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I skrivande stund är det snart premiär på Istid, vår nyskrivna pjäs av Erik Norberg. En pjäs
om föräldraskap, vinnarskallar och prestationskrav. En pjäs om idrott i allmänhet och
ishockey i synnerhet. Idrott och teater är två
ord man sällan hör i samma mening, men regissören för Istid, Olle Jernberg, brukar säga
att där det finns en stark passion finns också
grogrund för att göra bra teater och nog
känns det bra att göra en föreställning om
något som engagerar så många i vår region.
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Istid är en helt ny föreställning om att leva
genom sina barn och sina barns prestationer. En pjäs om hur vi alla lever i ett samhälle
som hyllar individer som lyckas. Men vad
händer när det inte går som man tänkt sig?
Vågar vi prata om baksidan av något som
ger oss så mycket glädje? Istid handlar om
ishockey, men kunde lika gärna handla om
annan idrott eller t.ex. dans som också kännetecknas av uttagningar och prestationsbedömningar.
När teatern är som bäst erbjuder den oss
en trygg plats där vi kan reflektera över oss
själva och vår samtid och där vi kan få syn på
vilka vi är och kanske också vilka vi vill vara.
I salongens varma mörker får vi skratta och
gråta och gå vederkvickta ut att möta vardagens alla möjligheter och utmaningar.

Fransesca Quartey
VD/Konstnärlig Ledare på Västerbottensteatern
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Styrelsen och verkställande direktören för Västerbottensteatern AB avger
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Förvaltningsberättelse
Vår Profil
Västerbottensteatern är en berättarteater med lokal och regional förankring.
Våra mål
Att vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Att tillsammans med våra ägare och vår publik göra Skellefteå och Västerbotten till en attraktiv och blomstrande stad och region.
Vår Vision
Att vara Europas ledande berättarteater.
Under 2015 hade teatern som mål att skapa större mångfald i sina produktioner, antingen genom det vi ville
berätta på scenen, de som berättade eller i själva skapandet av föreställningen. Det lyckades vi genomföra i flera av
våra pjäser, från barnföreställningen Papa Diops Taxi till vuxenproduktionerna S.EN.S.E och Warner Oland, från vår
sommarmusikal Ringaren i Notre Dame till ungdomsföreställningen Xenofoben. Under det gångna året har det
också gjorts ett medvetet arbete i vår likabehandlingsgrupp på teatern där vi dels kartlagt vår omvärld och gjort en
ny likabehandlingsplan och dels ställt upp mål för ett mer långsiktig strategiskt arbete under 2016.
Västerbottensteaterns vision är att vara Europas ledande berättarteater. Under 2014 definierade vi fyra komponenter som skall hjälpa oss nå det målet: Berättarteater, Medborgarteater, Digital Utveckling och Publik Utveckling.
Under 2015 började vi mer konkret undersöka på vilket sätt vi kan arbeta med dessa.
Genom vår profil som berättarteater vill vi ta till vara på det bästa av två världar; den traditionella teatern och berättarkonsten. Förutom berättarteater gör vi också mer renodlade berättarföreställningar samt söker efter nya förmågor med vårt stipendium ”Berättarkraft”.
Medborgarteaterkonceptet är ständigt närvarande på Västerbottensteatern tack vare vår amatörteaterkonsulent.
Hennes arbete handlar om allt från att stötta enskilda amatörsällskap ute i länet till att hjälpa de amatörskådespelare som medverkar i teaterns olika uppsättningar. Under 2015 fanns amatörskådespelare med i både S.E.N.S.E och
i Ringaren i Notre Dame. UngHästen arbetar också i enlighet med detta koncept med koppling till forumteater och
den interaktiva dialogen med vår unga publik.
I en alltmer digitaliserad värld ville vi ta reda på om det också på en regional länsteater kunde ske en digital utveckling. Vi ansökte därför om ekonomiskt stöd från Kulturrådet (KUR) för detta ändamål. KUR får varje år många
liknande ansökningar, men vi är den enda teater i Sverige som fått vår ansökan om digitaliseringsstöd - De fyra
Digitala Plattformarna – beviljat. Under 3 år kommer vi att undersöka hur vi som teater kan använda oss av digitala
element för att underlätta och utveckla vårt arbete.
På Västerbottensteatern pågår det alltid ett publikarbete, men när vi 2014 tillsatte en särskild publikarbetare var det
för att få en bättre publikutveckling på ett mer övergripande sätt. Under 2015 har vår publikarbetare arbetat dels
med att utveckla värdskapet kring våra populära soppluncher, dels koordinerat våra nya frivilliga teatervärdar samt
gjort besök hos våra arrangörer i länet.
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Ur föreställningen S.E.N.S.E våren 2015.

Vår måluppfyllelse
I enlighet med våra ägardirektiv skall Västerbottensteatern verka för att:
Utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella teatern och scenkonsten i regionen.
Arbetet med S.E.N.S.E var nyskapande och innebar att en ny publik hittade till teatern. Det var också en kompetensutveckling för vår personal.
Vår äskning om en ny läktare till våra sommarteaterföreställningar möjliggjorde för oss att ta emot en större publik.
Västerbottensteatern har av Kulturrådet fått utvecklingsmedel för att undersöka hur en digitalisering av teatern
skulle kunna se ut. Processen är indelad i fyra led; Produktion, Kommunikation Distribution och Dokumentation.
I ett första steg undersöker vi produktionsledet och om digitalisering kan underlätta turnéarbetet. I Warner Oland
användes en delvis digital scenografisk lösning med projicerade bilder på tre stora skärmar. Vi har även spelat in en
föreställning, I en sal på lasarettet, med syfte att undersöka distributionsledet. Vi hoppas att denna produktion blir
en av flera som kan skickas ut till våra äldreboenden.
Främja ett ökat sceniskt utbyte med regionteaterensemblerna i de fyra nordligaste länen.
Genom Norrscen, en sammanslutning av fem norrländska teatrar – Västerbottensteatern, Norrbottensteatern, Teater
Västernorrland, Giron Sámi Teáhter och Estrad Norr får vi möjlighet att turnera i respektive angränsande län. Turnerandet har stöd från Region Västerbotten och Kulturrådet. Vi fortsätter diskutera hur vi kan stärka såväl samarbete
som kompetensutveckling och ser också ett allt större behov av att bussa in vår publik, inte minst till våra större
uppsättningar.
Genomföra amatörteaterkonsulentverksamhet.
Under 2016 kommer teatern genom vår amatörteaterkonsulent delta i ett samarbetsprojekt med Collective Encounter från Liverpool som arbetar med ”community theatre” (medborgarteater) med unga människor.
Vi ser flera möjligheter där medborgarteater skulle kunna användas, inte minst som ett sätt att skapa mer intresse
för teater ute i länet.
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Ta tillvara och utveckla de erfarenheter som skapats från Umeå2014.
Vi fortsätter att fördjupa våra kontakter och nätverk. Under 2016 samarbetar vi t.ex. med de övriga kulturinstitutionerna i Västerbotten inför Länskulturdagarna i Nordmaling.
Samarbeta med organisationer som har till uppgift att arbeta med publik- och arrangörsfrågor.
Västerbottensteatern vill vara regionens kvartersteater och har under en lång tid odlat en nära kontakt med våra
arrangörer i länet. Under 2015 har vi sett en minskning av inköpta föreställningar i länet. Vi gör analysen att de
minskande kulturbidragen till föreningarna i respektive län är en bidragande orsak. Därför kommer vi under 2016
göra flera punktinsatser som handlar om att stärka våra arrangörer samt föra en dialog med länets politiker.
Västerbottensteatern har också olika samarbeten/beröringspunkter med civilsamhället genom vår amatörteaterkonsulent som arbetar både i Skellefteå och i länet.
Vi fortsätter att fördjupa de kontaktnätverk som upprättades under Umeå2014.
Stärka dialog och samverkan mellan de regionala kulturkonsulenterna och civilsamhället.
Under hösten samverkade vi tillsammans med Norrlandsoperan, Västerbottens museum, Länsbiblioteket och Region Västerbotten kring Länskulturdagarna som under 2015 ägde rum i Åsele. Där deltog vi med två föreställningar;
Warner Oland och Xenofoben, samt höll i två sammankomster där Berättarkort användes.
Västerbottensteatern är medlem i ett flertal teaterorganisationer där vi för en kontinuerlig dialog med Sveriges övriga teatrar. En sådan organisation är Länsteatrarna i Sverige som varje år har ett vår - och ett höstmöte på en utvald
länsteater i landet. Våren 2015 träffades vi på Östgötateatern i Linköping och under hösten ägde träffen rum på
Norrbottensteatern. Till Luleå kom ett 30-tal teaterchefer och politiskt valda förtroendemän och kvinnor för att bl.a.
diskutera de framtida arrangörsutmaningar som landets länsteatrar står inför.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp.
Av Västerbottensteaterns samlade föreställningar utgörs 42 % av barn- och ungdomsföreställningar, vilket är en
ökning med 14 %. Barn och unga utgör 33 % av vår totala publik. Under 2015 spelade Västerbottensteatern följande
barn- och ungdomsföreställningar; Papa Diops Taxi, Det måste bli bättre, XXX 2.0, Sagan om den lilla farbrorn, #nätkärlek samt Barnimpro.

Viktiga händelser under året
Vi befarade att 2015 skulle bli något avslaget efter det fullspäckade år som var kulturhuvudstadsåret och att detta i
sin tur skulle avspegla sig i våra publiksiffror, men 2015 har visat sig bli ett mycket framgångsrikt år, med nytt publikrekord.
Under året som varit har våra föreställningar funnit en ny publik och våra publiksiffror ökat. Vi har fått uppmärksamhet långt utanför länsgränsen och haft bevakning av riksmedia. Vår ungdomsavdelning har spelat Xenofoben i
Sveriges Riksdags Andra Kammare, fått BRIS-priset och i början av 2016 även Surfa Lugnt-priset för föreställningen
#nätkärlek.
Ytterligare viktiga händelser är också att vi nu äntligen fått till ett nytt pensionsavtal som är bättre anpassat till vår
bransch.
Det nya Kulturhuset
Arbetet med det nya kulturhuset har under 2015 fortsatt att handla om att skapa förutsättningar för den kommande arkitekttävlingen. Under året fattades också beslut om vem som skulle driva hotellet som skall byggas i anslutning till kulturhuset. Cheferna för de fyra konstnärliga institutioner och den nye hotellägaren träffades och pratade
om det framtida huset och andra frågor. Alla var eniga om vikten av att ha fortsatta samtal.
Västerbottensteaterns flytt från våra nuvarande byggnader till mer ändamålsenliga lokaler skapade för våra faktiska
behov är något vi ser fram emot. Vi befarar dock att man inte till fullo förstått vad det innebär rent ekonomiskt. Den
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Antal spelade föreställningar / år 2006-2015
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långsamma urholkning som skett av våra medel år efter år är något våra ägare, Region Västerbotten och Skellefteå
kommun, måste föra en gemensam diskussion om. I och med flytten till det nya kulturhuset kommer behovet av
utökade medel att bli till en akut fråga om en fortsatt hög kvalitet och brett utbud skall kunna bibehållas.
Men om dessa behov blir tillfredsställda ser vi framtiden an med stor tillförsikt. Vi är övertygade om att det nya
kulturhuset kommer att bli ett fantastiskt lyft för hela kommunen och bidra till Skellefteås mål om att bli 80,000
invånare år 2030!
Berättarfestivalen
Denna festival har under sju år års tid varit en viktig del av Skellefteås och regionens kulturutbud. Festivalen är ett
samspel mellan Västerbottensteatern, Kulturenheten i Skellefteå, Skellefteå museum och Västerbottens museum.
En fullspäckad vecka med både berättare från regionen och nationella och internationella gäster. Festivalen är ett
välbesökt evenemang som 2015 hade ca 10,000 besökare.
Festivalen har dock haft mycket små möjligheter till långsiktig planering och utveckling, inte minst ekonomisk
sådan. Det befarades därför att 2015 års festival skulle bli den sista, men Skellefteå kommun har begärt in en utredning på hur en mer långsiktig planering skulle kunna se ut. 2016 års festival genomförs därför och resultatet av
utredningen presenteras under våren 2016.

