 414 400
 23 088 593 23 493 726
 
Bidrag från ägarna totalt uppgående till 4 016 500 (2 680 000) kronor har periodiserats som förutbetalda 
bidrag avsedda att täcka kostnader för kommande år.

Not 4
Övriga rörelseintäkter 2009 2008
Hyresintäkter lägenheter 5 656 0
Avyttring av anläggningstillgångar 30 000 16 490
 35 656 16 490

Not 5
Produktionskostnader 2009 2008
Material  och hyra utrustning till produktioner  464 400 500 214
Köpta produktionstjänster ej konstnärliga 71 860 172 758
Upphovsrättsliga kostnader 536 892 700 185
Gästspelskostnader 390 292 uppg saknas
turnékostnader 209 853 uppg saknas
Servering 550 909 428 105
teaterdokumentation 55 031 57 225
Köpta konstnärliga produktionstjänster 1 105 676 1 116 061
 3 384 913 2 974 548 
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Not 6
Lokalkostnader 
Skellefteå kommun tillhandahåller, utöver ordinarie bidrag, verksamhetslokaler för Västerbot-
tensteatern i Skellefteå omfattande scener, verkstäder och kontorsutrymmen m.m. Värdet av 
detta uppskattas till 2 769 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.
 2009 2008
Lokalkostnader 174 804 236 901
Lägenhetskostnader 286 883 311 402
 461 687 548 303

Not 7
Anställda och personalkostnader 2009 2008
Medeltalet anställda
Kvinnor 21 25
Män 20 18
 41 43
  
Könsfördelning i företagsledningen 2009-12-31 2008-12-31
Andel kvinnor
Styrelsen 86% 86%
Övriga ledande befattningshavare 75% 75%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader	 2009 2008
Löner och ersättningar uppgår till:
Styrelsen och verkställande direktören 727 534 739 763
Övriga anställda 12 316 850 13 021 966
Totalt löner och ersättningar 13 044 384 13 761 729
	
Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 505 146 4 865 875
Pensionskostnader styrelse och 
verkställande direktör 23 732 292 900
Pensionskostnader övriga anställda 1 401 023 1 429 364

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader 18 974 285 20 349 868
Övriga personalkostnader 286 146 353 500
Totala personalkostnader 19 260 431 20 703 368
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Västerbottensteatern brukar varje år anställa drygt 100 personer. År 2009 var siffran 115 per-
soner. 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 vä-
sentligt lägre än det antal personer som varit anställda under året. 

teatern betalar pensionspremier till Statens Pensionsverk (SPV) för anställd personal. Sedan 
2007 sker individuell beräkning av pensionspremierna vilket inneburit sänkta kostnader för 
teatern. Det statliga bidraget reducerades också 2007 till följd av denna omlägging. Genom-
snittlig SPV-premie år 2009 uppgår till 6,48 % (f å 8,21%). Utöver SPV-avgift betalas individuell 
pensionspremie på 4,3 (4,3) % av löneunderlaget enligt central avtalsöverenskommelse. För 
verkställande direktören erläggs endast individuell pensionspremie eftersom hon redan uppnått 
pensionsåldern enligt avtal för teaterchefer.

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

Anställda och personalkostnader 2009 2008
total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 1,0% 3,1%
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser samman-
hängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer. 0,0% 52,1%

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:
Män 1,2% 1,1%
Kvinnor 0,9% 4,4%
  
Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:
29 år eller yngre 0,2% 0,5%
30-49 år 1,2% 1,1%
50 år eller äldre 0,9% 6,2%

Not 8
Bokslutsdispositioner 2009 2008
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan 61 479 87 936
Återföring från periodiseringsfond 59 000 49 800
Avsättning till periodiseringsfond -59 700 0
 60 779 137 736
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Not 9
Materiella anläggningstillgångar  2009 2008
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 6 268 372 6 358 485
Inköp 738 068 259 556
Försäljningar/utrangeringar -343 074 -349 669
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 663 366 6 268 372

Ingående avskrivningar -5 020 893 -4 726 684
Försäljningar/utrangeringar 343 074 331 159
Årets avskrivningar -563 537 -625 368
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 241 356 -5 020 893

