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KÄRA PUBLIK
Ni vet väl om att Västerbottens-
teatern fyller 40 år i år - det vill vi 
fira 2020 ut!

Teater spelades i Skellefteå redan 
på 1800-talet, men det var först 
när Västerbottensensemblen 
bildades 1969 som man började 
pratade om att skapa en länstea-
ter i Västerbotten. Det självklara 
valet hade egentligen varit länets 
residensstad Umeå, så som skett 
på många andra håll i Sverige, 
men när Umeå fick Norrlandso-
peran var det flera starka röster 
som talade för att länsteatern 
skulle ligga i Skellefteå och så 
blev det. År 1980 blev Västerbot-
tensteatern länsteater och 1984 
flyttade vi in i våra nuvarande 
lokaler samtidigt som vi fortsatte 
att vara hela regionens länstea-
ter. I 40 år har vi år efter år turne-
rat i alla länets 15 kommuner och 
spelat i såväl större lokaler som 
de minsta bygdegårdarna. Även 
om vi varit stolta över vårt säte 
här i Skellefteå, så har länet alltid 
varit en självklar del av allt vi gjort 
och fortfarande gör.

Välkommen att ta del av vårt 
jubileumsår, ett klassikerår fyllt 
av skimrande starka berättelser. 

Klassiker som alla fått en liten 
knorr av något oväntat, något vi 
tror kommer att framkalla igen-
känning och skratt och kanske 
tårar och hisnande känsla av 
vidunderlighet. Det finns fler som 
fyller år. UngHästen, Västerbot-
tensteaterns prisade ungdoms-
avdelning, lämnar tonåren och 
fyller 20 år! Håll ögonen öppna 
för deras sprakande festförbere-
delser (jag säger bara Improvise-
rad Melodifestival…) och andra 
spännande överraskningar!

Under dessa 40 år har Västerbot-
tensteatern haft åtta olika chefer, 
som tillsammans med övrig 
personal alla har strävat efter att 
ge invånarna i Västerbotten det 
bästa huset förmått och just det 
vill vi fortsätta att göra! Från oss 
alla på Västerbottensteatern till 
er alla, våra arrangörer och vår 
publik, tack för att ni följt med 
oss på resan under dessa 40 år. 
Vår önskan nu som då är att med 
allt det vi gör, göra Skellefteå och 
Västerbotten till en ännu mer 
attraktiv plats att leva på. Detta 
med fantastiska teaterupplevel-
ser. Vi tror att det kommer att bli 
ett oförglömligt spelår! 

Kom känn kraften!
Franseca Quartey, VD

Ansvarig utgivare
Fransesca Quartey

Omslag
Patrick Degerman

Texter  
Kristina Bygdén, Jonas Lundqvist

Layout
Sofia Lindblom

Tryckproduktion
Tryckeri City, Umeå

Tryckt på Svanenmärkt papper

Kontaktuppgifter
Nordlandergatan 1
931 33 Skellefteå
Telefon: 0910 71 56 00
info@vasterbottensteatern.se

Annonsering
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Instagram
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Facebook
@vasterbottensteatern
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1980
2020EN LÄNSTEATER 

BLIR TILL
Lite tillspetsat kan vi säga att det började 
som en dragkamp under 1970-talet om att 
bli Västerbottens kulturella centrum. Var 
skulle den tilltänkta länsteatern placeras? 
Matchen stod, då som många gånger sena-
re, mellan Umeå och Skellefteå. En frän de-
batt hade förts i många år, men när Umeå 
1974 fick sin musikteaterensemble, som 
senare blev Norrlandsoperan, var saken 
avgjord – länsteatern för den talade drama-
tiken skulle få sin hemvist i Skellefteå. Nu 
återstod ”bara” att göra verklighet av prin-
cipen.  Men innan vi drar upp ridån för den 
nya länsteatern ska vi ta en titt på den histo-
riska bakgrunden.

Skellefteå är en stad med lång teatertra-
dition. Det började med resande teater-
sällskap under 1800-talet långt innan ordet 
”turnébidrag” existerade. Komedier och 
lustspel var det man visade. Vad sägs om ti-
teln Tre förälskade poliskonstaplar? Man spe-
lade hemma hos de som hade råd och plats, 
senare bland annat i stadshusets festivitets-
salong och på Godtemplarhuset.

Ett första steg mot en länsteater var när 
Västerbottensensemblen etablerades i Skel-
lefteå  1969 med Riksteatern som huvud-
man. Om bakgrunden till den etableringen 
har Rutger Nilsson berättat i ”Skelleftebyg-
dens historia, del 6”. Rutger kom senare att 
bli den förste chefen på Västerbottenstea-
tern, men var  dessförinnan en av skådespe-
larna i den nystartade ensemblen som var 
en del i Riksteaterns uppdrag att sprida te-
ater ute i landet.

 

Orsaken till att Skellefteå valdes var 
bland annat att Brännanskolan hade utsetts 
att på försök ha dramatik som fritt valt arbe-
te. Man behövde skådespelare som handle-
dare i gruppen och skolledningen försökte 
därför påverka Riksteatern att placera en-
semblen i staden.  En annan bidragande or-
sak var att i Riksteaterns styrelse satt Sigrid 
Nygren, känd kulturpersonlighet som var 
kraftigt pådrivande i frågan om bildande 
och lokalisering av både Västerbottensen-
semblen och senare Västerbottensteatern.

Västerbottensensemblen drog igång verk-
samheten med ett intensivt teaterarbete 
riktat mot skolor och med många mil på tur-
né i länet. Samtidigt inleddes ett samarbete 
med Sara Lidman vilket resulterade i Marta 
Marta som hade premiär våren 1970 och 
blev en smärre succé. De drygt tio anställ-
da i ensemblen gav under spelåret 1970-71 
hela 475 föreställningar (varav de flesta var 
skolteater). Och på den vägen fortsatte det 
under hela 1970-talet, ensemblen visade ge-
nom hårt arbete och konstnärlig utveckling 
att en egen teater i länet var en viktig ange-
lägenhet. 

Det fanns alltså en gedigen plattform att 
bygga på när beslutet om att etablera Väs-
terbottensteatern skulle realiseras. Tanken 
var att huvudmannaskapet för den nya läns-
teatern skulle ligga hos Skellefteå kommun 
och Västerbottens läns landsting, men frå-
gan hamnade i en klassisk politisk långbänk. 
Det var ju bekvämt och framför allt billigt att 
låta Riksteatern fortsätta att sköta teater-
frågan i länet...

Så frågan levde vidare i det politiska livet 
fram till 1978. Då antogs det kulturpolitiska 
programmet KUPOL som blev en viktig på-
drivande faktor när Västerbottensteatern 
äntligen kunde bli verklighet. 1980 starta-
des den nya länsteatern med Rutger Nilsson 
som teaterchef. Teatern drevs i stiftelseform 
med Skellefteå kommun och landstinget 
som stiftelsebildare. 

De ekonomiska ramarna växte något och 
startåret fanns tjugofem tjänster på tea-
tern. Föreställningsverksamheten fick till 
viss del en annan profil, med en större andel 
offentliga föreställningar för den ”vanliga” 
teaterpubliken. Teatern sökte sig åter till de 
västerbottniska berättarna för att hitta an-
gelägen dramatik. Konstnärliga och publika 
framgångar blev till exempel Sara Lidmans 
Hästen och tranan (1983) och Torgny Lind-
grens Ormens väg på hälleberget några år 
senare. 

Så gick åren. Med teater för barn och vux-
na, inflyttning i nytt teaterhus 1984, turnéer 
och sommarteater, bolagsbildande  och ett 
ständigt hanterande av rådande kulturpoli-
tik, glädje och tårar, härliga möten med pu-
blik och massor av teater. I fyrtio år – tänka 
sig! Fortsättning följer, snart i ytterligare ett 
nytt kulturhus.

1 110 700 BESÖK!
ANTALET PUBLIKBESÖK PÅ VÅRA 

TEATERFÖRESTÄLLNINGAR SEDAN 1980
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1980
2020

Första föreställningen

Gissa vem som kommer på middag - 1981.  
Regi Arne Eriksson. Fr v Margita Lensing, Nadja 
Witansky, Rutger Nilson och Katarina Kovacs. 
Sittande: Birgitta Edberg, Foto: Kjell Lundin
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Att turnera i hela Västerbotten är inte 
bara ett fundament i teaterns kulturupp-
drag utan också massor av timmar i bil på 
isiga vägar genom mörka snötäckta sko-
gar, snabbkäk vid bensinmackar, tidsför-
driv, hotellnätter och en massa dråpliga 
händelser och dramatiska äventyr även 
utanför scenen. Låt oss bjuda på några 
smakprov.   

Turnébil på glid Turnélastbilen hade efter 
diverse sökande landat vid rätt skola  i Ar-
jeplog. Bilen körde upp med långsidan mot 
inlastningen och det hade ju gått alldeles 
utmärkt det där om det inte varit för ett 
glashalt underlag, väluppvärmda däck och 
ett sluttande plan. Långsamt men bestämt 
gled lastbilen iväg med bredsidan ned mot 
det ännu inte helt isbelagda vattnet. Om det 
inte varit för en stadig plogkant hade det bli-
vit sjösättning istället för riggning av sceno-
grafi.

En heldag med kaffe i diket. Teknikern Hen-
rik Alakangas skulle ut på sin första turné. 
Med Gunnar Eklund i bilen var turnémålet 
Dorotea för en föreställning av När prinsen 
kom till byn. Men redan innan Åsele var det 
slutturnerat för den dagen. Turnébilen satt 
rejält fast i snöfyllt dike och någon bärgning 
skulle inte hinnas med innan föreställning. 
Men Västerbottensteatern är som sagt flitigt 
turnerande och en kort stund senare passe-
rade Maria Asserud och Fransesca Quartey 
på väg mot kulturdebatt. Telefondeal gjor-
des med teaterföreningen i Dorotea – ”vi kör  
utan dekor och teknik, Gunnar är ju alltid 
Gunnar”! Mia och Fransesca plockade upp 
Gunnar och styrde mot Dorotea. Bilresan 
användes till att snabbt repa in Gunnar på 
de förinspelade repliker han skulle ha dia-
log med på scenen. Berättarföreställningen 
blev lyckad. Henrik då? Han satt kvar i bilen 
under dagen, väntade på bärgning och drack 
kaffe från en som tur var välfylld termos. Det 
är så man blir turnéräv.  

Pest eller kolera, musik och allvar. Ung-
Hästen har också en fin tradition av att liva 
upp turnéresorna med allehanda aktiviteter. 
En del är inte helt lämpade för publicering 
enligt Theresa Eriksson, tidigare UngHästen 
men numera på Nordiskt Berättarcentrum. 
Men några tips och minnen bjuder hon på:
”Pest eller kolera-frågor är alltid populära. 
En återkommande favorit var valet mellan 
att bosätta sig i namngiven inlandsort (det-
ta hände sig vid de stunder då turnétrötthet 
förmörkade sinnet)  eller försöka ta sig hem 
till Skellefteå från Malå hotell, naken, till fots 
utan att bli sedd av någon och råkar någon 
se dig teleporteras du omedelbart tillbaka 
till hotellet och får börja om. Vi valde alltid 
Malåalternativet.
Förutom såna här triviala lekar har vi alltid 
varit grymma på att samtala om livets alla 
sidor, högt och lågt, djupt och ytligt, liv och 
död. Man hinner verkligen avhandla det 
mesta och lära känna varandra på turné.”

Punkahjälten. Lillemor Skogheden nöt-
te också Västerbottens vägar i sin roll som 
amatörteaterkonsulent. Hon berättar:
”Jag fick punktering på väg till ett viktigt 
möte i Storuman och skulle därefter till Vil-
helmina för en workshop med deras ama-
törteaterförening. Det var en isande kall dag 
mitt i vintern och jag var klädd i långkjol… 
Vägassistansen säger att de är 4-6 timmar 
bort, så jag hivar fram reservdäcket och le-
tar resultatlöst efter fälgkorset. Ringer vår 
tekniske chef Tage Markusson  (har tack 
och lov mobiltäckning). Innan Tage svarar 
så stannar en bil och mannen frågar om jag 
behöver hjälp. Vilket jag tacksamt tar emot 
(jag ska bara ringa och fråga var de brukar 
förvara fälgkorset). Tage svarar och medde-
lar så att vi inte har något verktyg i Volvon. 
När jag lägger på luren ser jag att denne vä-
gens hjälte till man redan bytt däck åt mig. 
Han vinkar och hoppar in i bilen. Och jag kan 
åka till Vilhelmina på nytt däck och hålla min 
workshop.

VI HAR VARIT PÅ 
TURNÉ...