Våra föreställningar 2015
Utifrån våra ägardirektiv arbetar Västerbottensteatern för att tillgodose så många olika behov och åldersgrupper
som tiden och ekonomin tillåter. Teatern har under det gångna året haft flera succéer, något som inte minst speglats i våra recensioner där vi fått mer än lovligt fina omnämnanden.
S.E.N.S.E
En föreställning om Catarina Larsdotter, även känd som Stor-Stina, den samiska kvinnan som blev över 2 meter
lång och förevisades för betalande publik i slutet på 1800-talet. Ett vandringsdrama skriven och regisserad av Bobo
Lundén och som utspelade sig i stora delar av teaterns lokaler, specialombyggda för föreställningen. Ett samarbete
med lärare och estet-elever från Anderstorpskolan. S.E.N.S.E är en av teaterns stora framgångar under året.
Ringaren i Notre Dame
Vår sommarteaterföreställning på Nordanåområdet handlade om den vanskapte Quasimodo och hans mötte med
den romska flickan Esmeralda. En musikal skriven och regisserad av Fransesca Quartey med musik av Peo Nilsson
och framförd av Västerbottensteaterns ensemble och amatörteaterskådespelare. Med vår nya läktare kunde vi ta in
fler besökare och slog publikrekord. Nära sjutusen personer såg föreställningen trots att det bara var fem regnfria
dagar under spelperioden.
Warner Oland
En berättelse om Bjurholmspojken Värner Öhlund som blev Hollywoodstjärnan Warner Oland och om arvet efter
”yellowface” traditionen och de dåtida osynliggjorda asiatiska skådespelarna. Skriven av Kristian Hallberg efter en
idé av Hans-Ola Stenlund och i regi av Josette Bushell-Mingo. En föreställning som väckte uppmärksamhet och där
vi förde in digitala element i föreställningen.
Papa Diops Taxi
Efter en bilderbok av prisbelönta kamerunska författaren och illustratören Christian Epanya. Denna fartfyllda berättelse utspelar sig i Senegal där Sène berättar hur han som liten brukade följa med sin farbror, Papa Diop, när denne
körde människor mellan de två städerna Dakar och St. Louis, i sin röda buss. En föreställning skriven av Ninna
Tersman i regi av Kudzai Chimbaira. En föreställning för barn i åldrarna 6 - 9 år
Lyckligare nu
En berättelse om vägen in i och ut ur alkoholismen. Av och med Monica Lindgren i regi av Anna Azcárate. En humoristisk pjäs om ett svårt ämne som blivit en storsäljare på teatern.
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Lady Day
En musikalisk berättarföreställning om den ikoniska jazzlegend Billie Holiday vars 100-års jubileum firades världen
över. En berättelse om ett liv fyllt av stora framgångar, men också präglat av drog- och spritmissbruk, rasförtryck och
ekonomiska problem. Av och med Fransesca Quartey i regi av Sean Kelly.
Sara, Sara, Sara
En av Västerbottens största författare är Sara Lidman och inför kulturhuvudstadsåret skrev dramatikern America
Vera-Zavala – Sara, Sara, Sara om Sara Lidmans liv och författarskap. Regisserad av Anna Azcárate fortsatte denna
föreställning att spelas även under våren 2015.
Vad har en man att säga
Under 2013 skrev Ylva Lööf en monolog för teatern – Du är väl Googlebar lille vän! På begäran återkom hon med
ytterligare en för Västerbottensteatern specialskriven text - Vad har en man att säga. En pendang till hennes första
verk. Den spelades under hösten 2014 och våren 2015 fick publiken ta del av denna föreställning igen.
I en sal på lasarettet
Västerbottensteaterns tidigare samarbete med berättarvirtuoserna Thomas Andersson och Ellenor Lindgren
fortsatte även under 2015. Denna starka berättarföreställning från Thomas Anderssons barndom och hans tid som
barnkonvalescent på lasarett har säsong efter säsong funnit en ny publik. .
Ur ryggsäcken
En annan uppskattad återkommande berättarföreställning med Västerbottensteaterns egen Greger Ottosson där
han år efter år underhåller publiken med anekdoter och berättelser från vår region ackompanjerande sig själv på
munspel.
Sagan om den lille farbrorn
Sagan om den lille farbrorn av Barbro Lindgren är en lustfylld och varm produktion som spelades med stor framgång under 2014 för våra allra minsta i regionen. Denna berättelse i regi av Martin Lindberg handlar om vikten av
att ha en vän i livet och spelades även under 2015.

UngHästen
UngHästen är Västerbottensteaterns ungdomsavdelning. I deras arbetsmetod ingår ofta att ha en interaktiv dialog
med publiken och ett pedagogiskt efterarbete. UngHästen väljer alltid att utgå från brännande ämnen som berör
unga människor i samhället och deras målgrupp är högstadiet och gymnasiet.
Förra året blev UngHästens pedagogiska sätt att arbeta uppmärksammat då de tilldelades först 2015 års BRIS pris
och därefter Surfa Lugnt-priset för #nätkärlek i början av 2016.
Xenofoben – välkommen om du raderar dig själv
En föreställning om rasism och om vår rädsla för det främmande, men också om den till synes harmlösa okunniga
vardagsrasism som normaliserar hur vi tillåter oss att prata till och om andra människor. Var går egentligen gränsen
mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp? Denna föreställning blev senare inbjuden att spela i Sveriges Riksdags Andra Kammare. Manus och regi Lo Kauppi.
Det måste bli bättre
En föreställning om psykisk ohälsa bland unga flickor. En hoppfull text om hur det är möjligt att trots allt orka med
även det mörka i livet. Av och med Sarah Appelberg.
Personakt
En inbjuden gäst får uppleva sitt liv på scenen, både de små vardagliga händelserna och de stora livsavgörande
ögonblicken, i improviserad form. Under 2015 var de inbjuda gästerna entreprenören Sofia Andersson Lundberg
och politikern Andreas Löwenhöök.
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Just så pass folkvett
En föreställning om våld och konsekvenserna av våld mot kvinnor. Berättelser baserad på fem kvinnors liv. I samarbete med Psykiatriska kliniken i Skellefteå.
XXX 2.0
En pjäs om kärlek och sex, fördomar och fantasier, nyfikenhet och pinsamheter. Under flera år har XXX 2.0 varit ett
uppskattat moment i högstadieelevers sexualundervisning. Föreställningen följs av ett pedagogiskt efterarbete i
form av en talkshow där Ungdomsmottagningen deltar som experter.
#nätkärlek
Denna återkommande interaktiva föreställning handlar bl.a. om hur man hur man i skyddet av anonymitet kan
gör andra människor illa bara genom att trycka på en knapp på tangentbordet på sin dator. Frågan som ställs är;
vad skulle hända om vi sa och gjorde samma saker i verkligheten som på nätet? Ett samarbete med MediaCenter i
Västerbottens län och mediapedagogen Andreas Skog.
Förutom sin ungdomsverksamhet är UngHästen också känd för sina skickliga kunskaper i improvisationsteater. Som
t ex den improviserade Melodifestivalen som drar fulla hus. Under 2015 visades det EU-samarbete som gjordes med
Stockholms Improvisationsteater, Should I stay or should I go, en film med internationella improvisatörer.
Varje säsong genomförs också på teatern ”Barnlördagar” med Familjeimpro. En chans för hela familjen att umgås,
leka och improvisera tillsammans.

Beläggningsgrad
2015 var åter Västerbottensteaterns bästa publikår någonsin. Vi hade 38 602 besökare och en beläggningsgrad på
83 %. På Ringaren i Notre Dame var siffran – 92 % och 6 809 besökare såg vår sommarmusikal på Nordanå.

Media
Västerbottensteatern har varit väl representerad i olika artiklar och nyhetskanaler. I pressen har vi beskrivits som
”nyskapande”, att vi tar ”ett nytt grepp på teaterns berättarprofil” och att vår föreställning S.EN.S.E ” inte liknar något
annat i svensk teaterhistoria”. Vi har också ökat vår synlighet nationellt. T.ex. så syntes både Warner Oland och Xenofoben på SVT:s Kulturnyheterna.

Utmaningar
Minskningarna av anslagen i förhållande till de ökade kostnaderna är en källa till ständig oro. Att budgetera kostnader är också svårt, då vi får besked om anslagen alltför sent i förhållande till vår planering. Under 2015 har vi framförallt fört fram det ohållbara i att UngHästen och den övriga teaterns ekonomiska förutsättningar ser så olika ut.
Vi ser också hur ny teknik kräver dels en ökad kompetensutveckling inom vår teknikeravdelning, men också framtida nyrekryteringar. Detta inte minst med tanke på det nya kulturhuset och det multimediarum som planeras att
byggas där.
Som länsteater med säte i Skellefteå vill vi vara stadens stolthet och erbjuda vår publik där en bred och varierad
repertoar. Vi får ofta höra av vår publik att de längtar efter ”större” uppsättningar, men med större uppsättningar
kommer naturligtvis ökade kostnader. Behovet är därför nu som föregående år - en ökad ram.
I våra ägardirektiv står det att vi skall vara en turnerande länsteater, men här tror vi att vi framöver måste komplettera turnerandet med bussningar, dvs. att publiken kommer med förbeställd buss till Skellefteå för att se våra föreställningar, om vi skall bli mer kostnadseffektiva.
Vi vill därför uppmana staten att ta ett större ansvar för den professionella scenkonsten ute på landets länsteatrar
och påpeka det orimliga i att län med stora turnéavstånd sällan eller aldrig kompenseras för den ekonomiska merkostnad detta innebär.