Utgående planenligt restvärde 1 422 010 1 247 479

Not 10
Övriga fordringar
Bland övriga fordringar ingår en fordran på Skellefteå kommun med 9 908 530 (8 255 478)  
kronor avseende tillgodohavande på koncernunderkonto. Övriga skulder till Skellefteå kom-
mun avseende förutbetalda bidrag m.m. har avräknats denna post och totalt mellanhavande 
uppgår till 8 556 343 ( 7 179 674)  kronor. till koncernunderkontot finns en beviljad internkredit 
som uppgår till 1 500 000 (1 500 000) kronor.

  2009-12-31 2008-12-31
Fordran skattekonto 695 319 612 509
Fordran moms 73 236 39 712
Fordran Skellefteå kommun 8 556 343 7 179 674
Övriga fordringar 4 249 6 553
 9 329 147 7 838 448

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.



Årsredovisning 2009 Västerbottensteatern AB  org nr 556214-5184

2�

Not 12
Övriga förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter   2009-12-31 2008-12-31
Upplupna bidrag 76 250 0
Förutbetalda kostnader  134 904 189 954
Fordran avseende återbetalning av 
moms 1997, inkl ränta 0 513 894
Upplupna intäkter 27 035 452 242
 238 189 1 156 090

Not 13
Förändringar av eget kapital  2009-12-31 2008-12-31

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 218 939 170 947
Årets resultat 102 47 992
Summa fritt eget kapital vid årets utgång 219 041 218 939

Not 14
Obeskattade reserver  2009-12-31 2008-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan 360 424 421 903
Periodiseringsfond
tax-04 0 59 000
tax-05 57 300 57 300
tax-06 65 000 65 000
tax-08 74 200 74 200
tax-10 59 700 0
 616 624 677 403
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Not 15
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2009-12-31 2008-12-31
Upplupna löner 169 902 259 874
Upplupna semesterlöner 1 305 987 1 234 172
Upplupna sociala avgifter 831 101 833 428
Upplupna pensionskostnader 576 264 590 129
Upplupen löneskatt för pensionskostnader 344 859 417 345
Förutbetalt bidrag från Statens Kulturråd 
avseende norrscen 65 865 160 209
Förutbetalt bidrag från Länsteatrarnas 
samarbetsråd 0 308 373
Förutbetalt bidrag avseende UngHästen 149 731 551 211
Förutbetalt bidrag Västerbottens läns landsting 2 409 900 1 608 000
Övriga poster 245 535 229 576
 6 099 144 6 192 317

Not 16
Ansvarsförbindelser 2009-12-31 2008-12-31
Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse
Svensk Scenkonst 430 393 451 282
Summa ansvarsförbindelser 430 393 451 282

Not 17
Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Andra uppdrag totalt
Arvode auktoriserade revisorer  12600  12 600
Arvode lekmannarevisorer
inklusive sociala avgifter  2 258 0 2 258
 14858 0 14 858
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STyRELSEN

Valda av Västerbottens landsting

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

eRSättARe
eva Helleberg, tärnaby
Karl-erik törner, Lycksele
Ann-Sofi Löfstedt, Skellefteå
Rosalie Keller, Kåge

Valda av Skellefteå Kommun

oRDInARIe LeDAMÖteR
Kerstin Feldhaus-Karlsson, Skellefteå, 
vice ordförande
Pernilla Svensson, Skellefteå
Ulla Bråndal, Burträsk

eRSättARe
Marianne Lundström, Skellefteå
Göran Furberg, Skelleftehamn
Gunilla Hedström, Skellefteå

Arbetstagarrepresentanter

oRDInARIe LeDAMÖteR 
Sofia Lindblom 
Greger ottosson 

eRSättARe

Lillemor Skogheden
Mattias Kågström

Ledamöterna invalda i styrelsen 2009-11-06

REVISORER

Valda av Västerbottens läns landsting 
 
oRDInARIe 
Kjell edlundh, Umeå 

eRSättARe  
Rob eriksson, Skellefteå 

Valda av Skellefteå Kommun 
 
oRDInARIe 
erik Wikström, Örviken

eRSättARe 
Ulla Paavola, Skellefteå

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

eRSättARe 
Per nordström,  
Grant thornton Sweden AB, Umeå

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under perioden haft 4 
protokollförda sammanträden: den 18 
februari, 11 maj, 11 september och 11 
december.