9
NIO. Så många älgar kan man se på en 
tur till Vindeln. Noterat av amatörtea-
terkonsulenten Lillemor, som också har 
en spaningslista på djur som omfattar 
rävar, renar, älgar, örn, tjäder, ugglor, 
minkar och en gång något som var miss-
tänkt lik en björn.  
Foto: Adam Stanišić Stålhammar

Inlast av scenografi. Här lastas scenogra-
fin och tekniken av Tillbaka innan mid-
natt in på Norrbottensteatern hösten 
2019. Foto: Adam Stanišić Stålhammar
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Trettiotre somrar. Från Goldoni, Shake- 
speare, Brecht, Molière, Strindberg, Moberg 
och Hugo till den senaste sommarens 
Astrid Lindgren - under drygt 30 år av 
sommarteater har Västerbottensteatern 
spelat många dramatiker. Alltid publik-
fest och uppskattat av trogen och tålmo-
dig publik – den svenska sommaren kan 
ju vara lynnig. Genom åren har en mängd 
amatörskådespelare bidragit till starka  
sceniska upplevelser. Med några få undan-
tag har sommarteatern varit bofast i grön 
omgivning med spelplats på Nordanå- 
området, Kyrkholmen och de senaste åren 
på Medlefors.  

TEATER I 
DET GRÖNA

1988  Värdshusvärdinnan
1989  Trettondagsafton
1990  Lurad för jämnan
1991  Herr Puntila och hans dräng Matti
1992  Folket i Forsberget
1993  Marknadsafton
1994  Panik i Rölleby
1995  Himmel full av fioler
1996  Det röda sidenbandet
1997  Peer Gynt
1998  Draken
1999  Draken
2000  Tartuffe
2001  Tartuffe
2002  1809 i Kärlek och Krig
2003  Solregn och Korpsten
2004  Frysta tillgångar
2005  Frysta tillgångar
2006  En midsommarnattsdröm
2007  En midsommarnattsdröm
2008  Hemsöborna
2009  Hemsöborna
2010  Det susar i säven
2011  Det susar i säven
2012  Tre kärlekar
2013  Tre kärlekar
2014  Norrländsk passion
2015  Ringaren i Notre Dame
2016  Ringaren i Notre Dame
2017  Sound of Musicals
2018  Bröderna Lejonhjärta
2019  Bröderna Lejonhjärt
2020  Romeo & Julia

Värdshusvärdinnan, 1988. Av Carlo Goldoni. Den 
första sommarteatern, spelades på Nordanå 
med bl.a Maria Hjalmarsson och Dag Hellström 
i rollerna. Regi: Hans Wigren.

En midsommarnattsdröm, 2006-07. Av William 
Shake speare. Spelades på Kyrkholmen ”som 
den möjligen var tänkt” enligt Sv Dagbladets 
recensent. Regi: Staffan Aspegren.

Himmel full av fioler, 1995. Av Åke Lundgren och 
Stellan Olsson. Om Skellefteå stads historia, i 
samband med Skellefteås 150-årsjubileum. Ett 
myller av teaterspektakel, amatörskådespelare 
och infall. Susanne Hellström i en av rollerna. 
Regi: Stellan Olsson.

Draken, 1999.  
Av Jevgeniv Schwarz. 
Spelades i det gamla 
stenbrottet på Vitber-
get, med avancerade 
tekniska lösningar. 
Regi: Juan Rodriguez.

Herr Puntila och hans 
dräng Matti, 1991. Av 
Bertolt Brecht. Spe-

lades vid Skellefteäl-
ven. Gustaf Kling som 

Puntila. Regi: Roland 
Klockare.

Tre kärlekar, 2012-13. Av Lars Molin. Baserad på 
den mycket populära TV-serien. I rollerna bl a 
Maria Alm Norell och Johan Forslund. Regi: Åsa 
Ekberg.

SOMMAREN 2020 BLIR 
ROMEO & JULIA VÅR  
33:E SOMMARTEATER. 
MINNS DU ALLA?
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PUBLIKRÖSTER
Konsten uppstår i det ögonblick den möter 
sin publik, brukar det sägas. Och  sällan
är väl det så uppenbart som när det gäller 
teater. Utan publik i salongen uppstår ingen 
magi. Därför är det med värme och tack-
samhet vi tänker på alla ni som besökt nå-
gon av våra föreställningar genom de fyrtio 
åren. Mer än 1 miljon besök har det blivit! 

Vi ställde ett par frågor till tre av våra trogna 
besökare:
1. Har du något särskilt minne kopplat till 
Västerbottensteatern?
2. Vad är det som gör att du återkommer 
till teatern?

Kjell Hanseklint
– Ett starkt minne är Willy Russel-pjäsen 
Timmarna med Rita den 1 oktober 1989.  
Kajsa Reicke och Rutger Nilson gjorde de två 
rollerna, hårfrisörskan Rita respektive lära-
ren Frank. Pjäsen handlar om arbetarklas-
sen och dess bildningssträvanden.
Så länge repertoaren tilltalar mig så åter-
kommer jag!

Siv Berggren-Ceder
– En sak som sitter kvar ”hårt” är Det susar 
i säven med Göran Hansson som Paddan – 
kan se det framför mig än idag.
Varför jag återkommer? Jag gillar liveföre-
ställningar, det finns något för alla sinnen. 
Om jag till exempel inte gillar typen av musik 
så kan jag fascineras av en duktig musiker. 
Fiffig scenografi stärker ofta upp intrycken. 
Tänkvärda teman som lyfts. Dessutom är 
det trevligt folk på teatern – jag känner mig 
alltid välkommen.

Ingela Söderström
– Det finns många föreställningar som har 
påverkat mig väldigt mycket. Måste jag välja 
så får det bli två väldigt olika föreställningar. 
Adjö, herr Muffin  är nog den som har tagit 
tag allra mest när det gäller innehåll och skå-
despeleri. Jag såg den tillsammans med en 
klass skolbarn som alla var lika fångade som 
jag av berättelsen. Att gestalta det åldrande 
marsvinet på det sätt som Mikael gjorde är 
genialt, hans sätt att uttrycka sig med krop-
pen och det han gjorde med texten. 
Den andra föreställningen får bli sommarte-
atern Det susar i säven. Jag tycker verkligen 
om när en föreställning är uppbyggd som 

en totalupplevelse som pågår runt omkring 
själva berättelsen. Spelplatsen gör mycket, 
och miljön var så otroligt lämplig den gång-
en. Mina två yngsta döttrar var med och 
deras reaktion på föreställningen är nog det 
som gjorde att jag känner så starkt för den. 
De var som förtrollade av historien, den milt 
vansinniga Padda och alla de andra under-
bara karaktärerna.

UTAN ER INGEN 
TEATER!

SÅ LÄNGE 
REPEROAREN 
TILLTALAR MIG SÅ 
ÅTERKOMMER JAG.
KJELL HANSEKLINT, 
TROGEN TEATERBESÖKARE
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GUNILLA – EN AV MÅNGA 
ELDSJÄLAR 
Dom är många runt om i länet – eldsjälarna 
som driver kulturlivet. De som bokar före-
ställningar, säljer biljetter, kokar kaffe, bär 
stolar, affischerar, ordnar bärhjälp  och fixar 
allt annat som gör det möjligt för Västerbot-
tensteatern att möta publiken i länet.

Gunilla Holm på Norsjö Musik & Teater, en 
del av Riksteatern, är en av dessa kulturbä-
rare. Ända sedan föreningen bildades 1987 
har hon varit aktiv styrelsemedlem, numera 
som ordförande.  

Vad är det som driver dig att ägna alla 
dessa timmar åt ideellt teaterarbete?
–  Ända sedan jag engagerade mig i NTO 
som trettonåring har jag varit en förenings-
människa.  Jag höll också på med musik och 
teater så det var ganska naturligt att fortsät-
ta som arrangör. Men det måste vara roligt, 
annars orkar man inte.  Och det är roligt! 
Vi har dessutom en bra styrelse där alla 
vill vara med och bidra efter egen förmåga. 
Man skulle inte orka dra det ensam. 

Vad är det viktigaste för er som arrang-
örer?
– Bra teater är förstås grunden, men vi vill ge 
publiken nåt mer än själva föreställningen så 
kringarrangemangen måste också vara bra. 
Men alla delar måste förstås fungera så det 
är också mycket jobb med marknadsföring 
och den evigt aktuella frågan om ekonomi. 
Vi vill vara generösa mot publiken med låga 
biljettpriser, men det är svårt att få det att 
gå ihop med lokalkostnader, annonsering, 
gager och andra kostnader.

Har du några speciella minnen av Väster-
bottensteaterns besök i Norsjö?
– Oh ja, det har varit många fina föreställ-
ningar, både stora och små. Grävskopan 
med Mikael Lindgren, är ett speciellt min-
ne. Torgny Lindgrens pjäser är också alltid 
bra. Norrlands akvavit gjorde de så bra på 
två skådisar – Stig Östman och Bodil Gran-
lid. Och Hummelhonung! Att de vågade sätta 
upp den, tänkte man efter att ha läst boken. 
De vågade och det blev mycket bra. Och så 
minns jag Göran Hansson i En uppstoppad 
hund, Kakelugnen på myren, Ellenor Lindgren 
i Lifsens rot. Släktkalaset blev bättre i tur-
néversion - jag ångrar lite att vi inte bokade 
den.

Hur ser du på framtiden för den ideellt 
drivna kulturen i länet?
–  För oss är det mycket angeläget att Väs-
terbottensteatern fortsätter att turnera.  
Teaterresor i alla ära, men vi vill ha riktig tea-
ter som kommer till oss och spelar i vår egen 
teaterlokal med tekniska förutsättningar 
som inte blir för tuffa för oss att svara upp 
mot. ”Rum för teater” var en bra satsning, 
men det dog kanske ut en aning efter pro-
jektperioden. En sak vi själva kan utveckla 
är utbyte med andra teaterföreningar i våra 
grannkommuner. ”Världens bästa vardag” 
är Norsjös slogan, och den måste få inne-
hålla kultur även i framtiden. Men vi får bra 
med beröm, det måste vi säga. Ett par som 
flyttade från Norsjö sa att det de kommer 
att sakna är teaterföreningen. Den typen av 
beröm värmer och ger en styrka att fortsät-
ta jobba med kultur.

OCH HUMMEL-
HONUNG! ATT DE 
VÅGADE SÄTTA UPP 
DEN!
GUNILLA HOLM, ORDFÖRANDE I
NORSJÖ MUSIK &TEATER

Det susar i säven, sommarteater 2010-2011. 
Regi Ronny Danielsson. Fr v Margareta Niss, 
Gabriella Widstrand, Greger Ottosson och 
Göran Hansson.

Gunilla Holm, ordförande i 
Norsjö Musik & Teater

Hummelhonung - 1997, av 
Torgny Lindgren 

Regi Stellan Olsson. 
Fr v Roland Hedlund och 

Kajsa Ernst. 
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Vi träffade tre tidigare anställda på Väs-
terbottensteatern för ett samtal om förr 
och nu. Så här gick snacket mellan pensio-
närerna  Tage Markusson, fd teknisk chef, 
Göran Hansson, skådespelare och Helena 
Weegar scenograf.

Hur hamnade ni på Västerbottensteatern?
Tage: Jag sökte helt enkelt ett jobb som ljud-
tekniker 1978. Tipset fick jag av Peder, en 
kompis som var son till Sivert Marklund, en 
legendar på Västerbottensteatern. Det var 
då fortfarande Riksteaterns Västerbottens- 
ensemble. Jag hade väl ingen egentlig tea-
terdröm, men Peder sa att det skulle bli kul. 
Så jag sökte och fick jobbet. I min första pro-
duktion skulle jag montera kablar och höll 
på att skära fingrarna av mig, det var min 
första insats i teatervärlden... Men jag blev 
kvar och det har jag inte ångrat. 
”Helt odramatiskt kom du alltså in i drama-
världen men såg snabbt till att det blev dra-
matiskt”, kommenteras det i bakgrunden. 

Göran: Jag gjorde det man gör som frilan-
sande och arbetslös skådespelare – skick-
ade iväg ansökningar åt flera håll. Inget 
hände på flera veckor, men så ringde Rutger 
Nilsson, som då var chef på Västerbottens-
teatern. Han frågade om jag ville komma 
och jobba. Och visst, det ville jag, även om 
jag inte hade någon som helst koll på Skel-
lefteå. Efter lite förvirring kring Skellefteå/
Sollefteå så åkte jag ändå upp 1986 och var 
med i en föreställning som hette Hemmet av 
Bengt Bratt och Kent Andersson. Sedan fick 
jag fast anställning redan andra året. 

Helena: När jag flyttade till Skellefteå, in-
nan jag själv började med teater, så var det 
första jag såg Historien om en häst. Och den 
var fantastiskt bra! Sedan gick jag på Nord-
iska Scenografiskolan i Skellefteå, det måste 
har varit nån gång 1989-90.  Eller Mordiska 

Scenografiskolan som det såg ut på någon 
slarvigt hopkommen affisch. Haha! Jag gjor-
de praktik hos teaterns scenograf Christina 
Lundström och fick sedan jobb som dekor-
målare och lite längre fram som scenograf 
på heltid.  

Vad är det som har förändrats under de år 
ni varit på teatern?
H: En av många förändringar var att produk-
tionstakten ökade i slutet på 80-talet, det 
var i alla fall en av anledningarna till att jag 
fick jobb som dekormålare.

G: Ja, jag håller med, det blev betydligt inten-
sivare under de åren. Vi drog ju även igång 
teatercaféer och mindre produktioner på 
90-talet, även sådana som kunde turnera 
med fullödig teater för mindre scener. ”Rum 
för teater” på 00-talet var ju ett sånt projekt.