10

Årsredovisning 2015 Västerbottensteatern AB Org nr 556214-5184

Utveckling, tillväxt, framtid
Ett nytt framtida kulturhus kommer allt närmare och Västerbottensteatern fortsätter att vara en involverad och aktiv
part. En framtida utmaning blir dock hur organisationen i huset skall se ut. En annan hur hela Skellefteås kulturliv
kan lyftas så att vi får ett ökat kulturkonsumerande redan innan det nya huset står klart.
Om vårt fokus under 2015 var mångfald, så kommer 2016 att handla om att lyfta fram det lokala guldet – att gräva
där vi står. Det gör vi med berättelser och författare som knyter an till oss här i Västerbotten. Under våren gör vi Istid
som är tänkt att attrahera delvis ovana teaterbesökare och i höst ger vi oss i kast med P.O. Enquists mästerverk Bildmakarna. Därmed gör vi det som en länsteater ska göra – arbeta utifrån en lokal och regional förankring. Båda dessa
föreställningar kommer även, i olika grad, ha en digital scenografi.
I 30 år har Västerbottensteatern turnerat i länet både vår, höst och vinter. Men nu ser vi oss tvingade att dra ner
på turnerandet av de större vårproduktionerna och istället koncentrera turnerandet till hösten. Vi drar därför upp
riktlinjerna för en förändring där vi om våren spelar i Skellefteå (och då hoppas kunna bussa in vår länspublik) och
på hösten turnera, med en mer länsanpassad repertoar. Detta nya upplägg kommer att starta 2017 och som en del
i det lokala förankringsarbetet reser vi runt i länet under våren 2016 för att träffa våra arrangörer på plats.
Västerbottensteatern har en viktig roll att spela i den kulturella utvecklingen av regionen, men vi ser med oro på
de många kulturnedskärningar som sker i länet och hur de bäst lämpade att driva kulturfrågor på orten inte får det
stöd de behöver. Här ser vi att vi har en uppgift att fylla. Att vi kan vara till inspiration och stöd för våra arrangörer, så
att den statliga kulturpolitiska visionen om att hela landet skall leva och alla beredas lika möjligheter till rika kulturupplevelser verkligen uppfylls.

Verksamhetens art och inriktning
Bolaget är driftsansvarigt för en regional teaterensemble som har till uppgift att producera och framföra talteater
och annan scenisk konst inom Västerbottens län. Verksamheten bedrivs som offentlig teater, skolteater och uppsökande teater/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 räkenskapsåret uppgått till 6 858 570 (7 390 900) kronor, vilket utgör 19 % (17 %) av rörelsens totala intäkter. Offentliga
stöd uppgår till 28 396 425 ( 34 936 279) kronor där Statens Kulturråd (via samverkansmodellen), Region Västerbotten och Skellefteå kommun är de största bidragsgivarna.

Investeringar			

			

Bolagets investeringar i inventarier har under året uppgått till 1 001 818 (374 167) kronor.				
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Nyckeltal
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag		
								
		
2015
2014
2013
2012
2011
Nettoomsättning (kkr)		6859
7391
5179
4576
4265
Offentliga bidrag		28396
34936
26955
29142
24988
Egenfinansiering, % 		
20
19
16
14
15
Rörelseresultat (kkr)		
122
103
24
-100
-225
Resultat efter finansiella poster (kkr)		
129
159
112
42
-11
Balansomslutning (kkr)		12425
12253
13563
10912
12466
Likviditet (%)		146
152
142
159
145
Soliditet (%)		38
38
34
42
37
Avkastning på eget kapital (%)		
3
1
2
1
neg		
Avkastning på totalt kapital (%)		
1
1
1
1
neg
Medelantal anställda		44
45
46
48
43
Antal spelade föreställningar		
482
486
374
426
457
- varav för barn och ungdomar		
202
178
171
169
196
Antal besökare*		38602
37688
29088
28212
30416
- varav barn och ungdomar		
12763
11084
5448
6600
9058
Antal produktioner		21
19
21
20
23
Antal nyproduktioner		
11
8
9
9
7
		
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 			
* Förutom föreställningsverksamhet enligt ovan har pedagogisk verksamhet genomförts med såväl vuxen- som
barngrupper. Föreläsningar, studiebesök och andra arrangemang har också anordnats. Vi uppskattar deltagarantalet
till ca 10 000 (8 000) personer.

Resultat och ställning
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår 128 845 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
221 096
Årets vinst
423
Kr
221 519

Styrelsen föreslår att						
vinstmedlen disponeras så						
att i ny räkning överförs
Kr
221 519
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Intäkter per källa 2015

Räntor 0 %
Övriga rörelseintäkter 0 %
Sidointäkter 1 %
Servering 2 %
Övriga offentliga bidrag 5 %
Föreställningsintäkter 17 %
Kommun 22 %
Stat 23 %
Region 30 %

Kostnadsfördelning 2015

Övriga rörelsekostnader 0 %
Avskrivningar 1 %
Servering 2 %
Lokalkostnader 2 %
Övriga externa kostnader 13 %
Produktionskostnader 17 %
Personalkostnader 65 %
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Fördelning av personalkostnader, 2015
Turnéarvoden 0 %
Kostnadsersättning 1 %
Övertid och ob 2 %
Övrigt 2 %
Pension 6 %
Semesterlön 9 %
Lön tillfälligt anställda 17 %
Sociala avgifter 24 %
Lön fast anställda 39 %

Fördelning av produktionskostnader, 2015
Teaterdokumentation 0 %
Turné 3 %
Gästspel 4 %
Köpta produktionstjänster
(ej konstnärliga) 6 %
Servering 9 %
Upphovsrättsliga kostnader 16 %
Material till produktioner 17 %
Köpta konstnärliga tjänster 45 %
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Resultaträkning
Not
2015
2014
1			
			
2
6 858 570
7 390 900
3
28 396 425
34 936 279
4
105 439
870 996

Rörelsens intäkter:
Nettoomsättning
Offentliga stöd
Övriga rörelseintäkter

Summa intäkter		

35 360 434

43 198 175

Rörelsens kostnader:				
Produktionskostnader
5
-6 635 536
-9 612 402
Övriga externa kostnader
6
-5 333 496
-8 351 075
Personalkostnader
7
-22 789 327
-24 707 940
Avskrivningar av materiella 				
anläggningstillgångar		
-479 695
-423 964
Övriga rörelsekostnader		
-762
0
Rörelseresultat		

121 618

Resultat från finansiella investeringar:
Ränteintäkter 		
8 300
Räntekostnader		
-1 073
Resultat efter finansiella poster		

128 845

102 794

59 978
-3 513
159 259

Bokslutsdispositioner
8
-74 720
-104 642
Skatt på årets resultat
9
-53 702
-54 322
			
ÅRETS RESULTAT
423 		
295
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Balansräkning
TILLGÅNGAR

Not
2015-12-31
2014-12-31
1		

Anläggningstillgångar:			
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier
10
1 508 503
997 142

Summa anläggningstillgångar		
1 508 503

997 142

Omsättningstillgångar:				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		
944 119
419 840
Övriga fordringar
11
8 665 777
9 072 746
Förutbetalda scenproduktionskostnader
12
963 560
1 498 937
Övriga förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
13
326 410
242 218
		
10 899 866
11 233 741
Kassa och bank		
16 615
Summa omsättningstillgångar		

10 916 481

21 774
11 255 515

			
SUMMA TILLGÅNGAR		
12 424 984
12 252 657
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not
2015-12-31
2014-12-31
Eget kapital:
14			
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		
4 000 000
4 000 000
Reservfond		
900
900
		
4 000 900
4 000 900
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst		
221 096
220 801
Årets resultat 		
423
295
		
221 519
221 096
Summa eget kapital		
4 222 419
4 221 996
				
Obeskattade reserver
15
702 491
627 771
Kortfristiga skulder:			
Förskott från kunder		
6 540
0
Leverantörsskulder		
1 367 680
1 406 686
Övriga kortfristiga skulder
16
1 756 020
1 378 774
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
17
4 369 834
4 617 430
Summa kortfristiga skulder		
7 500 074
7 402 890
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
12 424 984
12 252 657
Ställda säkerheter		
Ansvarsförbindelser
18

17

Inga
556 827

Inga
510 970
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Tilläggsupplysningar
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Följande värderingsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:
Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkomsten av bolagets
försäljning av biljetter samt försäljning av hela föreställningar till annan arrangör redovisas
som intäkt när föreställningen har spelats.
Bidrag från det allmänna redovisas i balans- och resultaträkningen när det föreligger rimlig säkerhet att de villkor som är förknippade med bidraget kommer att uppfyllas och att
bidraget kommer att erhållas. Bidragen periodiseras systematiskt på samma sätt och över
samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Bidrag från det
allmänna relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar
tillgångens redovisade värde.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med
innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Erhållet
investeringsbidrag har reducerat tillgångarnas anskaffningsvärde.
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:			
Inventarier 				

10-33%

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.
Fordringar
Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats
som gäller per balansdagen.
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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 eget kapital					
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för latenst skatteskuld.)		
Avkastning på totalt kapital					
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen.
Egenfinansiering							
Nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter i förhållande till total omsättning.		
				

Not 2
Nettoomsättningens fördelning
Spelintäkter
Övriga föreställningsintäkter
Servering
Fakturerade kostnader
Försäljning kläder/dekor/material
och uthyrning utrustning/personal
Övriga sidointäkter

2015
5 960 900
15 297
519 104
170 313

2014
5 803 787
50 121
510 944
396 529

4 500
188 456
6 858 570

357 724
271 795
7 390 900

Not 3
Offentliga stöd
2015
Region Västerbotten
10 643 562
Skellefteå kommun
7 840 620
Statens Kulturråd
8 224 782
Anställningsstöd
727 021
Bidrag övriga regioner och kommuner		
Norrländsk passion		
Bidrag Västerbottens museum		
Övriga offentliga bidrag
269 440
I anspråkstaget överskott överfört
från föregående år
691 000
28 396 425

2014
11 266 814
8 047 600
9 822 598
516 367
4 617 500
800 000
256 100
-390 700
34 936 279

Bidrag från ägarna uppgående till 1 433 000 (2 124 000) kronor har periodiserats som
förutbetalda bidrag avsedda att täcka kostnader för kommande år.		
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Not 4
Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter lägenheter
Sponsringsintäkter
Övriga rörelseintäkter

Not 5
Produktionskostnader
Material och hyra utrustning till produktioner
Köpta produktionstjänster ej konstnärliga
Upphovsrättsliga kostnader
Gästspelskostnader
Turnékostnader
Servering
Teaterdokumentation
Köpta konstnärliga produktionstjänster

2015
20 954
80 000
4 485
105 439

2014
5 996
86 5000
0
870 996

2015
902 636
605 458
1 081 898
246 014
191 650
593 870
24 711
2 989 299
6 635 536

2014
1 813 521
1 290 116
638 472
586 120
2 256 300
561 919
70 205
2 395 749
9 612 402

Not 6
Lokalkostnader
Skellefteå kommun tillhandahåller, utöver ordinarie bidrag, verksamhetslokaler för
Västerbottensteatern i Skelllefteå omfattande scener, verkstäder och kontorsutrymmen mm. Värdet av detta uppskattas till 2 438 tkr. Denna kostnad bokförs ej. Den
lokalkostnad som redovisas avser gästlägenheter, kontorslokal i Umeå, förrådsutrymmen och hyra av scener/spellokaler under turné.			
			