styrelse och revisorer i Västerbottensteatern ab
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Västerbottensteaterns över 100 medarbetare inom 30-talet olika yrken är alla nödvändiga för att en föreställning ska 
bli till och nå ut till sin publik. Den konstnärliga personalen är den största personalgruppen och här återfinns också 
de flesta korttidsengagerade frilansarna. Västerbottensteaterns personal är mycket kompetent och hängiven sin 
uppgift.  I syfte att behålla en kompetent personal och utveckla teatern ytterligare genomförs årligen kompetens-
utvecklingsinsatser enligt en plan som arbetas fram i samverkan mellan ledning och fack.

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

Västerbottensteatern har en jämn könsfördelning på företagsnivå. en analys uppdelad på konstnärlig, teknisk och 
administrativ personal visar dock att kvinnorna överväger på administrationen och männen dominerar den tekni-
ska personalen. Jämnast fördelning mellan könen finns på den konstnärliga sidan, som dock har en manlig övervikt 
under 2009. tittar man på ledning och styrelse är kvinnorna i majoritet.

Sedan det nya arbetstidsavtalet trädde i kraft 2007 och teatern investerade i datorbaserat tidsplaneringssystem har 
övertidskostnaden varit låg (0 kr under 2009). Men en hel del obekväm arbetstid arbetas, dels på grund av teater-
yrkets karaktär – med arbete när andra är lediga – dels på grund av de långa turnéavstånden.
 
Sjukfrånvaron på Västerbottensteatern är låg och vi arbetar med arbetsmiljö- och friskvårdssatsningar för att behålla 
den låg. Under 2009 genomfördes en omorganisation av teatern som syftat till att på ett tydligare sätt klargöra 
personalansvar och förbättra produktionsledningen. 

Vår personal 2009

Ur Hemsöborna 2009
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teaterchef/VD   Med Reventberg-Wiktorsson
Marknadsansvarig  Birgitta Bergmark
Projektledare   Robert Herrala
Marknadsförare   Sofia Lindblom
Administrativ chef  Ylva Öhlund Brännholm 
teatersekreterare  Stina Sjöström
Kanslist   Bertil Rhodin
Löneadministratör  Mona Lindström
Kontorsassistent   Martina Persson
teatervärdinna   Gunilla Jonsson
Amatörteaterkonsulent  Lillemor Skogheden
Dramaturg   Birgit Hageby
Skådespelare   Göran Hansson
   Annika Isaksson Svedberg, föräldraledig vt-09
   Mikael Lindgren
   Margareta niss
   tove olsson
   Greger ottosson 
Kompositör/kapellmästare  Cay nyqvist 
Scenograf   Helena Weegar 
teknisk chef   tage Markusson
Scenmästare   niclas Andersson
   Jonas Åberg
Ljudtekniker   Rickard Lanzén
   Krister Lindgren
Belysningsmästare  Catrine Grenholm
   ove Vannebäck
Sufflör/rekvisitör/maskör  Maria Asserud
Kostymmästare   Ulrica Forsgren 
Snickarmästare   Leif Jaconelli
Ateljéassistent   tomas Johansson
Rekvisitör   Berit Lundqvist
Dekormålare   Catarina Berglind 
UngHästen, ungdomspedagoger Petra Åström, föräldraledig vt-09 
   theresa eriksson, vikarie
   Malin Lundqvist
UngHästen, skådespelare   David Åkerlund
   Andreas Öhlund
   Saga eserstam

tillsvidare- och spelårsanställda spelåret 2009
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UngHästen,  Jimmy Jansson
skådespelare  Pär Löfbom

Övriga  nina Björby
  Åsa Brännholm
  Marie Gärdin
  Jesper Johansson
  Josefin Lindgren
  elisa Lundmark
  Malin Markusson