T: Jämför vi med när jag började, på ensem-
bletiden, så är det stor skillnad. Då, på 70-ta-
let, hade vi i stort sett bara en produktion 
per säsong. Men det blev stor förändring 
redan då vi blev länsteater 1980, då skulle 
vi vara mer självförsörjande i produktionen 
och framför allt fick vi en fast ensemble.

Med scenograf, teknisk chef och skådespe-
lare i samtalsgänget så var det också natur-
ligt att komma in på hur användningen av 
teaterrummet utvecklats genom åren. Ex-
empel som lyftes fram, där hela teaterhuset 
varit en del av föreställningen och publiken 
inkluderats från start, var MOD, Först föds 
man ju, S.E.N.S.E och En julsaga.

G: Där har vi varit bra tycker jag (och Helena 
instämmer i bakgrunden) på att skapa spän-
nande rumsliga upplevelser och ta in publi-
ken, men på en lagom nivå. Själv tycker jag 
inte om att bli för delaktig när jag är publik, 
men i de exempel vi nämner har det funge-
rat fantastiskt fint.

Förändringar på gott och ont då?
T: När vi flyttade in i det här huset 1984, 
Brunnsteatern som det då hette. Då var det 
inte meningen att vi skulle spela här utan 
enbart repetera. Föreställningarna arrang-
erades av teaterföreningen på Nordanåtea-
tern.
H: Ja, det blev en stor förändring när vi sena-
re själva började arrangera föreställningar. 
Det var säkert ett bra steg att ta, men blev 
en tuff arbetsbelastning på en organisation 
som inte var riktigt förberedd på att bli tea-
terarrangörer.
G: Men det måste sägas att personalen har 
alltid varit fantastiska på att lösa utmaning-
ar när de uppstått.

Vad ser ni som har varit speciellt med Väs-
terbottensteatern?
H: Det är tilltalet tycker jag, där vi verkligen 
tar in publiken. Ett exempel är sommartea-
ter, som En midsommarnattsdröm. Vi hade 
en gästskådespelare från Skottland här som 
inte var speciellt taggad på att se ytterligare 
en tråkig Shakespeareuppsättning. Men han 
ändrade verkligen attityd när han såg hur 
den spelades – ”aha, så där kan man också 
spela Shakespeare!”.

Sedan följde en lång diskussion om nöd-
vändigheten av att i repertoaren kunna 
rymma både bred publiktillvänd teater och 
mer konstnärligt utmanande smala före-
ställningar. Där fanns förhoppningar om att 
det i Sara kulturhus skulle finnas utrymme 
även för experimentell teater. Och så blev 
det förstås en mängd nostalgi, minnen och 
anekdoter som dramatiska åkningar i lamp-
kronorna i Tomanernas liv.  Men den berät-
telsen får fortsätta en annan gång.

RUTINERAT 
SAMTAL 
OM TEATER

DÄR HAR VI VARIT 
BRA TYCKER JAG... 
ATT SKAPA SPÄNNAN-
DE RUMSLIGA UPP-
LEVELSER OCH TA IN 
PUBLIKEN...
GÖRAN HANSSON, SKÅDESPELARE
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S.E.N.S.E - 2015. 
Manus och regi Bobo 
Lundén. Helena Weegar var 
scenograf. Här ser vi Sarah 
Appelberg i rollen som den 
långa sameflickan. 
Foto: Patrick Degerman
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SONJAS SMINKSKOLA
Smink brukar vanligtvis förknippas med 
uppgiften att försköna och föryngra. Inte 
på teatern. Här handlar det lika mycket 
om att förfula, förstärka och föråldra. Lite 
tips kring det sistnämnda får ni här av 
Västerbottensteaterns skådespelare Sonja 
Lindblom.

1. Smeta in valfri ansiktskräm.

2. Lägg grå strimmor i håret med hjälp av 
en mascaraborste och lite vitsmink.

3. Grunda en väderbiten look med 
brunkräm och smaska på lite foundation i 
neutralare färg ovanpå det.

4. Själva rynkorna markeras därefter med 
pensel och bruna och grågröna nyanser. Gå 
på det som redan finns. Linjer, påsar, veck, 
under ögonen och näsvingarna är bra att 
attackera.

5. Avrunda med ögonbrynen som får sam-
ma behandling som håret och borsta på lite 
rött över hela ansiktet.

TEATERTUGG
Vad betyder egentligen alla de där fackter-
merna på teatern? Många teaterord kom-
mer faktiskt från sjömän, som rigg och kap. 
De jobbade nämligen ofta på teatern med 
scentekniken. Det är också därför man inte 
får vissla på teatern, det betyder otur - pre-
cis som på sjön. Grekerna (mest de gamla) 
har bidragit med konstnärliga termer som 
drama och just teater. 
 
Kollationering - En slags kick-off inför en re-
petitionsperiod. Alla som arbetar på teatern 
deltar, konstnärliga teamet berättar om sin 
vision för produktionen och hur repetitions-
processen kommer att läggas upp.

Intäckning -  Tyg som täcker in väggarna på 
scenen, oftast svart.

Pundare - Järntyngd (gissningsvis vägde de 
ett pund) som håller kulisserna på plats.

Rekvisita - Alla lösa saker som skådespelar-
na använder på scenen.

Patinering - Behandling som skapar en viss 
yta eller ett utseende på kostymer, till exem-
pel sliten, blodig eller blöt.

Gradäng - En läktare i olika nivåer där pu-
bliken sitter.

Attribut - Specialtillverkad rekvisita, till ex-
empel avhuggna kroppsdelar eller knivar 
som blöder.

Spark! - Sägs i stället för »lycka till« inom te-
ater och dans, inför premiärer mm. Får man 
trots allt ett »lycka till« så klarar man sig om 
man inte svarar »tack«.

BAKOM 
KULISSERNA

Se gärna Sonjas tutorial 
som film! Scanna QR-ko-
den eller sök på Youtube: 
Sonjas sminkskola.

In a Dark and Nothern Place, 2007. 
I bild: Ellenor Lindgren, Greger 
Ottosson, Olov Häggmark.

Fo
to

: P
at

ri
ck

 D
eg

er
m

an

Fo
to

: S
ofi

a 
Li

nd
bl

om

SE DÄR – ETT HELT 
NYTT ANSIKTE! JA, 
ELLER GAMMALT DÅ. 
SONJA LINDBLOM, SKÅDESPELARE

FRÅGA TEATERDOKTORN
Som i alla andra yrkesgrupper finns det ska-
derisker även för teaterfolket. Här berättar 
Teaterdoktorn om både typiska och mer 
unika åkommor.

En sax genom handen drabbade John-Erik 
Leth i Kvinnan som gifte sig med en kalkon 
(1989). Det var i allra högsta grad självför-
vållat, orsakat av något exalterat överspel 
i stundens hetta.  Stilpoäng dock för John- 
Eriks kämpaglöd som tog honom genom 
hela föreställningen. Effektfullt även med 
det blodiga bandaget i applådtacket. 
Doktorns råd: prova inte det här därhemma 
eller på scenen.

Hål i pannan. En föreställning som dä-
remot inte kunde genomföras var en pu-
blikrepetition av In A Dark and Northern 
Place (2007). Olof Häggmark och Elle-
nor Lindgren skulle göra en välrepeterad 
stuntfajt. Det gick överstyr och Olof slog 
upp ett rejält hål i pannan. ”Vi bryter där.”  
Doktorns råd: Ta ingen fajt med Ellenor. 

Tappad röst. Sjukdomsproblem som löstes 
kreativt var Maria Hjalmarssons förlorade 
röst i Trettondagsafton (1989). Maria mima-
de sina repliker och sufflösen Mia Hörnqvist 
(Asserud idag) rösttolkade. 
Doktorns kommentar: Snyggt räddat!  

Dr Doolittle, teaterläkare



13

ATT GÅ PÅ VATTNET
Att stillsamt promenera fram på vattenytan 
är ett gammalt trick för att skapa magi. Så 
dåvarande teaterchefen Roland Hedlund 
var ingalunda först när han i sommarteatern 
Himmel full av fioler 1995 klev ut på Skellef-
teälvens yta. Men effektfullt var det! Magin 
skapades med hjälp av finurlig ingenjörs-
konst levererad av teaterns tekniker och för-
handlingar med Skellefteälvens vattenreg-
leringsföretag. Ett höj- och sänkbart galler 
anpassat till önskad vattennivå mer specifikt 
beskrivet.

INBILLAD OCH ÄKTA  
SJUKDOM

När Molières Den inbillade sjuke spelades 
2013 slogs något av ett rekord i sjukdomar 
och skador i ensemble och hos övrig perso-
nal. Det äkta sjukdomsläget var förmodligen 
teatermagins sätt att balansera upp all in-
billad sjukdom i före ställningen.

TEATERMAGI

En annan stor Västerbottnisk berättare 
är Torgny Lindgren. Pölsan är en av de fö-
reställningar som med gott konstnärligt 
resultat baserats på Torgnys text. Men var 
tog originalmanuset vägen efter premiä-
ren? Det var spårlöst försvunnet till 16 mars 
2017. Då hittade attributören och dekor-
målaren Catarina Berglind manuset. Och ni 
kanske anar... det var på Torgny Lindgrens 
dödsdag.

TEATER ÄR MAGI. FÖR 
DET MESTA ÄR DET EN 
MAGI SOM VI MYCKET 
MEDVETET HAR SKAPAT, 
MEN IBLAND SÅ ÖVER-
TRÄFFAR MAGIN  
VERKLIGHETEN...  

VERKLIGHETEN  
ÖVERTRÄFFAR IMPRON
UngHästens improvisationsföreställningar 
är sedan länge en återkommande succé. 
Inte minst har den Improviserade Melodi-
festivalen, varit uppskattad. 2007 blev den 
ovanligt lyckad när verkligheten tog över. 
På begäran hade publiken fått lämna lappar 
med förslag på teman för nästa schlagerlåt. 
”I kväll smäller det!” stod skrivet på den lapp 
som drogs. 

David Åkerlund (då Johansson) fick uppdra-
get och kastade sig ut i improviserad schla-
gersång i tangostil. Men det hann bara gå 
någon minut in i sången innan det small 
på riktigt. Showen fick avbrytas när vattnet 
plötsligt gick för gravida Jessica Söderlund i 
publiken! (Och visst var det hon som också 
skrivit lappen.) I klassisk stil frågades om det 
fanns någon barnmorska eller läkare i pu-
bliken – och det fanns det: en hel rad barn-
morskor i raden framför Jessica räckte upp 
handen. 

Det gick bra med en lyckad födsel av Ebbe, 
3,4 kg. Och David vann med ”I kväll smäller 
det!”. På kvällen efteråt kom två av barn-
morskorna över till Jessica och familjen med 
en bukett blommor och en hälsning från  
teatern: – Ditt bidrag vann!
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SPÖKLIKA SAMMAN- 
TRÄFFANDEN
Vid några tillfällen har teatermagin tagit sig 
spöklika uttryck. Sara Lidmans texter har le-
gat till grund för flera fantastiska föreställ-
ningar på teatern, så helt naturligt hänger 
ett porträtt på Sara i konferensrummet. 
Ända tills 17 juni 2004, då det helt utan yttre 
påverkan ramlade i golvet. Den dagen avled 
Sara Lidman.
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ATT DUMPA ETT TEATERLIK
”Det kan nog vara bra att ha” tänkte Väster-
bottensteaterns rekvisitör Berit Lundqvist 
när hon fick erbjudande om att överta ett 
skelett från en kiropraktor. Det var bara att 
trycka in skelettet i baksätet, spänna fast sä-
kerhetsbältet och med troskyldig min styra 
genom stan. Och kom det till användning 
då? Jovisst, i S.E.N.S.E agerade det. Berit har 
också haft som uppgift att transportera ett 
teaterlik (docka - tro inte annat) till den sis-
ta vilan på sopstationen. För säkerhets skull 
målades ena foten blå för att markera att 
”liket” var attributörens verk.

BARNSLIGT MAGISKT
År 1998 arbetade Västerbottensteatern 
med Barnteateråret som tema. Året bjöd 
förstås på barnteater, men också på 
nytt föräldraskap bland personalen. Mia  
Asserud fick sin Gabriel, Ove Vannebäck blev 
pappa till Kasper, Jonas Åberg blev pappa till 
Linnéa och Ulrica Forsgren fick Petter. Stor 
barnalycka det året! Fo
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BRITT RÖNNHOLM

Jag bor i Stockholm och det har jag gjort se-
dan 1997. Jag jobbar på en förskola på Sö-
dermalm, inte långt ifrån där jag bor.

Efter MOD fick jag anställning på Västerbot-
tensteatern i föreställningen Hjälten på den 
gröna ön. Gjorde sedan något projekt till på 
Västerbottensteatern tillsammans med en 
regielev (Philip Ronne) från Dramatiska insti-
tutet. Innan jag flyttade till Stockholm så var 
jag med i den fria teatergruppen Buxbom 
där vi spelade Flickan i Skogen och Stormen. 
I Stockholm så gick jag en teaterutbildning 
som heter Teaterstudion. Efter utbildningen 
var jag med i en produktion på Ögonblicks-
teatern i Umeå och sedan kom jag i kontakt 
med Friteatern som jag jobbade på från 
2001 till 2006 då jag födde mitt första barn. 
Sedan jobbade jag där lite fram och tillbaka 
och sedan 2011 har jag jobbat inom försko-
la. Enda gången jag står på en scen nu är när 
jag sjunger i en duo som jag har tillsammans 
med min man.