2015
2014
Lokalkostnader
312 049
946 392
Lägenhetskostnader
349 685
325 683
661 734
1 272 075

Not 7
Anställda och personalkostnader

2015

2014

23
21
44

24
22
45

2015-12-31

2014-12-31

78%
75%

44%
60%

Medeltalet anställda
Kvinnor
Män

Könsfördelning i företagsledningen
Andel kvinnor
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015

2014

778 969
14 925 525
15 704 494

829 649
15 670 074
16 499 723

Sociala avgifter enligt lag och avtal
5 452 825
Pensionskostnader styrelse och
verkställande direktör
90 387
Pensionskostnader övriga anställda
1 199 528
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
22 447 234
Övriga personalkostnader
342 093
Totala personalkostnader
22 789 327

5 629 619

Löner och ersättningar uppgår till
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda
Totalt löner och ersättningar

280 202
1 731 861
24 141 405
566 535
24 707 940

Västerbottensteatern brukar varje år anställa drygt 100 personer. År 2015 var siffran 117 personer. Förutom dessa engageras flera personer, exempelvis regissörer, scenografer, maskörer
m fl via bolag och betraktas därför inte som personal i redovisningen. Antalet anställda
varierar under året och är som störst under produktionsperioderna, dvs jan-feb, maj-juni,
samt aug-sept. Genom att anställningsperioderna är korta blir det antal som redovisas som
medelantalet anställda väsentligt lägre än det antal personer som varit anställda under året.		
						
Teatern har tidigare betalat pensionspremier till Statens Pensionsverk (SPV) för anställd personal. Utöver SPV-avgift har en individuell pensionspremie på 4,5 % av löneunderlaget betalats enligt en central avtalsöverenskommelse. SPV-systemet var illa anpassat till branschens
anställningsförhållanden. Efter decennier av oförutsägbara och höga kostnader för ett förmånsbaserat pensionssystem med varierande pensionsåldrar har scenkonstbranschen från
och med 1 januari 2015 ett helt avgiftsbestämt pensionssystem i nivå med arbetsmarknaden
i övrigt. Det kompletteras med ett omställnings- och karriärväxlingsavtal som delvis ersätter
det gamla systemet med lägre pensionsålder för konstnärliga grupper. Arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst har tecknat kollektivavtal med de fackliga organisationerna som
reglerar framtida förmåner. De anställda som vid införandet av de nya reglerna har mindre än
5 år kvar till pension går kvar på det gamla systemet fram till sin pensionering.
Det nya systemet innebär sänkta pensionskostnader för teatern. I takt med att avveckling
sker av det gamla systemet och de tilläggspremier som betalas som kompensation för övergången till nytt system för äldre anställda fasas ut kommer pensionskostnaden att sänkas
ytterligare. Genomsnittliga pensionspremier år 2015 uppgår till 8,0 % (12,2 %). Det utrymme
som genom de sänkta pensionskostnaderna frigörs ska enligt Kulturrådets beslut om verksamhetsbidrag till regional kulturverksamhet användas till kvalitetsförstärkande insatser.		
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Not 8
Bokslutsdispositioner			
2015
2014
Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
-53 120
-22 342
Återföring från periodiseringsfond
59 700
0
Avsättning till periodiseringsfond
-81 300
-82 300
-74 720
-104 642
Not 9
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Redovisad skatt

2015
-53 702
-53 702

2014
-54 322
-54 322

2015
54 125

2014
54 617

-11 907

-12 016

-41 767
400
-428
99,22

-41 562
365
-1 109
99,46

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats (22%):
Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktig intäkt
Schablonintäkt periodiseringsfonder
Årets skattekostnad i %

Not 10
Materiella anläggningstillgångar
2015-12-31
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
7 163 135
Inköp
1 001 818
Försäljningar/utrangeringar
-267 620
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 897 333
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2014-12-31
7 170 658
374 167
-381 690
7 163 135

-6 165 993
256 858
-479 695
-6 388 830

-6 123 719
381 690
-423 964
-6 165 993

1 508 503

997 142

Anskaffningsvärdet för årets inköp har minskats med erhållet investeringsstöd från
Skellefteå Kommun (560 000 kr).
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Not 11
Övriga fordringar
Bland övriga fordringar ingår en fordran på Skellefteå kommun med 8 600 381
(8 861 331) kronor avseende tillgodohavande på koncernunderkonto. Övriga skulder till Skellefteå kommun avseende förutbetalda bidrag mm har avräknats denna
post och totalt mellanhavande uppgår till 7 943 911 (8 146 236) kronor.
Till koncernunderkontot finns en beviljad internkredit som uppgår till 1 000 000
(1 000 000) kronor.			
		
2015-12-31
2014-12-31
Fordran skattekonto
172 464
162 307
Fordran moms
0
208 415
Fordran skatt
540 187
539 567
Fordran Skellefteå kommun
7 943 911
8 146 236
Övriga fordringar
9 215
16 221
8 665 777
9 072 746

Not 12
Förutbetalda scenproduktionskostnader
Scenproduktionskostnader som material, rättigheter, arvoden mm för produktioner
som ännu inte haft premiär periodiseras till kommande räkenskapsår.
I posten Förutbetalda scenproduktionskostnader redovisas periodiserade kostnader för
föreställningar som genomförs kommande räkenskapsår.			
		
Not 13
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

2014-12-31

147 848
178 562
326 410

144 695
97 523
242 218

2015-15-31

2014-12-31

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

4 000 900
4 000 900

Not 14
Förändringar av eget kapital

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Summa fritt eget kapital vid årets utgång
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221 519

220 801
295
221 096
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Not 15
Obeskattade reserver
Ackumulerad skillnad mellan bokförda
avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfond
tax-10
tax-11
tax-12
tax-13
tax-14
tax-15
tax-16

Not 16
Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Lagstadgade sociala avgifter
Turnéstöd avseende Norrscen
Övriga kortfristiga skulder

2015-12-31

2014-12-31

263 491

210 371

0
66 300
77 100
61 700
70 300
82 300
81 300
702 491

59 700
66 300
77 100
61 700
70 300
82 300
0
627 771

2015-12-31
327 335
391 495
996 700
40 490
1 756 020

2014-12-31
354 556
988 000
36 218
1 378 774

I beloppet för övriga kortfristiga skulder ingår 2015 lagstadgade sociala avgifter, vilka
tidigare år har ingått i not 16.
Not 17
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31
Upplupna löner
221 783
Upplupna semesterlöner
1 606 261
Upplupna sociala avgifter
578 916
Upplupna pensionskostnader
348 013
Upplupen löneskatt för pensionskostnader
310 382
Övriga upplupna kostnader
226 211
Förutbetalda intäkter biljettförsäljning / gager
77 792
Förutbetalt bidrag Region Västerbotten
1 026 086
Fordran på Region Västerbotten
-120 662
Förutbetalt bidrag övriga bidragsgivare
95 051
4 369 833
Not 18
Ansvarsförbindelser
Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelse
Svensk Scenkonst
Summa ansvarsförbindelser

2014-12-31
136 699
1 630 888
962 227
740 229
487 211
117 631
166 859
375 686
0
0
4 617 430

2015-12-31

2014-12-31

556 827
556 827

510 970
510 970

24

Årsredovisning 2015 Västerbottensteatern AB Org nr 556214-5184

25

Årsredovisning 2015 Västerbottensteatern AB Org nr 556214-5184

Revisonsberättelse
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Styrelse och revisorer i Västerbottensteatern AB
STYRELSEN

REVISORER

Valda av Västerbottens läns landsting

Valda av Region Västerbotten

ORDINARIE LEDAMÖTER
Anna-Britta Lundberg, Skellefteå, ordförande
Suzanne Sellin, Vilhelmina
Marianne Hedman, Skellefteå
Helen Maxe, Obbola

ORDINARIE
Ulla-Britt Lindholm, Skellefteå

ERSÄTTARE
Sture Lundgren, Ursviken
Pia Risan, Skellefteå
Berit Backvid, Skellefteå
Andreas Eliasson, Umeå

Valda av Skellefteå Kommun

ERSÄTTARE
Lennart Salomonsson, Umeå

ORDINARIE
Yvonne Karlsson, Lövånger
ERSÄTTARE
Östen Lövgren, Burträsk

Valda av Skellefteå Kommun
ORDINARIE LEDAMÖTER
Peter Lundberg, Skellefteå, vice ordf.
Solweig Widmark-Andersson, Skellefteå
Ulla Bråndal, Burträsk

Valda av bolagsstämman
ORDINARIE
Micael Engström, Ernst & Young AB, Skellefteå

ERSÄTTARE
Anders Westman, Kåge
Maja Lundström, Skellefteå
Sanna Wellmark, Skellefteå

Arbetstagarrepresentanter
ORDINARIE LEDAMÖTER
Sofia Lindblom
Maria Asserud

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under perioden haft
4 protokollförda sammanträden:

ERSÄTTARE
Lillemor Skogheden
Niclas Andersson

den 18 februari, 3 juni, 23 september och den
16 december
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Ledningsgrupp Västerbottensteatern
Fransesca Quartey, konstnärlig ledare och VD
Ylva Öhlund Brännholm, administrativ chef
Tage Markusson, teknisk chef/produktionssamordnare
Malin Lundqvist, verksamhetschef UngHästen

Öppet hus med rundvandring på teater i januari 2016.
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Antal anställda / år 2006-2015
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Könsfördelning årsarbetskrafter 2015
Kvinnor 52 %
Män 48 %
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Vår personal