Amatörmedverkan Rebecka Andersson
  Maja Delborn
  emelie Hedlund
  tobias Lindgren
  Simone Markgren
  Linnea nykänen-Almqvist
  Hanna olofsson
  Michelle Seghid
  Linda Svedmark
  Agnes Ådell

 

Skådespelare  Gunnar eklund
  Daniel Fredriksson
  Susanne Gunnersen
  olof Häggmark
  Mattias Kågström
  Anja Landgré
  niklas Larsson
  ellenor Lindgren
  Daniel Pettersson
  oskar thunberg

Projektledare   Kristina Kalén, norrscen

Musiker  Jerry eriksson
  Rickad tjernlund
  
Regissörer  Jan Karlsson
  Åsa ekberg Kentros
  Rolf Sossna
  Hans-ola Stenlund
  Pontus Stenshäll
  olle törnqvist

Scenografer  Ulla Karlsson

Sufflör/mask/peruk Robin Karlsson
  Anna Lilja
  Monica Lundmark
  eva Söderlindh
  Annika Öhlund

Koreograf  eva Perbrandt Magnusson

Belysningsmästare Rebecka Weegar
 

Korttids- och pjäsengagerade spelåret 2009

även korttidsengagerade via bolag samt amatörmedverkan.
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antal anställda - utveckling 2000-2009

Fördelning årsarbetskrafter 2009
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Västerbottensteaterns produktioner 2009
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Publik per produktion 2009

Västerbottensteatern har som övergripande målsättning att engagera hela regionen. Vi producerar och spelar 
teater för barn och vuxna, på hemmascen och på turné. Under 2009 spelades tjugo olika produktioner varav hälften 
var nyproduktioner. Stora föreställningar, små enmansföreställningar, klassrumsteater, barnteater, julshow, sopp-
teater och mycket mer fanns med i vår breda repertoar. 

På följande sidor redovisar vi vilka föreställningar som spelats och hur vi lyckats tillgodose länets invånare med 
teater, vare sig vi pratar demografi eller geografi. För första gången har vi också låtit sammanställa och analysera vad 
recensenterna skrivit om oss i pressen. Det är spännande läsning som gjort oss mycket stolta över vår teater.

Publik per produktion
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1809

Bitterfittan

Kvartetten

Hemsöborna

Julshow

Lifsens rot

Getaren

Näktergalen

UngHästen

Soppa, Efter jobbet, Barnlördag

Övrigt

94

45

36

17

20

63

40

26

182

40

29

Antal spelade föreställningar per produktion 2009

antal spelade föreställningar 
per produktion 2009

Fördelning antal spelade 
föreställningar 2009

43%

57%

Fördelning antal spelade föreställningar 2009

Barn och ungdom

Övriga

43%

57%

Fördelning antal spelade föreställningar 2009

Barn och ungdom

Övriga
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Manus  Ronald Harwood
Regi  Åsa ekberg Kentros
Scenografi & kostym  Helena Weegar
Skådespelare  Anja Landgré
  Margareta niss
  Göran Hansson
  Mikael Lindgren
   
Primär målgrupp  Vuxna
Föreställningar  36 st varav 
  15 i hemkommunen
Publik  2411 personer 
  1299 i hemkommunen  

av Ronald Harwood

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

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

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

Kvartetten
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av	August	Strindberg

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

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

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

Manus Bertil Arlmark efter 
 August Strindbergs roman
Regi olle törnqvist
Scenografi & kostym Helena Weegar
Mask Robin Karlsson
Musik Cay nyqvist
Skådespelare Susanne Gunnersen
 Göran Hansson
 olov Häggmark
 niklas Larsson
 Mikael Lindgren
 tove olsson
 Greger ottosson
 oskar thunberg
 samt teateramatörer
  
Primär målgrupp Familjeföreställning, 
 sommarteater
Föreställningar 17 st, alla i hemkommunen
Publik 3475 personer

Hemsöborna
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1809 i kärlek och krig

Manus  thomas Andersson
Regi  olle törnqvist
Berättare  Greger ottosson
   
Primär målgrupp  Vuxna och ungdomar 
Föreställningar  94 st varav 
  15 i hemkommunen
Publik  6125  personer
  1639 i hemkommunen  

av Thomas Andersson

År 2009 är det tvåhundra år sedan Sverige och Finland skildes åt. Minnet av händelserna 1809 uppmärk-
sammas i båda länderna.