När jag som tjugoettåring fick chansen att 
vara med i MOD gick nog en av mina största 
önskningar i uppfyllelse. Jag hade sedan jag 
varit barn drömt om att få skådespela och 
där fick jag göra det på riktigt. Jag minns hur 
jag sög åt mig allt, jag älskade att få vara i 
teaterns lokaler, se en föreställning ta form 
och jag tycker Micke Cocke var en sådan 
fantastisk regissör. Hans lugn och närvaro 
fick nog de flesta av oss ungdomar att kän-
na trygghet. Det var stort och det blev ju så 
vansinnigt bra och det är nog bland det roli-
gaste jag någonsin gjort på en teater. Jag lär-
de mig oerhört mycket som jag bar med mig 
senare när jag jobbade som skådespelare.

VAD HÄNDE 
EFTER MOD?

INGRID CARLSSON

Sedan 2013 bor jag i Berlin. Jag hamnade 
här av en tillfällighet och har i dagsläget en 
deltid på Sixt Biluthyrning som Content Edi-
tor (svenska). Dessutom frilansar jag inom 
copy/content, lättare översättningar och 
grafisk formgivning.

Jag höll på med teater i ganska precis 5 år, 
inklusive MOD-tiden. Målet var att bli skå-
despelare, men mitt mod (!) svek mig. Efter 
några halvhjärtade försök att ta mig in på 
scenskolan gav jag upp min dröm och valde 
att plugga drama/teater/film på Umeå Uni-
versitet. 1999 sadlade jag om igen och läste 
multimedia på Skeria. Gick ut 2001 samtidigt 
som IT-bubblan sprack... Jag flyttade till Ber-
lin 2013 och efter bland annat skrivarkurser 
och kandidatexamen i drama/teater/film 
hamnade jag där jag nu är i yrkeslivet. 

MOD var det absolut häftigast jag varit med 
om. Jag har alltid kämpat med ett riktigt då-
ligt självförtroende, så det var ett utmanan-
de arbete, men Micke Cocke fick oss unga 
att känna oss duktiga och viktiga. Han skrev 
till och med respons till var och en av oss 
efter varje genomdrag. Jag har kvar alla 
”breven” där han skrev väldigt vänliga och 
uppmuntrande saker. Jag växte flera meter 
varenda gång!

Det var också fantastiskt att jobba med 
proffs inom alla områden. Jag minns mas-
karbetet med Eva Rizell och Kickan Holm-
berg. Teaterns egna kunniga personal im-
ponerade också. Vi amatörer behandlades 
likadant som proffsen, det gjorde stort in-
tryck på mig. 

Jag är oerhört tacksam att jag fick vara med 
om MOD-projektet. När jag tänker på MOD 
idag så är det med lika delar stolthet, kärlek 
och något som liknar sorg – för inget annat 
som jag gjort i mitt liv har någonsin kunnat 
mäta sig med den upplevelsen. 

1993 tog Västerbottensteatern ett nytt 
grepp när ett samarbete med ungdoms-
satsningen Urkraft inleddes. Ett gemen-
samt teaterprojekt startades där teaterns 
professionella team mötte en grupp unga 
amatörskådespelare.  Resultatet blev 
MOD, en föreställning i regi av Michael 
Cocke, som gjorde stor succé. MOD fick 
bland annat regeringens pris för bästa 
barn- och ungdomspjäs 1993. 

David Åkerlund (då Johansson) var en i 
MOD-ensemblen och han arbetar idag 
som skådespelare med UngHästens ung-
domspedagogiska verksamhet. Men vad 
hände med de övriga begåvade ungdomar-
na?  Vi frågade några i gänget och det här 
är deras berättelser.

JONAS HEDLUND

Mamma sa ofta att det jag gjorde i MOD 
det var något alldeles extra! Det är väl enda 
nackdelen med det projektet att det ibland 
har känts svårt gentemot henne att försöka 
toppa den insatsen...  

Men jag kan förstå henne med tanke på att 
vi ju var rätt unga. Önskar att fler ungdomar 
idag kunde få en sådan möjlighet. Att ges 
stor tilltro att klara av en stor konstnärlig 
uppgift, trots en tom meritlista. Det var ock-
så så skoj med alla vänner i produktionen 
och bland dom roligaste jobb jag gjort. 

MOD gav mig självförtroende att satsa på 
skådespeleriet. Jag gick sedan på Teater-
högskolan i Malmö och har därefter arbetat 
på olika teatrar. I många år har jag nu bott 
i Örebro och arbetar återkommande på  
Teater Martin Mutter, men även på Lerbäcks 
Teater och Örebro Länsteater.

Jonas har under åren återkommit till Väs-
terbottensteatern med gästspel. Senast på 
Berättarfestivalen 2019 med sin berättarfö-
reställning Ormens väg på hälleberget. 

MOD - 1993, Skådespelare, 
ungdomar från Urkraft och 

övrig teaterpersonal samlades 
mangrant kring denna uppsätt-

ning som senare fick pris av 
Regeringen för bästa barn- och 

ungdomspjäs.  
Foto: Ulf Johansson



15



16

Efter starten 2018 har Nordiskt Berättarcen-
trum, Västerbottensteaterns berättarav-
delning, snabbt positionerat sig i berättar-
världen. Vi kan kalla det en kickstart, men 
bakom etableringen finns en lång historia av 
berättande som scenkonst och ett ihärdigt 
arbete med att göra verklighet av visionen 
om ett berättarcentrum.
– Berättandet har funnits på Västerbot-
tensteatern i många år, men egentligen var 
det med Thomas Anderssons Flickorna från  
Fagertjörn 1996/97 som det västerbottnis-
ka berättandet fick sitt konstnärliga ge-
nombrott på nationell nivå, säger Robert  
Herrala, avdelningschef på Nordiskt Berät-
tarcentrum.   

Parallellt med sceniska framgångar, med fö-
reställningar av bland andra Gunnar Eklund, 
Hans-Ola Stenlund och Greger Ottosson, 
arbetade teatern med att generellt stärka 
sin berättarprofil. Ur detta föddes år 2003  
Västerbottensteaterns berättarensemble 
för att medvetet arbeta med sceniskt berät-
tande på en professionell nivå. 
– Vi ville också hitta fler kvinnliga berättare 
att samarbeta med och i det sammanhang-
et kom Ellenor Lindgren och Marianne Fol-
kedotter in.  

DEN 
BERÄTTANDE 
TEATERN

TEATERCHEFER 
TYCKER TILL

Under berättarensemblens tio år leverera-
des 22 produktioner, både stora och små.  
Torgny Lindgrens Pölsan är det många som 
minns, liksom Ellenor Lindgrens tolkning av 
Sara Lidmans texter i Lifsens rot. Marianne 
Folkedotters Västerbotten blev varmt upp-
skattad i länet och även vid gästspel i Liver-
pool, England.

Under denna tid initierades också samver-
kan över institutionsgränserna, utveckling-
en av berättandet blev en länsrörelse. Part-
nerskapet fördjupades med Västerbottens 
museum där Marianne  Folkedotter hade 
tjänsten som landets första berättaranti-
kvarie.

Den första Berättarfestivalen arrangerades 
2009 i samverkan med Kultur Skellefteå, 
Skellefteå museum och  Västerbottens mu-
seum.  
– I den samverkan började också de mer 
konkreta planerna för ett berättarcentrum 
att ta form, säger Robert Herrala som vill 
hylla det samarbete och de krafter som job-
bat hårt under många år för att Nordiskt Be-
rättarcentrum skulle bli verklighet.

Information om dagens verksamhet finns 
på sid 25.

Flickorna från Fagertjörn - 1996-97,  
Av och med Tomas Andersson

Berättarensemblen - 2003-13,  
Gunnar Eklund, Hans-Ola Sten-
lund, Greger Ottosson, Ellenor 

Lindgren, Marianne Folkedotter 
och Thomas Andersson. 
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TEATERCHEFER 
TYCKER TILL

Sedan Västerbottensteatern blev läns-
teater 1980 har sju teaterchefer fun-
nits i ledningen. Vi frågade ett några 
av dem hur de minns sin tid på teatern.   

1. Vad tycker du var det viktigaste som 
hände på teatern under din tid som chef?
2. Något speciellt personligt minne?
3. Något du vill hälsa till de som ska föra 
teatern vidare in i framtiden?
4. Något du vill tillägga? 

MED REVENTBERG

Västerbottensteaterns chef 2005 - 2013.

1. Berättarfestivalen! Att vi kom på att Väs-
terbottensteatern skulle arrangera, genom-
föra och dessutom ha en Berättarfestival 
som årligt återkommande evenemang, an-
ser jag vara det största och viktigaste, som 
hände under mina år på teatern. Festivalen 
har ju också blivit etablerad och utvecklats 
alldeles enastående!
 
2. Alldeles speciell var den enorma vänlig-
het, för att inte säga kärlek, som jag kände 
från framför allt Skellefteborna, men också 
från hela länet. Jag kände mig verkligen väl-
kommen och väl omhändertagen. Man häl-
sade på mig på stan, jag fick små presenter 
och jag inbjöds genast att delta i två olika 
”tjejgrupper” i Skellefteå!
 
3. Framför allt: Var stolta över er teater; ni 
är professionella, begåvade och vackra! 
Men det är lätt att misströsta i tider när det 
känns som att kulturen är satt på undantag. 
Var förvissade om att teatern behövs, nu 
mer än någonsin, i hela Västerbotten, i hela 
Sverige!
 
4. Ge aldrig upp! Det är bara att fortsätta 
och fortsätta!

GUSTAV KLING

Västerbottensteaterns chef 1990 - 1994.

1. Att vi lyckades tillgodose länet med oli-
ka  typer av teater; barnteater, vuxenteater 
och turnerande sommarteater utan extra 
anslag. Att vi ökade produktionerna med 
24% utan att någon gick in i väggen och att 
det var en bra vi-känsla på teatern. Och att 
vi fick regeringens pris för bästa barn- och 
ungdomsteater (MOD). 

2. Sommarteater nere vid Skellefteälven 
och den turnerande sommarteatern. Att 
lära känna alla amatörer i länet är också ett 
kärt minne. 

3. Tänk på  hela länet,  det är extra viktigt nu 
när glesbygden utarmas. 

4. För övrigt kan jag säga att det var den 
lyckligaste tiden i mitt yrkesverksamma liv, 
med alla medarbetare jag lärde känna på 
både gott och ont. 

TEATERCHEFER PÅ VÄSTERBOTTENSTEATERN

Rutger Nilsson   1980 - 1990

Gustav Kling  1990 - 1994

Roland Hedlund   1994 - 1997

Ingrid Blidberg   1997 - 2001

Mats-Arne Larsson  2001 - 2005

Med Reventberg  2005 - 2013

Fransesca Quartey  2013 -

FRANSESCA QUARTEY

Västerbottensteaterns chef 2013 - 

1. Hur vi undersökte vilka digitala utveck-
lingsområden som finns för en länsteater av 
vår storlek. Något som gjorde att vi idag har 
en digital strategi som bl.a. omfattar sur-
roundljud på alla våra föreställningar.  Arbe-
tet med att etablera vår berättaravdelning 
Nordiskt Berättarcentrum är en annan sak 
jag är oerhört stolt över.

2. När Norsjö Musik & Teater blev först att 
bjuda in mig som nybliven teaterchef så vi-
sade de med sitt hängivna föreningsarbete 
hur viktig kultur kan vara för att få en liten 
ort att leva och blomstra. Sedan måste jag 
nämna två föreställningar vi gjort som jag 
aldrig glömmer - S.E.N.S.E och Xenofoben.

3. Att aldrig ge avkall på vikten av att vara en 
angelägenhet för invånarna där man befin-
ner sig och att prata, prata, prata med alla 
som vill komma fram och prata med en.

4. Två saker jag aldrig trodde skulle hända 
- att jag skulle få skratta så mycket som jag 
gjort som chef och att jag skulle bli bofast i 
Innansjön!
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1980-1989

Hästen och tranan - 1983, av Sara 
Lidman, dramatisering Leif Sund-
berg. Regi: Finn Poulsen.