En scen från Ringaren i Notre Dame

Västerbottensteatern har under året haft drygt 100 olika medarbetare inom 30-talet olika yrken, alla nödvändiga
för att en föreställning ska bli till och nå ut till sin publik. Gedigna hantverksyrken finns representerade liksom
avancerad högteknologi. Den konstnärliga personalen är den största personalgruppen till antalet personer räknat.
Här återfinns också de flesta korttidsengagerade frilansare som i huvudsak utgörs av skådespelare, regissörer och
scenografer, men även omfattar många andra yrken. Dessa anställs på allt från timtid till flerårskontrakt.
Totalt antal årsverken (arbetade timmar dividerat med genomsnittlig ordinarie årsarbetstid) uppgår till 44, vilket
är en minskning från föregående års 45. Antalet anställda varierar med valet av produktioner, hur arbetskrävande
dessa är och om de frilansare vi engagerar har egna bolag eller anställs. Trenden är dock tydlig de senaste åren; en
minskning av antalet årsverken sker, och denna minskning är helt relaterad till den otillräckliga bidragsutveckling
som skett de senaste åren. Vi skulle verkligen vilja vända den trenden, särskilt med tanke på att vi snart ska flytta in i
det nya kulturhus som ska byggas i Skellefteå.
Likabehandling är viktigt på Västerbottensteatern. Under året har en ny likabehandlingsplan arbetats fram och
det pågår ett ständigt förbättringsarbete. Vi gör vårt bästa för att ta på våra normkritiska glasögon och frågar oss
vem det vi spelar angår, vem som syns och vem som hörs. Under 2015 har mångfald och etnicitet varit i fokus. Vi
har pratat om vilken vår publik är och hur vi kan nå en ny publik. En kartläggning har gjorts över från vilka länder
människorna i vårt län kommer i syfte att försöka få dessa att komma till teatern. Vi har även diskuterat strategier för
att rekrytera personal med varierande bakgrund. En föreläsningar har hållits för hela personalen om stereotypa och
rasistiska bilder av asiater kopplat till föreställningen Warner Oland och medlemmarna i likabehandlingsgruppen
har deltagit i flera föreläsningar, seminarier och konferenser.
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Personalsammansättning 2015
Konstnärer 39 % (17 st)
Teknik 32 % (14 st)
Administration 29 %
(13 st)

Personalfördelning 2015, yrkesgrupper & kön (årsverken)
Kvinnor
Män

Konstnärer, totalt 17 personer
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Teknik, totalt 14 personer
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Adninistration, totalt 13 personer
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Våra produktioner 2015
Västerbottensteatern har en målsättning att engagera i hela regionen och skapa stolthet och samhörighet. Vi vill
vara Skellefteås stolthet och regionens ”kvartersteater”. Vi producerar och spelar teater för barn och vuxna, på hemmascen och på turné. Produktionstakten är hög. Under 2015 spelades 21 olika produktioner varav elva var nyproduktioner. Andelen barn- och ungdomsföreställningar är fortsatt hög och uppgår i år till 42 % av totalt antal
(f år 37 %). Vi anser att vi därmed mer än väl uppfyller ägarnas krav om att prioritera barn och ungdom.
På följande sidor redovisar vi vilka föreställningar som spelats och hur vi lyckats tillgodose länets invånare med
teater, både demografiskt och geografiskt. Vi har också för sjunde året i rad låtit sammanställa och analysera vad
recensenterna skrivit om oss i pressen. Det är spännande läsning som gör oss mycket stolta.

Publikantal / produktion 2015
S.E.N.S.E
Lyckligare nu
I en sal på lasarettet
Torgny som ni vill ha det
Ringaren i Notre Dame
Soppor, Efter jobbet, Lunch
Warner Oland
Sara, Sara, Sara!
Vad har en man att säga?
Papa Diops taxi
Sagan om den lilla farbrorn
Lady Day
Övriga föreställningar
XXX 2.0
Xenofoben
Impro
Barnimpro
Det måste bli bättre
Nätkärlek
Just så pass folkvett
UngHästen övrigt

2 769
3 785
1 358
1 460
6 809
1 469
1 121
388
255
1 317
1 375
1 486
396
2 710
1 912
3 091
1 322
612
4 337
294
336
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Antal spelade föreställningar
S.E.N.S.E
Lyckligare nu
I en sal på lasarettet
Torgny som ni vill ha det
Ringaren i Notre Dame
Soppor, Efter jobbet, Lunch
Warner Oland
Sara, Sara, Sara!
Vad har en man att säga?
Papa Diops taxi
Sagan om den lilla farbrorn
Lady Day
Övriga föreställningar
XXX 2.0
Xenofoben
Impro
Barnimpro
Det måste bli bättre
Nätkärlek
Just så pass folkvett
UngHästen övrigt

34
53
11
15
19
37
21
8
10
31
31
17
9
64
32
25
14
19
23
6
3
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Andel barn- & ungdomsföreställningar 2015
Barn och ungdom 42 % (202 st)
Övriga 58 % (280 st)
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Publikstatistik 1980 - 2015
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För andra året i följd slog Västerbottensteatern publikrekord under 2015. Aldrig hade vi trott att vi efter den urladdning som Kulturhuvudstadsåret 2014 innebar skulle lyckas igen. Liksom förra året är det vårt rika utbud som helhet
som resulterat i rekordet men publiksiffran för årets sommarteater Ringaren i Notre Dame, 6809 personer, märker ut
sig. UngHästens Nätkärlek och improföreställningar liksom Lyckligare nu har även de varit stora publikdragare.
Förutom den föreställningsverksamhet som redovisas i siffrorna ovan har teatern en omfattande pedagogisk verksamhet riktad mot barn och ungdom samt föreläsningar, studiebesök m m. Ytterligare ca 10 000 personer nås av
denna programverksamhet.
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S.E.N.S.E
av Bobo Lundén

När man stängde ner forskningskomplexet - S.E.N.S.E
- Studier och Experiment kring Normalitet, Själ och Emotioner i slutet av 1800-talet förstörde man samtliga arkiv
och byggnader, alla utom ett där forskningen fortgått
som om tiden stått stilla.
Ett fåtal invigda visste vad som egentligen försiggick
på S.E.N.S.E. Det talades om att forskarna letade efter
”den mänskliga prototypen”, en grundmall som alla
människor en gång sprungit ur och stöpts efter. Det
viskades om att man, i detta gränsland mellan liv och
vetenskap, experimenterade med själar, som den där
flickan från Malå, hon som aldrig slutade växa. Men
ingen vet säkert. I samband med pågående modern
forskning har myndigheterna nu beslutat att för en
kort tid åter öppna S.E.N.S.E. för studiebesök för mindre
grupper.
Välkommen till en unik föreställning skapad speciellt
för Västerbottensteaterns lokaler. Det finns ingen
scen. Inga publikplatser. Vi är inga betraktare, snarare
besökare. Mitt i. Närvarande men inte deltagande.
...är given för teaterhistorien och undertecknad kan inte
vara mer stolt över att ha sett den. - Norran

Manus & regi
Scenografi & kostym
Musik
Mask/peruk
Medverkande

36

Längd

Bobo Lundén
Helena Weegar
Cay Nyqvist
Helena Andersson
Västerbottensteaterns
ensemble samt lärare och
elever från Estetiska programmet inriktning teater
på Anderstorpsskolan
ca 2,5 tim inkl paus

Primär målgrupp
Föreställningar
Publik

Vuxna och ungdom
34 st, varav 0 st på turné
2 769 personer
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I en sal på lasarettet
av och med Thomas Andersson och Ellenor
Lindgren

Thomas Andersson berättar om föreställningen:
”Mitt första möte med döden var vid fem års ålder. Han
satt vid min säng på Skellefteå lasarett 1961 där jag just
blivit inlagd. Vi bekantade oss i tystnad.
Det enda som hördes var mitt hjärta, det slog ungefär
200 slag per minut och lät fasligt likt två ånglok i otakt.
Trots att vi inte skulle ses på många år igen, var det givet
att bekantskapen skulle vara på livstid.
Den här föreställningen handlar om mitt liv. Och delvis min mors. Och om varför smaken av snåttren kan
framkalla ett ljud, om Greta Jonsson från Örträsk, om ett
lyckat frieri på Burträskvägen och lite annat. Med mig
på scenen har jag berättaren och skådespelaren Ellenor
Lindgren.”
- Thomas Andersson, berättare och spelman.
”Stora delar av Anderssons berättelse återges av Ellenor
Lindgren som gör mamman med en imponerande självklarhet…
Kontrasten i deras olika roller, ger föreställningen ett
fint växelspel mellan allvar och det mer lättsamma.”
- Västerbottens Folkblad

Regi		
Peter Engkvist
Manus		
Thomas Andersson &
		 Ellenor Lindgren
Scenbild & kostym
Ellenor Lindgren
Kompositör		
Thomas Andersson
Medverkande		
Thomas Andersson
		 Ellenor Lindgren
			
Primär målgrupp		Vuxna
Föreställningar		 11 st varav 10 st på turné
Publik		 1 358 personer
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Lyckligare nu
av Monica Lindgren

Efter drygt 30 år som komiker, skådespelare och producent samlar Monica nu kraft och presenterar sin
personliga monolog om resan ut ur en av vår tids största folksjukdomar. Det blir både humor och allvar, prat
och sång om något så tabubelagt som alkoholism. Vid
sin sida har hon stöttepelaren Mattias Kågström – helt
oskyldig i sammanhanget men en glad och musikalisk
”sidekick”.
Trots att var 10:e person som dricker alkohol i Sverige
får problem så är det ingenting vi pratar om särskilt öppet. Och som komiker ställer hon sig också frågan: ”Kan
man verkligen skämta om alkoholproblem?” Det blir
en stark resa ner till botten och tillbaka – från skuld och
skam till glädje och stolthet via sång, musik och många
igenkännande skratt. Ja, hon är inte bara alkoholist –
hon är ju också komiker och en helt vanlig ”männisch”!
...att blanda humor med allvar på det här sättet kan
inte bli annat än succé. Glöm inte bara näsdukarna innan du beger dig för att se ”Lyckligare nu””.
- Norran

Manus		
Monica Lindgren
Konstnärligt öga		 Anna Azcárate
Medverkande		 Monica Lindgren
		 Mattias Kågström
					
Primär målgrupp		Vuxna
Föreställningar		 53 st varav 14 på turné
Publik		 3 785 personer
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Torgny - som ni vill ha det
av Gunnar Eklund och Stig Östman

I mer än 20 år har Gunnar Eklund och Stig Östman var
för sig turnerat runt hela Norrland med enstaka nedslag
i södra Sverige och framfört texter av Torgny Lindgren.
Mest kända är de kanske för ”Skräddar Molins berättelser”
och ”Vatten”.
På Berättarfestivalen i Skellefteå 2012 slog de sina påsar
ihop vilket resulterade i ett mycket uppskattat Torgny
Lindgren-maraton som pågick en lördag från kl 13.00
till 21.00, naturligtvis med mat- och fikapauser. De pratade inte hela tiden.
Från det digra materialet av berättelser skapar Gunnar
och Stig en magisk lunchföreställning. Ni som sett dem
tidigare vet att det räcker med en stol och lite publik för
att det ska bli en oförglömlig stund.