I Västerbotten finns en rik flora av gamla berättelser om sommaren 1809. Det var då vi blev ockuperade 
av ryska trupper. oftast har berättelserna gått från släktled till släktled och vidare in i vår egen tid. Den här 
föreställning bygger dels på sådana berättelser, men också på historiska fakta, musik, sånger, dikter och en 
och annan dräpande jämförelse med dagens Sverige.

»...en fantasifull och rolig berättelse - det mörka ämnet till trots.«  nSD

»...en riktigt, riktigt bra text i lyckosam förening med en fantastisk berättare. Gå och se!«  VF
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näktergalen

Manus H C Andersen
Dramatisering
& regi Rolf Sossna
Scenografi & kostym Helena Weegar
Skådespelare Annika Isaksson Svedberg
 Gunnar eklund
 Mattias Kågström

Primär målgrupp Skol- och barnföreställning  
 5-9 år
Föreställningar 26 st, alla i hemkommunen
Publik 1124 personer 

av	H	C	Andersen

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

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

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

Författare  Maria Sveland
Regi  Pontus Stenshäll
Skådespelare  tove olsson
   
Primär målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  45 st varav 
  24 i hemkommunen
Publik  2797 personer varav 
  1372 i hemkommunen  

av Maria Sveland

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

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

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

»tove olssons gestaltning av Sara griper tag...«  Pt
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getaren

Manus & musik Daniel Fredriksson 
 Daniel Pettersson
Manus & regi  Hans-ola Stenlund
Scenografi & kostym Helena Weegar

Primär målgrupp Vuxna och ungdomar
Föreställningar 63 st varav
 8 i hemkommunen
Publik 3322 personer varav 
 391 i hemkommunen 

av	Daniel	Fredriksson,	Daniel	Pettersson	och	Hans-Ola	Stenlund

Utifrån legenden om Getaren har folkmusikerna Daniel Fredriksson och Daniel Pettersson tillsammans med 
teatermannen Hans- ola Stenlund skapat en stark och musikalisk berättarföreställning om mänsklighetens 
eviga frågor. Getaren är en skräckhistoria som sägs ha utspelats i en liten by i Västerbottens inland för 170 
år sedan.
en vallpojke tar tjänst hos en rik och girig bonde. till en början verkar allt normalt men snart börjar mystiska 
och otäcka saker att hända...

Historien kan sägas vara en lokal motsvarighet till exorcisten och the Blair Witch Project. Den har berättats 
i generationer och lever än idag på sina håll starkt i människors medvetande.
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av Sara Lidman

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

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

»trots sitt allvar är ”Lifsens rot” rolig och underfundig, allt välavvägt till en lagom blandning. ellenor Lind-
gren rymmer allt... nina Sarri Vahlbergs nyskrivna musik ackompanjerar ellenor Lindgrens gestaltningar 
på ett självklart sätt och väven av Kerstin Schmidt har sin givna plats... « norra Västerbotten 26/9-08

Lifsens rot

Författare  Sara Lidman
Manus & scenografi  ellenor Lindgren
Regi  Lillemor Skogheden
Musik  nina Sarri Vahlberg
Medverkande  ellenor Lindgren
  nina Sarri Vahlberg

   
Primär målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  63 st varav 
  8 i hemkommunen
Publik  3322 personer varav 
  391 i hemkommunen  
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Primär målgrupp  Barn
Antal föreställningar  5 st 
  alla i hemkommunen
Publik  187 personer 

Barnlördagarna arrangeras i samarbete med 
Kultur Skellefteå.

 

Djävulens tre guldhår 24/1
Från 6 år | ca 40 min | teater Mila
en lekfull föreställning, inspirerad av Bröderna 
Grimms berättelse om pojken som kom till världen 
med segerhuva. Man spådde honom en lysande 
framtid. Kungen i landet, som hade ett elakt hjärta, 
ville dock annorlunda. ett äventyr där det goda vin-
ner över det onda.