1980
1980: Västerbottensteatern 
blir ny länsteater.
GISSA VEM SOM KOMMER PÅ 
MIDDAG – 80/81. Den första 
produktionen som länsteater.
SAGAN OM HAVET – 80/81
… OCH BRÖSTET FYRA ROSOR 
BÄR… -80/81

1981-82
HISTORIEN OM EN HÄST – 81/82
GYLLENE TID – 81/82
VALBORG OCH BÄNKEN – 82/83
BITA EN ÄNGEL I BENET – 80/81
STARKARE ÄN STÅLMANNEN – 
81/82
KVINNAN I SKÅPET – 81/82

1982-83
VI BETALAR INTE, VI BETALAR 
INTE – 82/83
BORTBYTNINGEN – 82/83
CLOWNSKOLAN – 82/83
1982: Amatörteaterkonsulent 
anställs

1983-84
MURAREN SOM SLUTADE VISS-
LA – 83/84
WÄRDSHUSET HAREN OCH 
VRÅKEN – 83/84
HITTEBARNET – 83/84
LILLKLAS OCH STORKLAS – 
83/84
HÄSTEN OCH TRANAN - 83 (jan)
Konstnärlig framgång byggd 
på Sara Lidmans romaner

1984-85

1984: Inflyttning i teaterhuset 
Brunnsteatern på Nordlander-
gatan
… ELLEN, DELLEN… – 84/85
HAR NI SETT BUTTLERN? – 
84/85
SCENSÅNGER – 84/85
MAN KALLAR DET KÄRLEK – 
84/85
JORDEN RUNT PÅ 80 DAGAR – 
84/85
ORMENS VÄG PÅ HÄLLEBER-
GET – 84/85. Stor succé både 
publikt och konstnärligt.

1985-86
ORMENS VÄG PÅ HÄLLEBERGET 
– 85/86 (Turnéversion) 
MOMO – 85/86

1988-89
VÄRDSHUSVÄRDINNAN – 88/89 
(Turnéversion)
I LODJURETS TIMMA – 88/89
Baserad på PO Enquists roman
DOKTOR DOLITTLE – 88/89
CABARET – 88/89. Storslagen 
musikal med underhållning 
och allvar
EN CABARET OM EN CABARET 
– 88/89
TRETTONDAGSAFTON – 88/89 
(Sommarteater)

1986-87
HEMMET – 86/87
STREBER – 86/87
SAGAN OM DEN MAGISKA 
PÄRLAN – 86/87
DET GÅR AN – 86/87 

1987-88
BLODSBRÖDER – 87/88. Den 
första stora musikalen.
LA STRADA DEL AMORE – 
87/88
DEN SANNA BILDEN – 87/88
FINNS DET TIGRAR I KONGO 
– 87/88
VÄRDSHUSVÄRDINNAN – 
87/88 Sommarteater för 
första gången.

1989-90
TIMMARNA MED RITA – 89/90
KRAM – 89/90
SPELGALEN – 89/90
KVINNAN SOM GIFTE SIG MED 
EN KALKON – 89/90
LURAD FÖR JÄMNAN – 89/90 
(Sommarteater)
TOFFELHJÄLTENS FRU – 89/90
LUCILLE- 89/90

Ormens väg på Hälleberget - 
1984, av Torgny Lindgren. Dra-
matisering:  Henning Mankell. 
Regi: Göran Sarring

Blodsbröder - 1987-88, av Willy 
Russel. Regi: Urban Lindh

Värdshusvärdinnan - 1987-88, av 
Carlo Goldoni. Regi: Hans Wigren

Cabaret - 1988-89.  
Text: Joe Masteroff. Musik: John 

Kander. Sångtexter: Fred Ebb.
Regi: Urban Lindh

I lodjurets timma - 1988,  av PO 
Enquist. Regi: Christer Brosjö
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1990-91
KANANEN – 90/91
RYSSEN KOMMER – 90/91
DEN SAMVETSLÖSE MÖRDAR-
EN HASSE KARLSSON AVSLÖJAR 
DEN HEMSKA SANNINGEN OM 
KVINNAN SOM FRÖS IHJÄL PÅ 
EN JÄRNVÄGSBRO – 90/91
HERR PUNTILA OCH HANS 
DRÄNG MATTI – 90/91 (Som-
marteater)

1991-92
BIEDERMAN & PYROMANERNA 
– 91/92
NÄR TIDEN BÖRJADE – 91/92
NÄR POJKARNA SKALL HJÄLPA 
MAMMA – 91/92
TOMANERNAS LIV – 91/92 
Upplevelserik barnteater
KAKELUGNEN PÅ MYREN – 
91/92. Henning Mankells pjäs 
där Caj Nyqvist skapade musik 
på nya instrument.
FOLKET I FORSBERGET – 91/92 
(Sommarteater)

1993-94
FARA OCH FÄRDE – 93/94
DET RÖDA SIDENBANDET – 
93/94
HAMLET – 93/94
PANIK I RÖLLEBY – 93/94 (Som-
marteater)

1994-95
BJÖRNEN & OM TOBAKENS 
SKADLIGHET – 94/95
HJÄLTEN PÅ DEN GRÖNA ÖN- 
94/95
SENT I NOVEMBER – 94/95
KUNDE PRÄSTÄNKAN… – 94/95
HIMMEL FULL AV FIOLER – 
94/95 (Sommarteater) Special-
skriven för Skellefteås 150 års 
jubileum.

En uppstoppad hund - 1999, av Staf-
fan Göthe. Regi: Johan Bernander.

Kakelugnen på myren - 1991-92, av 
Henning Mankell.

1992-93
OLSSON – 92/93
EN AFTON MED TORGNY LIND-
GREN & TJECHOV – 92/93
MENINGEN MED FÖRENINGEN 
– 92/93
MOD – 92/93. Nytt arbetssätt 
med ungdomar i samarbete 
med Urkraft.
MARKNADSAFTON – 92/93 
(Sommarteater)

1995-96
HIMLEN ÄR BLÅ- 95/96 (Som-
marteater)
MJÖLKPALLEN – 95/96
NÅDEN – 95/96
SELMA & VERNER – 95/96 I 
Stamsund Norge.
I VADMAL OCH PALJETT – 95/96
PATRIK 1.5 – 95/96. Om sam-
könad adoption med förväx-
lingar
1996: Västerbottensteatern 
blir aktiebolag

1996-97
KOM IGEN CHARLIE – 96/97
FLICKORNA FRÅN FAGERTJÖRN 
– 96/97
DIN STUND PÅ JORDEN – 96/97
OVERHEAD – 96/97
DE NÄSTAN BORTGLÖMDA – 
96/97
PER GYNT – 96/97 (Sommarte-
ater)
1997: Ombyggnad med ny 
entré och caféscenen med 
invigning 1998.

1997-98
EGO BOY- 97/98
DE 4 VINDARNAS MÖSSA – 
97/98

1998-99
1998: Barnteateråret, ett helt 
spelår med teater för barn och 
unga
DRAKEN – 98/99 (Sommarte-
ater)
HIT OCH DIT MEN GANSKA 
LÅNGT BORT – 98/99
STJÄRNORNA KVITTAR 
DE LIKA – 99
EN UPPSTOPPAD HUND – 99
LOVSÅNG TILL KÄRLEKEN – 99
TJURSKALLEN – 99
KLASSISKA PÄRLOR – 99
SISTA MÅLTIDEN – 99
LA FAMIGLIA -99. Krogshow 
med långa biljettköer
LIVINGSTONES BARN – 99
SE MINA ORD – 99
BEATRICE OCH FABIAN – 99
DE E LUGNT – 99
GÄÄSPER – 99, barnteater

Patrik 1,5 - 1995-96, av Michael 
Druker. Regi: Örjan Säll.

Tomanernas liv - 1991-92, av Chris-
tine Nöstlinger. Regi: Leif Nilsson.

La Famiglia - 1999, 
Improviserad teatersport med 

kändisar och lokala band.  
Foto: Patrick Degerman 

1990-1999
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Misstäkt för mord, 2001.
Regi: Lennart R Svensson. 

2000
TARTUFFE – 00 (Sommarteater)
ESTER HENNING – 00
POLYKARPUS DRÖM – 00 
Fullödig teater för små scener
LIFEGAME – 00
RICKARD III – 00
HELT BORTA – 00
VAR SKALL DU TILLBRINGA 
EVIGHETEN – 00
FINNFORSRÖVARNA – 00
ALBERT OCH AURORA- 00
SOM GÖMS I SNÖ – 00
BLUES OCH TRÄSTOCK – 00
GRÄL – 00
VARULV I CASABLANCA – 00

2001
LJUGARBÄNKEN – 01
FÖRST FÖDS MAN JU – 01
NYSNINGEN – 01
MISSTÄNKT FÖR MORD – 01 
Mordgåta i interaktiv föreställ-
ning
ALEXANDRA – 01

2002
JULSHOW – 02
FÄRJESÅNGER – 02
RUBEN OCH JAG – 02
SOLSVEDDA DRÖMMAR – 02
SELMA & SOPHIE – 02
MORBROR VANJA – 02
1809 I KÄRLEK OCH KRIG – 02 
(Sommarteater) Berättarteater
JAG GILLAR STIG -02
ELJEST – 02

2003
ALLAS ALLAN – 03
INGEN FARSTU – 03
DEN PHULA ANKUNGEN – 03
JULSHOW- 03
SUBURBIA- 03 Samproduktion 
med unga Sälteatern.
RÄTT KURS – 03
SOLREGN OCH KORPSTEN – 03 
(Sommarteater)

STACKARS MIG – 07
DET MEST FÖRBJUDNA – 07  
JULSHOW – 07

2008
LIMBO – 08
BROBYGGAREN – 08
HEMSÖBORNA – 08 (Sommar-
teater)
DJÄVLA KARL – 08
WHEN WE DEAD AWAKEN – 08 
Samarbete med Liverpool och 
Riksteatern
LIFSENS ROT – 08 Succé för 
Ellenor Lindgren med Sara 
Lidmans text. 

2000-2009
2004
PÖLSAN – 04
HUSET – 04
DEN DÄR JENNY- 04
FRYSTA TILLGÅNGAR – 04 (Som-
marteater)
IMPROVISERAD MELODI- 
FESTIVAL – 04 Första året, då 
tillsammans med Sälteatern.
HUSET MED MUSIK – 04
PÖLSAN – 04 Riksteatertur-
né med skådespelaren Per 
Andersson.
PÅKOMMET – 04
PÅKOMMET MED MUSIK- 04
1809 I KÄRLEK OCH KRIG – 04 
(Scenversion)

2005
2005: Projektet Rum för teater 
påbörjas – fullödig teater för 
små scener 
ADJÖ HERR MUFFIN – 05
MÖSS OCH MÄNNISKOR – 05
NOSHÖRNINGAR – 05
PÅSK – 05 (Nordiska Teatern)

2006
SYSTRAR – 06 Häftig scenografi 
som ett dockskåp.
EN MIDSOMMARNATTSDRÖM – 
06 (Sommarteater) 
GÅVAN – 06 (Rum för teater)
LJUGARBÄNKEN 2 – 06
JULSHOW – 06

2007
RUT & RAGNAR – 07
IN A DARK AND NORTHERN 
PLACE – 07
FRÖKEN JULIE – 07 (Rum för tea-
ter)  Stor teater för små rum
VÄRLDENS BÄSTA MAMMA – 07
EN MIDSOMMARNATTSDRÖM – 
07 (Sommarteater)

Systrar, 2006, av Boel Forssell. 
Regi: Elisabeth Sevholt. 

Lifsens rot, 2009, av Sara Lidman. 
Manus: Ellenor Lindgren. Musik: 
Nina Sarri Vahlberg.
Regi: Lillemor Skogheden. 

2009
2009: UngHästen blir fast 
avdelning. Första Berättarfes-
tivalen arrangeras 
KVARTETTEN – 09
BITTERFITTAN -09
HEMSÖBORNA – 09 (Sommar-
teater)
GETAREN – 09
NÄKTERGALEN – 09
JULSHOW – 09

Hemsöborna, 2008-09,
av August Strindberg. 
Regi: Olle Törnqvist. 