Texter		
Torgny Lindgren
Medverkande
Gunnar Eklund
		 Stig Östman
			
Primär målgrupp		Vuxna
Föreställningar		 15 st varav 8 på turné
Publik		 1 460 personer
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Ringaren i Notre Dame
av Victor Hugo

Välkomna till ett Paris som sprudlar av liv där vår huvudrollsinnehavare Quasimodo har sin tillvaro som
klockringare i den stora katedralen Notre Dame!
”Ringaren i Notre Dame” är en av 1800-talets allra mest
fascinerande berättelser och den franske författaren
Victor Hugos mest kända verk. Historien utspelar sig i
slutet av 1460-talet, då en ström av romer på vandring
når fram till Paris för att söka sig mat för dagen och ett
liv bland stadens invånare. Förutom Quasimodo och
den romska flickan Esmeralda finns här ett färgstarkt
galleri av poeter, borgare, präster, munkar, soldater, tiggare och adel och inte minst Notre Dames ärkebiskop
Frollo.
Den 26 man starka ensemblen spelade på vår stora,
specialbyggda scen i det vackra Nordanå mitt i Skellefteå.
Med 2015 år sommaruppsättning, Victor Hugos Ringaren
i Notre Dame, finner Västerbottensteatern rätt frekvens i
genren – i väl avvägda grundtoner målas ett musikteaterspel som når långt i angelägenhet. - Västerbottens
Kuriren

Manus & Regi		
Fransesca Quartey
Scenografi & kostym		 Yvonne Ericsson
Musik		 P-O Nilsson
Sångtexter		 Bim Wikström
Medverkande		 Sarah Appelberg
		 Knut-Sigurd Bygland
		 Rasmus Dahlstedt
		 Joseph Vila Garcia
		 Göran Hansson
		 Mikael Lindgren
		 Elin Ström
Primär målgrupp		Familjer
Föreställningar		 19 st
Publik		 6 809 personer
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Warner Oland
av Kristian Hallberg efter en pjäs
av Hans-Ola Stenlund

Bjurholmspojken som blev Hollywoodstjärna.
En pjäs om identitet och konsekvenser av de val vi gör
i livet.
På 1930-talet fanns det i Hollywood två stora svenska
filmstjärnor – Greta Garbo och Värner Öhlund från Bjurholm i Västerbotten. Värner emigrerade som 13-åring
1892 med sin familj till Amerika. Som ung man blev
han teaterintresserad och introducerade bland annat
August Strindberg för en amerikanska publik. I början
av 1900talet under den amerikanska filmindustrins pionjärtid, medverkade han i en rad olika stumfilmer och
man gav honom det mer amerikanskklingande namnet
Warner Oland. Värner fick ofta spela ”orientaliska” roller,
något som var vanligt under denna epok – att vita
gjorde stereotypiska rollporträtt av människor av annan
etnicitet – i hans fall asiater, sk yellowface. Porträtt som
speglade den rasism som fanns i det dåtida amerikanska samhället.
Mest känd blev Värner för sina filmer om den kinesiske mästerdetektiven Charlie Chan. Den sista filmen
fick svensk premiär 1938, samma år som han för första
gången efter många års frånvaro återvände till sitt gamla hemland. Återseendets glädje blev dock kortvarig då
han dog strax därefter.

Manus		
Kristian Hallberg efter en 		
		 pjäs av Hans-Ola Stenlund
Regi		
Josette Bushell-Mingo
Scenografi
Ilkka Isaksson
Medverkande		
Margareta Niss
		 Greger Ottosson		
Primär målgrupp		Vuxna
Föreställningar		 21 st varav 14 på turné
Publik		 1 121 personer
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Papa Diops Taxi
av Christian Epanya

Välkommen till automobilmuseet i Senegals huvudstad Dakar! Här arbetar Sène som museiguide bland
alla gamla dammiga bilar. Hans favorit är en bil som är
lite extra speciell för honom, den röda vackra minibussen som en gång i tiden var hans farbrors – Papa Diops
taxi.
I den röda bussen körde Papa Diop människor mellan
de två städerna Dakar och St Louis i Senegal, när Sène
var liten. Och Sène själv åkte ofta med, kors och tvärs
längs de röd dammiga vägarna, förbi floder, vattenbufflar och stora baobabträd. Han hjälpte sin farbror
med bagaget som han knöt fast uppe på taket. Han till
och med åkte på taket bland resväskorna och ibland
också djur – getter, får och hönor i burar!
I ”Papa Diops taxi” får publiken bekanta sig med Senegals
huvudstad Dakar genom en taxichaufförs ögon. Och det
är omöjligt att inte bli charmad under resans gång.
- Norran

Manus		
Ninna Tersman efter en
		 bok av Christian Epanya
Regi		 Kudzai Chimbaira
Scenografi & kostym		 Helena Weegar
Medverkande		 Annika Isaksson
		 Richard Sseruwagi
					
Primär målgrupp		Barn
Föreställningar
31 st varav 12 st på turné
Publik		 1317 personer
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Lady Day
av Fransesca Quartey

En musikalisk hyllning till Billie Holiday. 2015 var det
hundra år sedan Billie Holiday föddes, en av de största
jazzsångerskorna någonsin. Västerbottensteatern uppmärksammar denna legendariska artist med en musikalisk hyllning – Lady Day.
Billie Holiday hade en svår barndom och som mycket
ung arbetade hon ett tag på en bordell. Det var där
hon kom att upptäcka bluesdrottningen Bessie Smiths
musik och så inleddes hennes livslånga kärlek till blues
och jazz. Billie började sjunga på olika småklubbar och
allteftersom hennes rykte växte noterade man hennes
unika sätt att frasera och att hon sjöng som en jazzmusiker improviserade. När hon var 18 år spelade hon in
sin första skiva med Benny Goodman och fick en hit
som gjorde att hennes karriär snabbt tog fart.
Jazzikonens kortvariga liv på 44 år berättas med både
respekt och lustfylldhet. Det märks att Fransesca Quartey
håller Billie Holiday varmt om hjärtat…
Tillsammans har duon ett musikaliskt band och en kärlek
till jazzmusiken som skapar något minnesvärt från scenen.
- Norran

Manus
Fransesca Quartey
Regi		
Sean Kelly
Scenografi & kostym
Helena Weegar
Medverkande
Tor Holmström (piano)
		 Fransesca Quartey
Primär målgrupp		Vuxna
Föreställningar		 17 st
Publik		 1 486 personer
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Vad har en man att säga?
av Ylva Lööf

I författaren Ylva Lööfs säregna text blandas skratt och
djupaste allvar i en och samma självklara helhet.
Vad har en man att säga? är en monolog av författaren
Ylva Lööf om en man och hans längtan efter sammanhang. Texten, om Sven-Gunnar, en medelålders plus
man med mycket på hjärtat, är direkt skriven för skådespelaren Göran Hansson.
Sven-Gunnar har genom olika val i livet fått fem barn
med fem olika kvinnor, ingen av dem har han idag
någon kontakt med. Men nu på ålderns höst vill han
veta hur livet blev för barnen. Och varför livet blev som
det blev för honom själv. Han längtar efter barnen och
han längtar efter den livsgnista som en gång brann i
hans bröst. Kunde han gjort på ett annat sätt? Är allt för
sent? Vad skulle han säga om han fick möjlighet? Vad
har egentligen en man att säga?
I författaren Ylva Lööfs säregna text blandas skratt och
djupaste allvar i en och samma självklara helhet. Själv
säger hon att hon skrivit ”en hyllning till den svenske
mannen”.
Pjäsen är specialskriven för Västerbottensteatern och
utgör en pendang till Du är väl googlebar lille vän!

Manus		
Ylva Lööf
Regi		 Jan Karlsson
Scenografi
Ulla Karlsson
Medverkande		 Göran Hansson
					
Primär målgrupp		Vuxna
Föreställningar		 10 st varav 1 st på turné
Publik		 255 personer
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Sara, Sara, Sara!
av America Vera-Zavala

Sara, Sara, Sara! är en berättarföreställning där ord blir
kropp. Pjäsen är nyskriven för Västerbottensteatern och
tecknar en mångfacetterad bild av författaren Sara Lidman. Pjäsen gestaltar Sara i flera omvälvande skeden
i hennes liv och belyser denna författare med ett nytt
ljus. Episoderna vävs samman i en drömsk logik och
levandegör Sara Lidman i oss. Ensemblen har valt en
berättarform i frontlinjen mot framtidens teater där ord,
kropp och musik möts i ett scenografiskt förhöjt rum
som sträcker sig bortom realismen.
Regissören och skådespelaren Anna Azcárate har
en lång rad framgångsrika produktioner bakom
sig inom både film och teater. Med sig på scenen har hon skådespelaren och dansaren Cecilia
Milocco, utbildad vid Teaterhögskolan i Luleå och
Svenska Balettskolan. Båda arbetar för första gången
med oss på Västerbottensteatern. För musiken står
Umeås stolthet Frida Selander.
”Det är vackert att se det hända, hur Anna Azcárate och
Cecilia Milocco låter talad dialog och kropp bli till en enda
rörelse.” -Västerbottens-Kuriren
”Det är starkt och känns rakt in i hjärtat.”
– Norran

Manus
America Vera-Zavala
Regi		
Anna Azcárate
Scenografi & kostym
Kirsten Thomsen
Musik		
Frida Selander
Medverkande
Anna Azcárate
		 Cecilia Milocco
			
Primär målgrupp		Vuxna
Föreställningar		 8 st varav 8 st på turné
Publik		 388 personer
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Sagan om den lilla Farbrorn
Efter Barbro Lindgrens bok

”Det var en gång en liten farbror. Det var en mycket ensam liten farbror. Ingen brydde sig om honom fast han
var snäll. De tyckte han var för liten. Och så tyckte de han
såg för dum ut.”
Barbro Lindgrens moderna klassiker gjordes 2014
på Västerbottensteatern med Greger Ottosson, Mikael Lindgren och Matilda Kjellmor i rollerna som
Farbrorn, Hunden och Flickan. Vi ville hylla 2014
års ALMA-pristagare med vår egen version av
denna saga som spelats på ett flertal svenska teatrar sedan premiären i Göteborg på åttiotalet.
Under 2015 fortsatte vi spela föreställningen med en
delvis ny ensemble där Olov Häggmark spelade Farbrorn och Nils Lundqvist spelade Hunden.
Förutom föreställningen för barn som följdes av ett
pedagogiskt eftersamtal, framtaget av UngHästens
dramapedagog Theresa Eriksson, omarbetades pjäsen
av regissören Martin Lindberg till en vuxenversion för
äldre publik. Sagan om den lilla Farbrorn blev Sagan om
den gamla Farbrorn.
Denna ömsinta, varma och lekfulla berättelse är lika
angelägen för barn som vuxna.
Manus
Barbro Lindgren
Regi		 Martin Lindberg
Scenografi
Linda Tublerova
Medverkande		 Matilda Kjellmor
		 Olov Häggmark
		 Nils Lundqvist
					
Primär målgrupp		Barn
Föreställningar		 31 st varav 27 st på turné
Publik		 1375 personer