Rut och Knut leker doktor 28/3
Från 3 år | 30 min | teater Pero
en sjukt rolig föreställning med mycket sväng. Det 
gör ont att få en spik i foten. Rut måste till doktorn, 
och Knut är doktor. Men han är inte snäll – han vill 
ge henne en spruta! Rut vill mycket hellre få plåster. 
Många plåster. Men plötsligt blir Knut alldeles prick-
ig och då blir det ombytta roller...

Molly Whuppie 25/4
Från 6 år | 40 min | teatergruppen Licketyspit
Baserad på den skotska folksagan om Molly Whup-
pie, flickan som försöker få kungen att hjälpa hennes 
familj med mat när den isande kalla vintern gjort att 
svälten står för dörren. Vi får följa henne längs vägen 
till kungens slott där hon möter både jättar i skogen 
och svår passerade broar byggda av endast ett hår-
strå! Med Regina Radcliffe och Johnny Hardie från 
teatergruppen Licketyspit hemmahörande i de skot-
ska högländerna.

barnlördagar
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Julshow - the Marklund story

Manus  Birgit Hageby
Regi  Jan Karlsson
Scenografi & kostym  Ulla Karlsson
Skådespelare  Gunnar eklund
  Göran Hansson
  Annika Isaksson Svedberg
  Mattias Kågström
  Mikael Lindgren
  Margareta niss
Musiker  Jerry ericsson
  Cay nyqvist
  Rickard tjärnlund
   
Primär målgrupp  Vuxna 
Föreställningar  20 st, alla i hemkommunen
Publik  2176 personer 

av Birgit Hageby

Det är julfest för den stora Skelleftesläkten Marklund. Värdar för festen är några utflyttade familjemedlem-
mar som länge varit spridda för vinden. nu har de kommit resande från när och fjärran, för att bjuda på 
fest. Komna från samma släkt har de alla gemensamt ursprung, men livet lät de gå skilda vägar och gav 
dem helt olika erfarenheter. tillsammans med orkestern de skaffat kan de ikväll bjuda alla närvarande på 
underhållning med skratt, minnen och drömmar. 

tack vare ett sensationellt fynd de snubblat på kan de dessutom presentera nya avslöjanden om släkten 
Marklunds långa och brokiga historia, medan det äts och dricks av hjärtans lust. en underhållning med 
scener, sånger och absolut sanna historier, där alla i släkten till slut kommer att framstå som hedervärda 
bärare av generna från Västerbotten och hjältar i sina egna liv. en kväll att minnas för alla närvarande! 
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Se mig 15 st 316 personer
På ett ögonblick 18 st 407 personer
Livsviktiga relationer 4 st 220 personer
älskade jävla pappa 48 st 1147 personer
Sex med spex 31 st 687 personer
Familjen 9 st 167 personer
Den man älskar agar man 32 st 774 personer
XXX 10 st 314 personer
Övrigt 15 st 436 personer

Interaktiv teater med publiken i centrum.

UngHästen är ett ungdomspedagogiskt projekt som startades år 2000 av Malin Lundqvist och Petra 
Åström. Projektet har drivits med hjälp av eU-medel i Skellefteå kommuns regi. Från och med hösten 2007 
drivs UngHästen som en 2-årigt projekt i Västerbottensteaterns regi.

UngHästen är ett projekt som i stora drag vill föra ut interaktiv teater till skolorna. Främst högstadiet och 
första årskurs i gymnasiet. De vill väcka tankar i ämnen som berör unga och skapa dialog ungdomarna 
emellan. Projektet har hittills varit mycket givande och fått mycket god respons över hela länet.