Fröken Julie 2007. 
av August Strindberg. 
Regi: Elisabeth Sevholt. 
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2010 
BETRAKTELSER FRÅN KÖKS-
SOFFAN – 10
KULTURARVET SLÅR TILLBAKA 
– 10
DET SUSAR I SÄVEN – 10 (Som-
marteater) ny plats
KÄNDISFEBER – 10

2011
STORBRODREN – 11
NORRLANDS AKVAVIT – 11
TUSEN BITAR – 11
LAILA – 11 (UngHästen)
FESTEN – 11 (UngHästen)
DET SUSAR I SÄVEN – 11 (Som-
marteater)
VÄSTERBOTTEN – ORDSATT, 
TONSATT, FRAMKALLAT – 11-14 
Gästspelade även i Liverpool.
HOHAJ – 11
STENAR I FICKAN – 11

2012
RESAN TILL UGRI-LA-BREK – 12
TRE KÄRLEKAR – 12 (Sommar-
teater)
GRÄVSKOPAN – 12 Ämne som 
ökade andelen män i publiken.
LEKAR MED ELDEN – 12
ANNA & BERTA – 12
TERAPI – 12 (UngHästen)
TRE FLUGOR I SOPPAN – 12 & 13
HALV ÅTTA HOS OSS – 12 (Ung-
Hästen)
JULSTÄMNING – 12

2013
DEN INBILLADE SJUKE – 13 
Med känsla av clownföreställ-
ning och Comedia dell arte.
STACKARS LILLA CLOWN – 13
TRE KÄRLEKAR – 13 (Sommar-
teater)

I EN SAL PÅ LASARETTET – 13, 
14 & 15
APAN OCH KROKODILEN – 13 
& 14
DU ÄR VÄL GOOGLEBAR LILLE 
VÄN – 13 & 14
VI BESVARAR DITT SAMTAL SÅ 
SNART VI KAN! – 13 & 14
DEN STORA FESTEN – 13 (Ung-
Hästen)
XXX - OM SEX OCH SÅNT – 13 
UngHästens evighetsmaskin 
som spelats för mängder av 
unga
ÄLSKADE JÄVLA PAPPA  – 13 
(UngHästen)
IBLAND ÄR LIVET BESVÄRLIGT – 
13 & 14 (UngHästen)
#NÄTKÄRLEK – 13, 14 & 15 
(UngHästen)

2014
VÄLVILJANS PRIS – 14
NORRLÄNDSK PASSION – 14 
Samarbete inom Norrscen 
under Kulturhuvudstadsåret
ALLSÅNG – 14
VAD HAR EN MAN ATT SÄGA? – 
14 & 15
SARA, SARA, SARA! – 14 & 15
SAGAN OM DEN LILLA FAR-
BRORN/SAGAN OM DEN GAM-
LA FARBRORN – 14 & 15 
Litet format med stora känslor 
för barn och äldre.
JULMYS – 14
XXX 2.0 – 14 & 15 (UngHästen)
JUST SÅ PASS FOLKVETT – 14 & 
15 (UngHästen)

2015
S.E.N.S.E – 15
Nyskapande användning av 
teaterns alla rum
LYCKLIGARE NU – 15
TORGNY – SOM NI VILL HA DET 
– 15
RINGAREN I NOTRE DAME – 15 
(Sommarteater) 
WARNER OLAND – 15
PAPA DIOPS TAXI – 15
LADY DAY – 15
XENOFOBEN – 15 (UngHästen) 
Spelade i Riksdagen.
DET MÅSTE BLI BÄTTRE – 15 
(UngHästen)
FAMILJEIMPRO – 15 (UngHäs-
ten)

2016
ISTID -16
FINNPÅL -16
JOMPA & JAG -16
SELMA! -16
#NÄTKÄRLEK -16 (UngHästen)
PÅ ANDRA SIDAN -16 (UngHäs-
ten)
DET BLIR SAKTA BÄTTRE -16 
(UngHästen)
Prisbelönt föreställning om 
psykisk ohälsa bland unga.
XENOFOBEN -16 (UngHästen)
RINGAREN I NOTRE DAME – 16 
(Sommarteater)
BILDMAKARNA – 16
EN JULSAGA – 16 Upplevelserik 
teaterglädje.

2017
DARLING DOROTEA – 17
SKOGENS KONUNG – 17
VISKNINGAR – 17 (UngHästen)
#NÄTKÄRLEK – 17 (UngHästen)
PÅ ANDRA SIDAN – 17 (Ung-
Hästen)

2010-2019

SOUND OF MUSICALS – 17 
(sommarteater)
DANSLEKTIONEN – 17 
Nyttjande av ny digital teknik
JULEMYS – 17

2018
GLUPAHUNGERN – 18
SLÄKTKALASET – 18
BERÄTTARFESTIVALEN TIO ÅR. 
Nordiskt Berättarcentrum ny 
huvudarrangör.
VISKNINGAR – 18 (UngHästen)
VARFÖR SKA VI HA DEMO- 
KRATI? – 18 (UngHästen)
DET BLIR SAKTA BÄTTRE – 18 
(UngHästen)
PÅ ANDRA SIDAN – 18 (UngHäs-
ten)
XXX 2.0 – 18 (UngHästen)
BRÖDERNA LEJONHJÄRTA – 18 
(Sommarteater)
KVINNORKAN – 18 (NBC)
GLUPAHUNGERN – 18
SLÄKTKALASET – 18
HASSEÅTAGES JULAFTON – 18

2019
LORANGA, MASARIN OCH 
DARTANJANG – 19 Barn- och 
familjeföreställning 
NÄR PRINSEN KOM TILL BYN – 18
KVINNORKAN – 19
RELATIVITETSTEORIN – 19 (sam-
arbete Musikalakademien)
BRÖDERNA LEJONHJÄRTA – 19 
(Sommarteater)
TILLBAKA INNAN MIDNATT – 19 
(samarbete Profilteatern)
EFFEKTEN AV AFFEKTEN – 19 
(UngHästen)
VÅRA LIV – 19 (UngHästen)
HASSEÅTAGES JULAFTON – 19

Den inbillade sjuke, 2013. 
Av Moliére. Regi: Per Sörberg. 

Våra liv, 2019 med UngHästen. 
Manus och regi: 

Sarah Appelberg.

Västerbotten - ordsatt, tonsatt, framkallat, 2011-14.  
Manus: Marianne Folkedotter. Musik: Johan Norberg & Jonas Knutsson. 

Regi: Peter Engkvist
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Tre systrar är en rysk klassiker, den har 
spelats om och om igen i över hundra år. 
Varför då kan man ju undra? Jo, för att pjä-
sen ställer frågor som vi inte blir klara med. 
Nu har turen kommit till Västerbottentea-
tern. Ur teaterdammet reser sig fem clow-
ner för att blåsa nytt liv i de tre systrarna 
och deras äkta män, friare och älskare. 
För meningen med livet behöver återigen 
diskuteras; - När börjar det riktiga livet? På-
går det  här eller är det någon annan¬stans? 
Börjar det riktiga livet när man flyttar till 
Umeå, Stockholm eller Moskva? Eller är det 
så att det riktiga livet finns i vattenbrynet i 
Hamptjärn en solig tisdagskväll? Är det i ar-
betet, i kärleken eller i familjen vi skall finna 
mening? 

Tjechovs pjäs berättar om våra tillkortakom-
manden och om drömmarna som vi inte all-
tid har kraft att förverkliga – om livet som 
blir som det blir helt enkelt.  Precis därför 
så passar Tre systrar så bra för clowner. De 
tar sitt uppdrag på absolut största allvar – 
de har ju med denna berättelse fått en rysk 

pärla i sin hand - men det  går inte alltid 
som de tänkt sig. Till skillnad mot oss van-
liga människor så döljer inte clownerna sina 
misstag. Istället för att hålla upp en vacker 
fasad låter de oss se sprickorna, sina tillkor-
takommanden och sin skörhet, de visar helt 
enkelt vad det är att var människa. 
Med både clownnäsor och halvmasker 
förstärks skådespelarnas uttryck och de 
kommer i kontakt med en naivare och mer 
intuitiv del av sig själv. Det tragiska blir helt 
enkelt ännu mer tragiskt och framförallt blir 
det roliga ännu roligare!

Välkomna till en clown- och maskteater som 
inte kommer likna något du sett förut. Vi 
bjuder på en klassisk text, improvisationer, 
tårar, skratt, musik och dårskap.

ENG: Chekov’s classic Three Sisters in a clown 
version. Death, fire, imaginative costumes 
and five clowns that perform in front of the 
audience in a state of absolute here and now.  
Anything can happen! In Swedish.

Premiär 27 februari 2020!

Manus: Anton Tjechov

Förlag: Colombine Teaterförlag

Översättning: Lars Kleberg

Regi och bearbetning: Camilla Persson

Scenografi o kostym: Linda Tubler

Ljusdesign: Erik Nordlander

Mask & peruk: Helena Andersson

Medverkande: Matilda Dahl, Niklas Larsson 

Lirell, Sonja Lindblom, Vilgot Paulsen,  

Adam Stanišić Stålhammar

Spelperiod: 27/2 – 8/4 2020

Pris: 295 kr, ung/stud 180 kr.

Längd: 2 tim 30 min inkl paus

(Gå att boka som skolföreställning.)

FEM CLOWNER KLAFSAR 
IN I DET TJECHOVSKA 
FINRUMMET. OND BRÅD 
DÖD, ELDSVÅDA OCH 
LEDA UTLOVAS.

TRE  
SYSTRAR
AV ANTON TJECHOV 

PREMIÄR

27.2
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FÖRSNACK INNAN 
FÖRESTÄLLNINGEN
 11 MARS KL 18:00 
MED REGISSÖREN 

CAMILLA PERSSON.

VÅRENS 
PREMIÄR
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Lagom till vårt klassikerår har teaterns 
konstnärliga ledare skrivit ett helt nytt ma-
nus till klassikernas klassiker – Romeo & Julia. 
Så vad är då nytt? Allt och ingenting. I vår 
version är Romeo och Julia två vuxna, jäm-
ställda människor som möts och blir him-
lastormande kära. Språket och relationerna 
är respektfullt uppdaterade och fördjupade 
men originalberättelsens starka budskap 
känner vi alla igen – kärleken känner inga 
gränser.
 
Precis som Shakespeare leker vi med rim, 
rytm och form men vi spränger också in 
massor av nyskriven sång och musik – det 
blir musikteater från början till slut. Allt fram-
fört av en handplockad, skönsjungande och 

dansant ensemble. Även om vi befinner oss 
i 1600-talets Verona i såväl scenografi som 
kostym så är musiken modern vilket ger en 
uppsättning som spänner över 400 år. Mitt i 
den västerbottniska sommaren bjuder vi in 
er till historiens mest älskade kärlekshisto-
ria, fylld av skratt, lycka och sorg.

ENG: Shakespeare’s Romeo & Juliet is this year’s 
summer theatre. Experience laughter, love, joy 
and sorrow  in a two and a half hour long musi-
cal theatre performance in a beautiful outdoor 
setting. In Swedish.

Premiär 13 juni 2020!

Manus och regi: Bobo Lundén

Fritt efter William Shakespeare

Scenografi: Astrid Maya

Mask & kostym: Helena Andersson

Musik: Bobo Lundén, Cay Nyqvist 

Medverkande: Jacob Danielsson,

Gunnar Eklund, Marina Georgescu, Sonja 

Lindblom, Ana Stålhammar Stanišić  

och Adam Stanišić Stålhammar  

samt 10 amatörskådespelare

Spelperiod: 13/6 – 12/7 2020

Pris: 310 kr, ung/stud 180 kr.

Längd: 2 tim 30 min inkl paus

SE SHAKESPEARES 
BERÖMDA KÄRLEKS- 

SAGA I VACKRA 
MEDLEFORSPARKEN.

ROMEO & 
JULIA

AV WILLIAM SHAKESPEARE 

PREMIÄR

13.6

SOMMAR 
TEATER
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KICKOFF 
23 APRIL KL 18:00 PÅ

VÄSTERBOTTENSTEATERN.  
ÖPPEN FÖR 

ALLMÄNHETEN!
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STORUMAN
ÅRETS KULTURKOMMUN

Årets Kulturkommun i Västerbotten är en 
utmärkelse som tilldelas en utvald kommun 
i länet. Storuman är Årets Kulturkommun 
2019/20. 

Motiveringen lyder: ”För ett historiskt starkt 
kulturintresse och med fokus på att få barn 
och unga att utöva kultur. Genom kulturen 
har dörrar öppnats för fortsatt kreativitet 
och utforskande vilket på sikt kommer hela 
kommunen till del.”

Bakom utnämningen står Västerbottens mu-
seum, Västerbottensteatern och Norrlands- 
operan. Året innebär ett extra stort utbud av 
kultur från länsaktörerna, som planerar och 
genomför publika arrangemang, workshops, 
program för skola, debatt och mycket mer, 
även lokala företrädare anordnar en rad kul-
turevenemang.

Västerbottensteatern gästar under våren 
Storumans kommun med:

Berätta! Berättarworkshop 
Lördag 28 mars kl 10.00 – 15.00 
Plats: Storumans bibliotek

Selmas samlade vrede  
Torsdag 2 april kl 19.00
Plats: Gunnarnskolan, Storuman

Selmas samlade vrede 
Fredag 3 april kl 19.00
Plats: Anders.bistro, Hemavan

XXX 2.0 - om sex å sånt
Måndag 18 maj, Tärnaby
Tisdag 19 maj, Storuman
Skolföreställningar med UngHästen

Läs mer www.storuman.se/evenemang  
Följ @Storumanskommun
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GÖREL CRONA GÖR 
ETT FANTASTISKT 
PORTRÄTT AV  
SELMA LAGERLÖF!
P4 RADIO SKARABORG

PÅ TURNÉ VÅREN 2020
SELMAS SAMLADE VREDE

En monolog som presenterar en annorlunda 
bild av ”sagotanten” Selma Lagerlöf.
Möt barnet, tonårsflickan, studenten och 
kvinnan som är beredd att göra avkall på allt 
för att skriva.

Vi får uppleva Selmas passioner och besvi-
kelser, följa hennes kamp för kvinnors rätt 
på samhällets alla områden och höra hennes 
öppenhjärtliga självinsikter som inte räds det 
innersta mörkret. 

”Görel Crona gör ett fantastiskt porträtt av Sel-
ma Lagerlöf! Det är inte bara vrede – det är väl-
digt mycket kärlek också!” – P4 Radio Skaraborg

Text: Margareta Skantze.
Medverkande: Görel Crona – skådespelare/
regissör. 
Spelas i hela Västerbotten.  
Se turnéplan i kalendariet.

ENG: A monologue that portrays a different 
image of the storyteller and author and Nobel 
recipient Selma Lagerlöf. In Swedish.  In Swedish.