46

Årsredovisning 2015 Västerbottensteatern AB Org nr 556214-5184

UngHästen
Interaktiv teater med publiken i centrum

UngHästen arbetar pedagogiskt med interaktiv teater.
Våra föreställningar belyser dagsaktuella ämnen och
syftet är att skapa förståelse, delaktighet och engagemang.
Kopplat till våra föreställningar finns alltid ett omfattande pedagogiskt efterarbete. Vi lägger stor vikt vid
att skapa gott samtalsklimat där alla ska våga komma
till tals och bli hörda.
Vår målgrupp är högstadiet, gymnasiet och företag.
UngHästens arbete har fått mycket god respons över
hela länet.
XXX 2.0
om sex och sånt
Xenofoben
om främlingsfientlighet
Just så pass folkvett
om psykisk ohälsa för vuxna
Det måste bli bättre
En hoppfull monolog om ett jobbigt ämne.
Impro för barn
improshow för barn 8 -12 år
#nätkärlek
interaktiv föreläsning om unga på internet
Impro
T ex Personakt och Improviserad Melodifestival
DIG
Dramatik i grundskolan
Primär målgrupp		 Skolor & Vuxna
Föreställningar		 186 varav 68 på turné
Publik		 14 614 personer

47

Årsredovisning 2015 Västerbottensteatern AB Org nr 556214-5184

Xenofoben
av Lo Kauppi och UngHästen

Välkommen om du raderar dig själv!
En teaterföreställning av UngHästen om rasism.
Xenofob = främlingsskräck; främlingsrädsla; främlingshat; (sjuklig) rädsla för eller hat mot vad som är främmande
Johana växer upp i en lycklig välmående familj i storstaden Addis Abeba. En dag befinner hon sig inte
längre på universitetet och pluggar marknadsföring
utan i en sjunkande gummibåt i medelhavet. Absimil
från Somalia rymmer hemifrån när han är 9 år. Han har
tröttnat på Al-Shabab, militären och en styvpappa som
slår honom – han ska ju bli fotbollsspelare!
Peter kommer från Skellefteå och blir till sin mammas
förtvivlan aktiv rasist redan när han är 13. Linnea sprider nazistisk hatpropaganda på diverse internetforum
bakom namnet Gullviva88. Biggan 52 är verkligen inte
rasist, men… hon tycker att det gått för långt med
invandringen – vi har inte ens råd att mata ankorna i
svandammen!
Regissör för föreställningen är Lo Kauppi som slog
igenom med pjäsen ”Bergsprängardottern som exploderade” och som sedan dess har gjort ett antal pjäser, alltid med brinnande aktuella ämnen.
I december 2015 spelade Xenofoben i Sveriges Riksdag
för politiker och tjänstemän.
...en omskakande känslostorm som pendlar mellan hopp,
skratt och ilska. Resultatet blir en pjäs som tar sig an ett
laddat ämne på precis rätt sätt. - Norran
Manus
Lo Kauppi och UngHästen
Regi
Lo Kauppi
Medverkande
Axmad Muse
		 Nils Lundqvist
		 Theresa Eiksson
		 Matilda Kjellmor
		 Frehiwet Dagnew Haile
			
Primär målgrupp		 Skolungdomar, åk 9
Föreställningar		 32 st varav 5 st på tuné
Publik		 1 912 personer
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#nätkärlek
ett samarbete mellan UngHästen och
Mediacenter i Västerbottens län

En interaktiv föreläsning om unga på internet.
På nätet kan vi vara anonyma, bli sedda, bekräftade,
rika som fattiga. Vad skulle hända om vi sa och gjorde
samma saker i IRL som på nätet? Är det ok att skriva vad
som helst och sen säga - Jag skämtade ju bara...?
Hur ska vi göra så att det blir kärlek på nätet istället för
hat?
#nätkärlek är ett samarbete mellan MediaCenter i
Västerbottens län och UngHästen, Västerbottensteatern.
UngHästen och Andreas Skog blandar interaktiv teater
med föreläsning. Publiken får själva ta ställning till frågorna; Hur vill vi ha det på nätet? Vilka skyldigheter har
vi? Är det skillnad online och offline?
”Det vi måste inse är att den nya makten över ord och bild
i de sociala medierna innebär ett ansvar att stå på den
svagas sida, att inte skriva någon annans historia eller att
hänga ut någon för en kortsiktig vinnings skull. Det vi publicerar på nätet finns med oss hela livet och vi har makten att göra nätet till en bra och trygg plats genom att ge
nätkärlek”
- Andreas Skog

Regi		UngHästen
Medverkande		 David Åkerlund
		 Malin Lundqvist
		 Niklas Larsson Lirell
		 Annika Isaksson
		 Andreas Skog
					
Primär målgrupp		Skolungdomar
Föreställningar		 23 st varav 16 på turné
Publik		 4 337 personer
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XXX 2.0
av UngHästen

XXX 2.0 handlar om kärlek och sex, fördomar
och fantasier, nyfikenhet och pinsamheter!
Föreställningen är fylld med humor och värme och
har under flera år varit en del i högstadiets sexualundervisning i Västerbotten.
Föreställningen följs av ett pedagogiskt efterarbete
i form av en talkshow där ungdomsmottagningen
deltar som experter. Det blir samtal och information
om kärlek, relationer och sex med utgångspunkt
från föreställningens innehåll.
”Det är fler som lyssnar när man gör på det här sättet så
jag tror att det är fler som lär sig. Vi har inte så mycket
sexualundervisning i skolan, och det tycker jag är dåligt. Det borde vara mer sånt och mer prat om säkert
sex.”
”Det var en rolig teater och man förstod vad de försökte
uttrycka, att det är viktigt att tänka efter och vara försiktig.
De förmedlade det på ett skämtsamt sätt och det tycker
jag var bra.”

- elever på Ängetskolan till P4 Västernorrland

Manus & regi
UngHästen
Medverkande
Matilda Kjellmor
		 Theresa Eriksson
		 Mattias Kågström
		 Oscar Thunberg
			
Primär målgrupp		Skolungdomar
Föreställningar		 64 st varav 31 på turné
Publik		 2 710 personer
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Det måste bli bättre...
av Sarah Appelberg

En hoppfull monolog om ett jobbigt ämne.
Ibland känns allting så himla jobbigt! Skolan, mamma,
pappa, alla! Och jag blir så trött på mig själv! Andra dagar kännas allt toppen. Jag känner mig jättebra och alla
är så snälla mot mig. Men de där gångerna när allt är så
där jobbigt, tänk om det inte tar slut? Tänk om jag inte
vet hur jag ska göra för att det ska ta slut, vad gör jag
då? Tänk om jag inte orkar? Tänk om…
Sarah Appelberg gestaltar en ung tjejs tankar och funderingar på livet. En hoppfull text om hur det är möjligt att trots allt orka med även det mörka i livet. Varje
dag tar fyra personer livet av sig i Sverige. Var tionde
av dessa är unga människor under 25 år. Självmord är i
dag den vanligaste dödsorsaken bland 15 – 24-åringar.
Vi måste våga prata om detta!
Efter föreställningen följer ett eftersamtal med publiken
lett av UngHästen och människor med kompetens och
yrkeskunskap kring dessa frågor.

Av		 Sarah Appelberg
		 och UngHästen
Medverkande		 Sarah Appelberg
		 Malin Lundqvist
					
Primär målgrupp		Skolungdomar
Föreställningar		 19 st varav 9 på turné
Publik		 612 personer
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Just så pass folkvett
av UngHästen

Hur är det att vara kvinna och leva med någon som
misshandlar fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt?
I Just så pass folkvett får vi följa Jenny och se glimtar
ur hennes liv och vad konsekvenserna blir av att vara
våldsutsatt. Hur kompisar, syskon och arbetskamrater
ser men inte förstår, vill hjälpa men stjälper istället.
Föreställningen Just så pass folkvett är en känslosam
skildring av verkliga berättelser som griper tag om
publiken men också inger hopp, det finns saker vi kan
göra för att hjälpa.
UngHästen har under 18 månader följt en grupp kvinnor som har berättat om sina liv och sin vardag när de
levt med våldsamma män. Just så pass folkvett är byggd
på deras historier och fokuserar på konsekvenserna istället för på våldet. Föreställningen är ett samarbete
med Psykisk hälsa i fokus och Psykiatrin i Skellefteå.

Manus & regi
Medverkande
		
		

UngHästen
Annika Isaksson
Niklas Larsson Lirell
David Åkerlund		

Primär målgrupp		 Skolungdomar & Vuxna
Föreställningar		 6 st varav 2 på turné
Publik
294 personer
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Impro för vuxa och barn
Improviserad melodifestival, familjeimpro och
Personakt

Under 2015 spelades en mängd improviserade föreställningar med UngHästen både för barn och vuxna.
Bland de offentliga föreställningarna kunde man se
Improviserad Melodifestivalen goes Eurovision, Personakt
med Sofia Anderson Lundberg och Andreas Löwenhöök, samt Familjeimpro för barn och vuxna från 7 år.

Regi		UngHästen
Medverkande		 David Åkerlund
		 Malin Lundqvist
		 Niklas Larsson Lirell
		 Olov Häggmark
		 Matilda Kjellmor
		 Teresa Eriksson
		 Nils Lundqvist
BARNIMPRO
Primär målgrupp		Barn
Föreställningar		 14 st varav 1 på turné
Publik		 1 322 personer
VUXENIMPRO
Primär målgrupp		Vuxna
Föreställningar		 25 st varav 4 på turné
Publik		 3 091 personer

53

Årsredovisning 2015 Västerbottensteatern AB Org nr 556214-5184

Andel nyproduktioner 2015
Nyproduktioner 52 % (11 st)
Tidigare spelade produktioner 48 % (10 st)

Fördelning nyproduktioner och tidigare spelade 2006 - 2015
Nyproduktioner

2006

Tidigare spelade
produktioner

2007
2008

6

7
7
8

2009

8
10

2010
2011

9

9

16
9

2013

9

2015

10

7

2012

2014

10

11
12

8

11
11
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Andel turnéföreställningar
Antal spelade produktioner på
turné 34 % (165 st)
Antal spelade produktioner
hemma 66 % (317 st)

Fördelning av föreställningar hemma & turné 2006 - 2015
Antal spelade föreställningar på turné
Antal spelade föreställningar hemma

2006
2007
2008

229

123

186

166

241

241

2009

315

2010

325

2011
2012
2013
2014

277
221

175

282

217

209

194

180
308

178

2015

55

Årsredovisning 2015 Västerbottensteatern AB Org nr 556214-5184

Barn- och ungdomföreställningar 2015

XXX 2.0 32 % (64 st)
Sagan om den lilla farbrorn 15 % (31 st)
Papa Diops taxi 15 % (31 st)
Xenofoben 11 % (22 st)
Nätkärlek 10 % (21 st)
Det måste bli bättre 9 % (17 st)
Barnimpro 7 % (14 st)
Övriga föreställningar 1 % (2 st)

Geografisk fördelning av föreställningar
Skellefteå 71 %
Umeå 12 %
Övriga länet 9 %
Övriga landet 8 %

56

Årsredovisning 2015 Västerbottensteatern AB Org nr 556214-5184

Övriga externa kostnader 2015

Marknadsföringskostnader 41 %
Övriga externa tjänster 19 %
Lokalkostnader 12 %
Förbrukningsmaterial och
reparationer 8 %
Resekostnader 6 %
Försäkrings- och förvaltningskostnader 5 %
Administrationskostnader 3 %
Fordonskostnader 3 %
Övriga externa kostnader 3 %
Frakt och transporter 0 %
Hyra anläggningstillgångar 0 %
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Så tyckte recensenterna
Opoint (fd 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. Opoint har sammanställt recensioner av
samtliga premiärer under 2015. Sammantaget handlar det om 15 recensioner under året, vilket är lika många som
2014.
Analysen ska ge en kvalitativ bild av föreställningarna och Västerbottensteatern. Opoint tittar på de enskilda föreställningar som recenserats under året men också på hur repertoaren som helhet tas emot och hur varumärket Västerbottensteatern skildras i recensioner.
Diagrammen nedan visar mottagandet i media fördelat mellan kristiska, positiva och balanserade recensioner.