Unghästen

Se mig! 
om barn och ungdomar som ingen ser 
På ett ögonblick 
om alkohol i trafiken 
Livsviktiga relationer 
om relationernas betydelse i livet 
Älskade jävla pappa 
en monolog av och med Saga eserstam 
Sex med spex 
om relationer och sex 
Familjen 
om det vardagliga i en tonårsfamilj 
Den man älskar agar man 
om mäns våld mot kvinnor 
XXX 
om sex och sånt
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Fördelning nyproduktioner och 
tidigare spelade 2005-2009
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spelade föreställningar fördelning hemma/turné
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geografisk föreställnings-
fördelning 2009 10%

47%

43%

Geografisk föreställningsfördelning 2009
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så tyckte recensenterna

Infopaq är en helhetsleverantör inom mediebevakning och analys. Vi anlitade dem för att göra en analys av hur 
Västerbottensteaterns föreställningar mottagits och belysts i media.  Infopaq har sammanställt recensioner av 
samtliga premiärer under 2009. Recensionerna har förekommit främst i norrländska tidningar, men även i Svenska 
Dagbladet och Dagens nyheter. Sammantaget får uppsättningarna ett mycket gott mottagande. I rapporten kan 
man t ex läsa följande:
»närmare tre fjärdedelar av alla recensioner är övervägande positivt inställda till uppsättningarna. Det kan jäm-
föras med exempelvis Stockholms Stadsteater, där ungefär sex av tio recensioner var övervägande positiva före-
gående år.«

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

Diagram: INFOPAQs ”Analys av recenserade föreställningar 2009”.
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Lifsens rot – årets mest hyllade föreställning

ett par föreställningar utmärker sig som särskilt hyllade. Lifsens rot äras av en enig press, främst för ellenor Lindgrens 
dramatisering och gestaltning. även 1809 i kärlek och krig får uteslutande goda omdömen av recensenterna. Vad 
gäller Kvartetten och Bitterfittan är åsikterna något mer varierade.

berättarkonsten är teaterns signum
 
Västerbottensteatern och dess skådespelare får också vid upprepade tillfällen beröm för sin berättarkonst. Det är 
tydligt att det finns en lokal stolthet över denna regionala tradition. även här utmärker sig föreställningarna med 
Greger ottosson och ellenor Lindgren, som båda beskrivs som utmärkta berättare. Dessutom pekar recensenterna 
ut just förvaltandet av berättarkonsten som ett av teaterns starka signum.

skådespelarinsatserna beröms 
och lyfts fram

Det som oftast beröms och lyfts fram i recensionerna 
är skådespelarinsatserna. Framför allt är det ellenor 
Lindgren i Lifsens Rot som hyllas av en enig kritiker-
kår men också Greger ottosson i 1809 i Kärlek och 
Krig utmärker sig. Vid några tillfällen talas det också 
om teaterns skådespeleri på en mer övergripande 
nivå, då med ord som ”välspelat” och ”skickligt”. I Väs-
terbottens-Kurirens recension av Kvartetten ses det 
utmärkta skådespeleriet som typiskt för teatern.

barn- och ungdomsverksam-
heten i skymundan
   
Föreställningarna för barn och ungdomar får mindre 
uppmärksamhet än de övriga. Näktergalen och Äls-
kade jävla pappa recenseras vid ett tillfälle var, båda 
gångerna av norra Västerbotten. Den man älskar agar 
man är den enda föreställning som inte recenseras 
överhuvudtaget. Att barn- och ungdomsverksamhet 
ges mindre utrymme är typiskt för kulturjournalisti-
ken och inte unikt för Västerbottensteatern.

Ur infopaq-rapporten
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Citat - ett axplock

Uppvisning i
berättarkonst
VLT om Lifsens rot

Fängslande, vackra 
och mustig berättar-
föreställning
Västerbottens-Kuriren om 1809 i 
Kärlek och krig

Lyckas väcka 
viktiga frågor

Västerbottens-Kuriren om 
Kvartetten

detaljrikedom 
gör krigshistorien 
intressant
Svd om 1809 i Kärlek och krig

enastående nära 
publikkontakt
Sundsvalls Tidning om Lifsens Rot

eftertanke mellan 
skratten

Västerbottens-Kuriren om 
Kvartetten

riktigt fin teater
Norra Västerbotten om 
Bitterfittan

rutinerade
skådespelare

Nummer. se om The Marklund 
story

berörd av en
bitterfittas tankar
Västerbottens Folkblad om 
Bitterfittan

Välspelad
Norra Västerbotten om  

Näktergalen
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