VI TURNÉRAR

MÖT OSS  
I LÄNET
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24 MARS 19.00
BERÄTTARKLUBB 
 
 
Vi fortsätter att utveckla det uppskattade 
formatet Berättarklubb – en helkväll med 
berättarkraft, lyssnarglädje och musik. Vi får 
bland andra möta årets vinnare av stipendiet 
Berättarkraft, Anna Sundström Lindmark, 
som bjuder på sin vinnande berättelse.

Tisdag 24 mars kl 19.00 
Plats: Teatercaféet, Västerbottensteatern 
Pris: 150 kr, ung/stud 100 kr. 
Längd: 2 tim
Försäljning av fika, öl, vin.

ENG: An evening of storytelling and music. In 
Swedish.

I ÅRETS BERÄTTARKOMMUN
LIVSBERÄTTELSER &  
FORTBILDNING

I samarbete med Västerbottens museum 
fortsätter arbetet i Vindeln - Årets berättar-
kommun 2019/20. Under våren kommer bland 
annat Nordiskt Berättarcentrum anordna:

Fortbildning för lärare kring berättande
Onsdag 8 januari 10.00 - 15.00, Renforsskolan

Livsberättelser  
Lördag 1 februari - söndag 2 februari
Plats: Sjungaregården i Granö.

Lokal berättarfestival
Lördag 30 maj i Vindeln.

Mer information och anmälan:
vasterbottensteatern.se/berattarcentrum

NORDISKT BERÄTTAR-
CENTRUM

12 - 13 FEBRUARI
LÄRA MED BERÄTTANDE

Vill du utveckla din pedagogik? Vi följer upp 
fjolårets succé med en ny konferens om be-
rättande som pedagogisk metod. På program-
met finns föreläsningar, workshops, goda 
exempel och dialog tillsammans med kollegor 
inom pedagogiken och nordiska experter.
Lära med berättande 2020 vänder sig till dig 
som arbetar med lärande inom förskola, 
grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning 
eller i andra lärande miljöer – konferensen är 
aktuell på en generell nivå.
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2 FEBRUARI 19:00
PAPPA, MAKE OCH
KRIGSFÖRBRYTARE 

Tillsammans med skådespelaren, sångaren 
och musikern Fikret Çeşmeli framför Danjin 
Malinovic med ord, sång och musik histori-
en om hur en vanlig familjefar på grund av 
speciella omständigheter, byter liv och begår 
fruktansvärda brott. Hur kunde det bli så?

Musik- och berättarteater av Danjin Malinovic.

Söndag 2 februari kl 19.00 
Plats: Nordanåteatern
Pris: 210 kr, ung/stud 150 kr
Längd: 1 tim 30 min
Arrangör: Skellefteå Riksteaterförening  
och Nordiskt Berättarcentrum.

ENG: Danjin Malinovic tells the story of how an 
ordinary family man, due to circumstances, goes 
on to commit atrocious crimes. How is that pos-
sible? Also on stage actor, singer and musician 
Fikret Çeşmeli. In Swedish. In Swedish.
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Onsdag 12 februari - torsdag 13 februari
Plats: Medlefors folkhögskola & konferens, 
Skellefteå
Deltagaravgift: 1195 kr exkl moms. Då ingår 
program samt 1 lunch (dag 1), 2 fika och kon-
ferensmiddag dag 1. Övrig kost, resor och 
logi bekostas av deltagaren själv.
Information och anmälan:  
berattarkonferens.se
 

ENG: Storytelling Conference focusing on 
using storytelling as an educational method. 
The program includes lectures, workshops, 
good examples and dialogues with colleagues 
and Nordic experts. In Swedish. 

LYSSNA OCH 
BERÄTTA
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8 MAJ / MAY 8 19:00 
IMPROV COMEDY NIGHT!

Improv in English with UngHästen
An Improv night with UngHästen. Unexpected 
everyday events, surprising encounters, love 
and passion, mysteries, embarrassments, 
singing and music. Anything can happen in 
our improv show! The actors go out on stage 
without a script and attempt to make stuff up 
inspired by suggestions from the audience. In 
English.

Impro på engelska med UngHästen. 
Oväntade vardagshändelser, överraskan-
de möten, kärlek och passion, mysterier, 
pinsamheter, sång och musik. Allt kan dyka 
upp i vår improviserade föreställning! 
- För det är du i publiken som med dina 
förslag är med och påverkar innehållet!

Friday May 8, 7.00 pm / Fredag 8 maj  
kl 19.00 
Venue/Plats: Västerbottensteatern
Price/Pris: 150 kr, ung/stud 100 kr
Medverkande: Linda Gustafsson,  
Niklas Larsson Lirell, David Åkerlund 

 

14 & 15 FEBRUARI 19:00
IMPROVISERAD  
MELODIFESTIVAL

UngHästen står åter på scenen tillsammans 
med det hyllade bandet Mästerskapet och 
inbjudna gäster. Som vanligt improviserar 
man alla låtförslag som publiken föreslår. 
Naturligtvis är det publiken som röstar 
fram kvällens vinnare. Tidigare år har vi sålt 
ut Nordanå på nolltid så skynda boka din 
plats! Missa inte denna fest på ett fullsatt 
Nordanå!

SKOLFÖRESTÄLLNING
VISKNINGAR 
 
 
En föreställning om mobbning och allt vad 
det innebär. UngHästen utforskar hur det 
är att vara mobbad och att vara den som 
mobbar.   
En föreställning full av musik och rörelse 
som tar upp svåra ämnen från olika per-
spektiv. En berättelse som skapar hopp och 
tro på förändring. 

Spelas för åk 6-9 under vt 2020.

SKOLFÖRESTÄLLNING 
XXX 2.0 - OM SEX Å SÅNT

XXX 2.0 - om sex å sånt handlar om kärlek 
och sex, fördomar och fantasier, nyfikenhet 
och pinsamheter! 
En varm och humoristisk föreställning 
som under flera år varit en del av högsta-
diets sexualundervisning i Västerbotten. 
Föreställningen följs av ett pedagogiskt 
efterarbete i form av en talkshow där ung-
domsmottagningen deltar som experter. 

Spelas för åk 8 under vt 2020.

UNGHÄSTEN
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TIPS!  Förboka Improviserad buffé för 200 
kr/st vid biljettköp. Nordanå Bar & café har 
öppet i anslutning till föreställningarna – 
både före och i paus. Fullständiga rättighe-
ter. Spara tid – Köp gärna pausfikabiljetter 
innan föreställningsstart! Säljs på plats.

Improviserad Melodifestival är en del av 
Skellefteå Pride-veckans program. Vill du 
se Skellefteå Pride-veckans program i sin 
helhet hittar du det på skellefteapride.se. 

Fredag 14 februari kl 19.00 
Lördag 15 februari kl 19.00 
Plats: Nordanåteatern
Pris: 310 kr, rfsl-medlem: 265 kr,  
ung/stud: 180 kr, barn (tom 12 år): 150 kr
Längd: ca 2,5 h inkl paus

ENG: An improvised song contest where the 
artists improvise song titles proposed by 
the audience. In Swedish and maybe other 
languages. 
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UNGHÄSTEN

UNGHÄSTEN 
20 ÅR!

Tjugo år – då brukar man väl närma sig 
det som kallas vuxen? Javisst, UngHästen är 
en mogen avdelning, väl vuxen sitt upp-
drag. Men det är fortfarande det ungdoms-
pedagogiska arbetet som är den bärande 
idén för denna 20-årsjubilerande avdelning 
på Västerbottensteatern.

Malin Lundqvist är avdelningschef och 
berättar om hur det hela en gång startade:
– Jag och Petra Åström hade gjort praktik 
tillsammans på Blå hästen som arbetade 
med barn och forumteater. Det gav oss 
idén att år 2000 starta UngHästen, en egen 
grupp för att med teater som verktyg jobba 
med ungdomsrelaterade frågor. 

Tillsammans med inlånade skådespelare 
från Sälteatern spelade de för och mötte 
en ung publik. Arbetet uppskattades, men 
någon stabil ekonomisk grund fanns inte. 
Under några år kämpade de på och bolla-
des mellan fritids- och skolförvaltningarna 
för olika tillfälliga stödformer. Det blev till 
och med en turné i länet. 
– 2003 turnerade vi med Festen, en före-
ställning om alkohol och droger. Vi åkte 
runt i länet, spelade föreställningen, 
pratade med elever och bodde i en lånad 
gammal husvagn. Det var ganska tufft för 

oss som nu hade hunnit bilda familj med 
småbarn.

Verksamheten var bra och uppskattad, 
men läget var slitsamt och strax före juletid 
2005 sa Malin och Petra upp sig från upp-
draget.
– Vi ställde det på sin spets –  var det någon 
som ville ta fullt ansvar för att finansiera vår 
verksamhet? Vi visste ju att den behövdes 
och välkomnades ute i skolorna. Det blev 
en proteststorm bland eleverna som skrev 
öppna brev om att ”rädda UngHästen”. Vi 
hade också stort stöd från bland andra 
Janne Söderström på Skolkontoret.

Tillspetsandet tog skruv. ”Visst måste vi 
ha kvar UngHästen” tyckte Kulturnämnden 
som tog ett större ansvar för verksam-
heten. Några år av organisationsutveckling 
följde.  2007 blev Västerbottensteatern 
huvudman. 2009 blev UngHästen en fast 
avdelning på teatern och 2013 flyttade de 
in i teaterhuset på Nordlandergatan. Petra 
Åström hade då lämnat UngHästen och Ma-
lin hade fått nya kollegor. Från Sälteatern 
hade David Åkerlund och Niklas Larsson 
anslutit, Theresa Eriksson kom också med 
i gänget och dessutom jobbade de tillsam-
mans med flera frilansare.

UngHästen var nu etablerade på allvar 
och det ungdomspedagogiska arbetet med 
teater har hyllats och kvalitetsstämplats. 
2015 fick UngHästen BRIS-priset ”för sitt 
arbete med att genom interaktiv teater inspi-
rera till samtal där alla får komma till tals och 
bli hörda.” Samma år tilldelades de även 
Psykiatripriset.
– Med föreställningen Det blir sakta bättre 
valde vi att göra något kring självmord 
bland unga. En svår fråga att arbeta med, 
men det var mödan värt när vi såg vilket 
gensvar den fick. Vi fick även förtroendet 
att spela den i Riksdagen.
Även Xenofoben, en föreställning om rasism, 
fick fylla Riksdagen med nya perspektiv. 
– Vi arbetade med Lo Kauppi och två unga 
personer från Somalia respektive Eritrea, 
som aldrig stått på scenen. Det var ett 
experiment som föll väldigt väl ut.  

De senaste åren har arbetet bland unga 
fortsatt. Det har bland annat handlat om 
psykisk ohälsa där UngHästen, med stöd av 
Kommunstyrelsen, har spelat för alla i åk 7 
i Skellefteås skolor. På liknande sätt har alla 
i åk 5 har fått se andra föreställningar och 
varit med på de uppföljande samtal som 
alltid ingår i UngHästens ungdomspedago-
giska arbete. 

– Det här hade inte varit möjligt utan alla 
våra samarbetspartners, säger Malin Lund-
qvist. Vi är bra gestaltare och samtalsleda-
re, men behöver experternas kompetens 
och resurser.
Samarbetspartners är exempelvis BUP, 
Kvinnojouren, Fältassistenterna, Ungdoms-
mottagningen samt Elevhälsan som i stort 
sett alltid är partner.

Jubileum är roligt, men UngHästen ser 
förstås i första hand visionärt framåt.
 – Vår vision är att ingen ska behöva känna 
sig ensam. Vi vill också öka förtroendet för 
vuxenvärldens vilja och förmåga att hjälpa. 
Därför visar vi alltid i våra föreställningar 
att det finns en vuxen som man kan lita på. 

Fotnot: 1 september 2020 släpps 20 år i klassrum-
met - boken om UngHästen.

Xenofoben av Lo Kauppi 
spelades i Riksdagens 
andra kammare 2015. 

Foto: Pär Strömbro
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29 FEBRUARI 13:00 & 15:00
VATTEN

”Jag heter Havaa. Jag gillar inte vatten. Man 
blir blöt. Det är otäckt. Jag gillar solen,  
värmen, sanden och min morfar Lebe.”  
Så börjar berättelsen om Havaa och hennes 
morfar. Morfar Lebe berättar en dag att 
han köpt en biljett som ska ta henne till 
andra sidan av havet. Havaa blir orolig. För 
att trösta Havaa berättar Lebe en historia 
om en annan flicka - Nirveli - som också var 
rädd för vatten. Även hon måste en dag ut 
på havet. Djupt nere i havet sitter havs- 
guden Ägir, tjurig för att han vuxit fast i ett 
korallrev och avundsjuk på sina nio döttrar 
som virvlar runt på havet som vågor. Som 
sällskap har han Sillen, Maneten och Muss-
lan. Snart ska deras vägar korsas...

Med hjälp av dockor, skådespel och berät-
tande ger Jan Karlsson oss en gripande och 
humoristisk saga om att plötsligt tvingas 
växa och lämna allt som är kärt och välbe-
kant bakom sig. Men Vatten är lika mycket 
en berättelse om hopp, mod och fantasi. 