Recensioner, källor och antal 2015
Källa
Norran
Västerbottens-Kuriren
Folkbladet
Piteå Tidningen
Dagens Nyheter

Antal
9 st
4 st
2 st
1 st
1 st

Recensioner, antal per produktion 2015
Föreställning
S.E.N.S.E.
Lady Day
Ringaren i Notre Dame
Lyckligare nu
Xenofoben
Warner Oland
Papa Diops taxi

Antal
4 st
3 st
3 st
2 st
2 st
2 st
1 st
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Mottagandet av repertoaren 2015
Fler premiärer recenserade
Under året har sju av Västerbottenteaterns föreställningar recenserats, vilket är en mer än 2014. Antalet recensioner
är liksom under föregående år 15 stycken, varav två också uppmärksammats på förstasidor.

Positivt mottagande för de allra flesta föreställningarna
Föreställningarna får i regel ett varmt mottagande i medierna. Flest och mest entydigt positiva omdömen får
S.E.N.S.E och Lady Day. S.E.N.S.E hyllas för sitt nyskapande upplägg och vad gäller Lady Day framhålls Fransesca Quarteys insatser starkt positivt.
Den enda föreställning som får övervägande kritiska omdömen är Warner Oland. Västerbottens-Kuriren ifrågasätter
både pjäsens tillkomst och dess konstnärliga innehåll. Norran skriver om en föreställning som bara skrapar på ytan
och borde ha vågat ännu mer.

Flest recensioner i Norran
Norran/norran.se är den enda tidning som recenserar samtliga av de föreställningar som får utrymme i medierna.
Dessutom lyfts två av pjäserna (S.E.N.S.E och Xenofoben) fram stort på förstasidan i tidningens Del 2.

Attityd i recensionerna

Positiv 82 %
Negativ 12 %
Neutral 6 %
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Övergripande linjer i kritiken
Berättarteatern förnyad
I några av recensionerna framhålls förnyelse och nytänkande hos Västerbottensteatern. I en nästan översvallande
positiv recension beskriver Norran S.E.N.S.E som en berättarföreställning med ett ”upplägg som inte liknar något
annat i svensk teaterhistoria”. Västerbottens-Kuriren skriver om nytändning och menar att S.E.N.S.E utmanar gamla
arbetssätt och vågar ta i ordentligt.
Lady Day beskrivs i Västerbottens-Kuriren som ”ett nytt grepp på teaterns berättarprofil” och en del i ett koncept i att
återupprätta konstnärskap. Tidningens recensent kopplar detta till Fransesca Quarteys tillträde som teaterchef.

Lovord för både skådespelare och helhetsupplevelse
Skådespelarinsatserna lyfts fram positivt i flera av recensionerna. Inte minst gäller det Fransesca Quarteys insatser
i Lady Day. Där handlar det om ”urstark konstnärlig insats”, ”självklar naturlighet i agerandet”, ”enastående Quartey”
och ”självklar värdighet”. I recensionen av Warner Oland i norran.se, som i övrigt är ganska kritisk, framhålls ändå att
Greger Ottosson ”lyckas fantastiskt bra i rollen”.
För den hyllade S.E.N.S.E är det i första hand helhetsupplevelsen som lyfts fram positivt, även om också skådespelarna får en del beröm. I recensionen av Xenofoben är det ensemblen i stort och Lo Kauppis regi och manus som
framhålls. I flera recensioner betonas föreställningarnas förmåga att lyfta fram en känsla.

Teater i tiden
Återkommande i flera av recensionerna är att de föreställningar Västerbottenteatern sätter upp, oavsett vilken
kontext de utspelar sig i, har stor aktualitet. Det gäller till exempel Ringaren i Notre Dame som ”vill åt aktualitet och
verklighet”, enligt Dagens Nyheter. Norran konstaterar att Västerbottensteatern återkommande visar att deras föreställningar kan brottas med samhällsfrågor på ett utbildande sätt.
I Norrans recension av S.E.N.S.E lyfts det universella temat om rädslan för det okända fram. ”En rädsla världen aldrig
verkar bli av med oavsett om den finns i ett laboratorium eller ute på dagens gator”, skriver Norran.
Om Warner Oland skriver Norran att ämnen kring rasism och identitet ständigt är närvarande i föreställningen.
Recensenten hade dock önskat ett mer aggressivt angreppssätt än att ”bara skrapa på ytan”.
Kopplingen till nutida samhällsfrågor är som mest uppenbar när det gäller Xenofoben och detta betonas också
starkt i Norrans recension. Recensenten konstaterar att föreställningen belyser ett högaktuellt ämne och dessutom
träffar precis rätt.
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Enskilda föreställningar
Lyckligare nu
Lyckligare nu får goda recensioner i både Norran och Piteå-Tidningen. Föreställningen beskrivs som bra underhållning med djup. ”Att blanda humor med allvar på det här sättet kan inte bli annat än succé”, skriver Norran.
S.E.N.S.E.
Föreställningen får ett mycket positivt mottagande i både Norran och Folkbladet. Norran skriver om en fantastisk
pjäs som har ”skrivit in sig i teaterhistorien” med ett upplägg som inte liknar något annat i svensk teaterhistoria. Folkbladet rapporterar om en helgjuten föreställning som är ”länets häftigaste teaterupplevelse”. Tidningens recensent
framhåller helheten, där skådespelare, tekniker och scenograf presterar sitt allra yttersta. Även Västerbottens-Kuriren
är positiv, om än inte lika översvallande.
Ringaren i Notre Dame
Årets sommarteater blir väl mottagen i både Norran och Västerbottens-Kuriren. Enligt Norran är den välförtjänt
av stora applåder. Västerbottens-Kuriren beskriver en ”stark och övertygande sommarföreställning” och framhåller
bland annat sånginsatserna positivt. DN:s recension är ganska balanserad. Bland de värdeomdömen som förekommer finns både ris och ros. Det handlar både om ”fina insatser” och ”charm” men också om ojämnhet och ”spretig
spelstil”.
Warner Oland
Warner Oland är den enda pjäs som får en övervägande negativt recension. Västerbottens-Kuriren menar att regissören är en ”motvillig berättare” och skriver att denna motvilja har skadat innehållet. Recensenten är heller inte nöjd
med skådespelarnas insatser, men däremot får scenografin beröm. Norran ger en mer nyanserad bild av Warner
Oland men framhåller att föreställningen ”borde ha vågat ännu mer”.
Xenofoben
Xenofoben uppmärksammas stort i Norran där den lyfts fram på kulturdelens förstasida. Det är enligt Norran en
föreställning som belyser ett högaktuellt ämne som både griper och ”träffar precis där det känns som mest”. Snarare
än enskilda skådespelarinsatser är det ensemblen som helhet och regissören Lo Kauppi som framhålls positivt.
Papa Diops taxi
Föreställningen beskrivs av Norran som en färgstark och glädjefull berättarföreställning. Föreställningen har ”på ett
relativt enkelt men skickligt sätt” dramatiserats av Ninna Tersman. Både scenografin och skådespelarinsatserna får
beröm.
Lady Day
Föreställningen får ett klart positivt mottagande i Norran, Västerbottens-Kuriren och Folkbladet. Föreställningen
beskrivs som fin, värdig och gripande. Fransesca Quarteys insatser framhålls i mycket positiva ordalag. ”Enastående
Quartey vågar gå tätt inpå Billie Holiday” konstaterar Folkbladet och Västerbottens-Kuriren skriver att Quartey står
för en urstark konstnärlig insats.
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Citat - Ett axplock
Länets häftigaste teaterupplevelse finns just nu i
Skellefteå. S.E.N.S.E är helgjuten
Folkbladet om S.E.N.S.E

Urstark konstnärlig insats
Norran om Lady Day
En stark och övertygande sommarföreställning
Västerbottens-Kuriren om Ringaren i Notre Dame

Given för teaterhistorien
Norran om S.E.N.S.E

Välförtjänt av stora applåder
Norrans rubrik om Ringaren i Notre Dame

Upplevelse för alla sinnen
Västerbottens-Kurirens rubrik om S.E.N.S.E

Vill åt verklighet och aktualitet
Dagens Nyheter om Ringaren i Notre Dame

Att Västerbottensteatern satsar alla sina kort på
en berättarföreställning om ämnen som dessa
säger mycket om vår länsteater. Att de gör en föreställning med ett upplägg som inte liknar något
annat i svensk teaterhistoria säger desto mer.
Västerbottens-Kuriren om S.E.N.S.E

Unghästens ”Xenofoben” levererar en omskakande känslostorm som pendlar mellan hopp, skratt
och ilska. Resultatet blir en pjäs som tar sig an ett
laddat ämne på precis rätt sätt.
Norran om Xenofoben

Urstark konstnärlig insats
Norran om Lady Day

Träffar precis rätt där det känns som mest
Norrans rubrik om Xenofoben

En stark och övertygande sommarföreställning
Västerbottens-Kuriren om Ringaren i Notre Dame

Att blanda humor med allvar på det här sättet
kan inte bli annat än succé
Norran om Lyckligare nu

Välförtjänt av stora applåder
Norrans rubrik om Ringaren i Notre Dame

Enastående Quartey vågar gå tätt inpå Billie Holiday
Folkbladets rubrik om Lady Day

Vill åt verklighet och aktualitet
Dagens Nyheter om Ringaren i Notre Dame
Unghästens ”Xenofoben” levererar en omskakande känslostorm som pendlar mellan hopp, skratt
och ilska. Resultatet blir en pjäs som tar sig an ett
laddat ämne på precis rätt sätt.
Norran om Xenofoben

Det finns en så självklar naturlighet i agerandet
och scennärvaron går nästan att ta på
Folkbladet om Lady Day
Färgstark och glädjefull berättarföreställning
Norran om Papa Diops taxi

Träffar precis rätt där det känns som mest
Norrans rubrik om Xenofoben
En teaterpjäs som vill vara en annan
Västerbottens-Kuriren om Warner Oland
Borde ha vågat ännu mer
Norran.se:s rubrik om Warner Oland
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