Lördag 29 februari kl 13.00 och kl 15.00
Plats: Blå rummet, Västerbottensteatern.  
Pris: 130 kr inkl fika 
Längd: 35 minuter
Familjeföreställning från 5 år. 
Med Profilteatern

ENG: With the help of dolls, acting and story-
telling, Jan Karlsson gives us a gripping and 
humorous story about suddenly being forced 
to grow up and leave everything that is dear 
and familiar behind. But Water is also a story 
of hope, courage and imagination. A family 
performance for children 5 years and older. In 
Swedish.

FÖR BARN

MELANKOLISKT OCH 
BUBBLANDE AV LIV. 
...EN FÖRESTÄLL-
NING FÖR DE SMÅ 
SOM BERÖR 

VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD 
OM ”VATTEN”

28 MARS 14:00
RÄDDA VÄRLDEN

Mi och Ti föds in i världen och får syn 
på varandra - En bästa kompis, vad kul! 
Plötsligt märker de att det finns så mycket 
fina saker att ha att äga och älska. Mi och 
Ti samlar på sig mer och mer och blir så 
upptagna med alla fina saker att de inte ser 
varandra eller världen. 

Rädda Världen är en rörelsebaserad 
föreställning och workshop om klimatet, 
konsumtionshets och kärlek. Genom 
cirkusövningar och samtal kommer barnen 
få fundera kring hur konsumtion påverkar 
vår värld och göra övningar för att stärka 
känslan av att tillsammans kan vi göra 
skillnad. Barnen får sätta ord på vad som är 
det viktigaste i livet enligt dem och vad de 
hoppas att framtiden ska bli.

Lördag 28 mars kl 14.00 
Plats: Stora scenen, Västerbottensteatern
Pris: 130 kr inkl fika
Längd: ca 60 min.
Familjeföreställning från 5 år.
Av och med:
Marina Georgescu & Matilda Kjellmor 

ENG: A movement-based concept and 
workshop on climate, consumerism and 
love. Through circus exercises and conversa-
tions, children will have to think about how 
consumption affects our world and do exerci-
ses to strengthen the feeling that together we 
can make a difference. No Swedish required.

3, 5, 7 MARS 14:00
SAGOÄVENTYR PÅ TEATERN

Följ med på en fantasifylld vandring i tea-
terhuset. Vi träffas vid Sagotältet i balett- 
salen och sedan ger vi oss tillsammans ut 
på ett sagoäventyr i teaterns alla rum. Av 
och med Nordiskt Berättarcentrum.
 
Tisdag 3 mars, torsdag 5 mars,  
lördag 7 mars, kl 14.00
Plats:  Balettsalen, Västerbottensteatern. 
Pris: 130 kr inkl fika. 
Längd: 75 min
Från 5 år till 9 år. Begränsat antal platser.
Medverkande: Theresa Eriksson, Lillemor 
Skogheden och Malin Åberg.

ENG: Come join us on a fairytale journey. To-
gether we’ll explore the rooms of the theater 
on an exciting adventure. For children 5-9 
years with parents. In Swedish.In Swedish. 

Fo
to

: L
is

aL
ov

e 
B

äc
km

an

Fo
to

: S
ofi

a 
Li

nd
bl

om

Fo
to

: A
nd

re
as

 N
ils

so
n



29

7 APRIL 19:00
KLASSIKERSALONG:  
STRINDBERG VS. AGRELL

Möt teaterns ensemble som bjuder in till 
läsning och samtal om dramatikens klassi-
ker. 
Hör våra skådespelare läsa utdrag ur pjäser 
och sen diskutera verken, författarna, och 
vårt förhållande till dem idag. 
Vad gör dessa mer än 100 år gamla verk 
relevanta idag? Varför har Strindbergs verk 
blivit klassiker men inte Alfhild Agrells, trots 
att de senare var mer spelade i sin tid? 
Och hur kan en feministisk läsning av Frö-
ken Julie se ut? Publiken är varmt inbjuden 
att delta i samtalet. 

Tisdag 7 april kl 19.00. Fri entré. 
Längd: ca 60 min
Försäljning av kvällens ostbricka och tillhö-
rande dryck i caféet.

ENG: Hear our actors read extracts from clas-
sical Swedish plays and then discuss the plays, 
the authors, and our relationship to them 
today. In Swedish.

FÖRELÄS- 
NINGAR

11 MARS 18:00
FÖRSNACK: TRE SYSTRAR

Kom en stund innan föreställningen och 
möt regissören Camilla Persson och delar av 
ensemblen som berättar om arbetet bakom 
kulisserna. Varför sätta upp Tre systrar – med 
clowner i rollerna? Hur skiljer sig clown från 
skådespelarens vanliga arbete?  Vad gör 
egentligen Tre systrar till en klassiker?
Camilla Persson är regissör och clownskåde-
spelare, med rötterna i Västerbotten.
Samtalet leds av Tora von Platen, dramaturg.

Onsdag 11 mars kl 18.00. Fri entré

6 APRIL 19:00
ROMERNAS HISTORIA OCH 
MYTOMSPUNNA VÄRLD

Med allvar, humor och värme leder Hans 
Caldaras sina åhörare in i Romernas histo-
ria som fortfarande är okänd för många, 
men som är en del av Sveriges historia.
Hans fängslande skildring om hur han 
under sin uppväxt tvingats leva som flykting 
i sitt  eget land, utsatt för diskriminering, 
utanförskap och antiziganism lämnar ingen 
oberörd.  
Hans Caldaras är artist, författare, före-
dragshållare, debattör och sakkunnig i frå-
gor gällande mänskliga rättigheter, mång-
fald, diskriminering, intolerans, utanförskap 
och rasism. 

Måndag 6 april kl 19.00 
Pris: 100 kr, ung/stud: 50 kr
Längd: 60 min
I samarbete med Bilda.

ENG: With great sense of humor and warmth, 
Hans Caldaras leads his audience into the 
history of the Roman people, still unknown 
to many, although a part of Sweden’s own 
history. A story of struggle, racism and hope. 
In Swedish. 

23 FEB, 29 MARS OCH 
19 APRIL 15:00
AFTERNOON TEA & 
TEATERMÖTEN

Fransesca Quartey samtalar med tre före 
detta chefer på Västerbottensteatern. Vilka 
var deras största utmaningar/framgångar 
och finns det något de skulle ha gjort an-
norlunda om de vetat det de vet idag?
 
Samtal med Gustav Kling, teaterchef 1990 
- 1994. Gustav möjliggjorde bl.a. att den 
omtalade föreställningen ”Mod” kom till – 
en föreställning som fick regeringens pris 
som bästa ungdomspjäs 1993. 
Söndag 23 februari kl 15.00 
 
Samtal med Med Reventberg, teater-
chef 2005 - 2013,  som såg till att teaterns 
soppluncher blev en ännu större succé och 
en programpunkt som idag både lever kvar 
och frodas. Med var också den chef som 
var med och initierade arbetet med det nya 
kulturhuset.  
Söndag 29 mars kl 15.00

Samtal med Tage Markusson, fd. teknisk 
chef med flera decenniers erfarenhet. Hur 
är det att arbeta bakom scenen och att 
leda det praktiska arbetet på den tekniska 
avdelningen där de konstnärliga idéerna 
ska förverkligas i form av bygge, kostym, 
ljud och ljus? 
Söndag 19 april kl 15.00

Pris: 150 kr inkl afternoon tea
Längd: ca 80 min

ENG: Afternoon tea and conversations with 
former heads of Västerbottensteatern and the 
theatre’s former technical director. Led by the 
theatre’s current CEO Fransesca Quartey. In 
Swedish. 
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GÄST-
SPEL Yolanda Aurora Bohm Ramirez 

är spoken word-artist, trans-
aktivist, föreläsare, lärare, eld-
konstnär, jonglös, cover girl och 
guldtuss, älskad av anarkister, 
byråkrater, journalistkåren och 
prästerskapet. Yolanda Aurora 
ger er en kväll av poesi, tårar 
och överdrifter. Hon skriver 
om orten, queerheten, exilen, 
arvet, galaxerna och framtider-
na. Yolanda Aurora debuterade 
2018 med IKON på Brombergs 
bokförlag samt hade urpremiär 
med föreställningen IDOL på 
Unga Klara 2019.
Oavsett om du gillar tryckt 

Pride vecka, Feministisk vecka, dans och standup. 
Våren är full av inspirerande gästspel!

12 FEBRUARI 19:00
IKON  
Med Yolanda Aurora Bohm  
Ramirez

8 MARS 19:00
BASTUKLUBBEN
Med Ögonblicksteatern

poesi eller talad poesi, tragik, 
komik, fri vers eller trokéisk 
kvadrameter eller kanske allti-
hop, så finns något för dig!

Onsdag 12 februari kl 19.00 
Pris: 180 kr, ung/stud 100 kr
Längd: ca 60 min
Caféet erbjuder pubafton med 
veganska alternativ. 
Ingår i Skellefteå Pride.

ENG: Spoken word, stand up and 
stories with lecturer and trans-
aktivist Yolanda Aurora Bohm 
Ramirez. In Swedish.

Nu har vi möjlighet att sitta 
utanför dambastun för att 
tjuvkika, tjuvlyssna och upp-
leva de samtal, beteenden 
och förhållningssätt som olika 
kvinnors kroppar, tankar och 
erfaren- 
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heter berättar. 
Föreställningen Bastuklubben 
är en del av Ögonblicksteaterns 
hudnära projekt med samma 
namn som undersöker syster-
skap och förtrolighet utifrån 
dambastun som rum och sam-
manhang. 

Tre kvinnor i olika åldrar möts i 
en bastu. Det har de gjort i flera 
år. I bastun följer de varandras 
liv genom nakna sanningar 
och svåra samtal, men också 

genom vardag, glädje och heta 
diskussioner. Sanna vill ha fler 
barn men sexlivet har blivit 
komplicerat med allt barngegg 
de kravlar runt i. Riita slits 
mellan den nya unga kärleken, 
tonårsbarnen och sin
förvirrade mamma. Gunnel ska 
snart gå i pension och bävar 
för tomheten. Hon som levt 
ensam större delen av livet. 
Utan jobbet - hur blir det då att 
få dagarna att gå?

”Bastuklubben” handlar om att 
dela med sig av sitt innersta. Är 
det systerskap - det som upp-
står i nära, förtroliga relationer? 
Eller är systerskap en handling, 
att ta ställning? Vad betyder det 
för vår
närvaro och förtrolighet att 
vara nakna tillsammans och 
att det inte finns något annat i 
rummet som stör?

Söndag 8 mars kl 19.00 
Plats: Bryggarbacken. Utomhus 
- klä dig varmt.
Pris: 180 kr, ung/stud 150 kr
Längd: 60 min. 
Åldersgräns: 15 år
Extra: Eftersamtal och bastu-
sittning, endast för kvinnor. 
Måste förbokas.

Medarrangör: Sara Kulturhus.  
Del av Feministisk vecka.

ENG: Three women of different 
ages meet in a sauna. They have 
been doing this for several years. 
In the sauna they follow each 
other’s lives through naked truths 
and difficult conversations, but 
also through everyday life, joy 
and hot discussions. After the 
performance - discussions and 
sauna. Women only. In Swedish. 
Outdoors.
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THE LIFE AND TIMES OF MS. 
KAREN HENDERSON (akt 1)

The Life and Times of Ms. Karen 
Henderson är ett livligt och 
färgsprakande fyrverkeri fyllt 
med en stor dos ironisk humor, 
tvetydighet och mycket dans. 
En mångfacetterad soloföre- 
ställning som under femtio 
minuter behandlar frågor som 
berör kulturell identitet och 
etnisk tillhörighet, blandat med 
stereotypiska föreställningar 
som många hyser om att ha 
dans som yrke.

ENG: ”The life and times of Ms. 
Karen Henderson” is a vibrant 
fireworks packed performance 
with a large dose of ironic hu-
mour, ambiguity and quite a bit 
of dance.  In English.

Marit är förälskad, passionerat 
förälskad säger hon med ett 
skratt. Hon har aldrig varit med 
om något liknande och hon är 
säker på att det här är mannen i 
hennes liv, han köpte blommor 
på en torsdag!  Vi får följa minnet 
av Marits relation med en man 
som går från att vara drömmen 
till att bli mardrömmen. Hur det 
som började som en till synes 
oskyldig kommentar snabbt eska-
lerade till ett allt mer destruktivt 
förhållande med våldet närvaran-
de varje dag.  Marits berättelse 
blandas med reflektioner kring 
normaliseringsprocesser, försvar 
och hur en person som utsätts 
för våld till slut mister kontak-
ten med sitt sanna jag. Går det 
någonsin att få tillbaka?

ENG: Marit has fallen passionately 
in love and is sure that he is the 
one. Through her memories we 
see how gradually the man of her 
dreams become her nightmare.  In 
Swedish.

9 MARS 19:00
JAG SKULLE DÅ GÅ VID FÖRSTA SLAGET 
Med Matilda Kjellmor & Lena Stenvall

25 MARS 19:00
THE LIFE AND TIMES OF MS. KAREN HENDERSON | GOLDEN
Två dansföreställningar av och med Maria Naidu

GOLDEN (akt 2)

En manifestation för rätten att 
ta plats. Golden är inspirerad av 
70-talets diskokultur där dansa-
ren glider runt som en guld-
ström. Golden är en hyllning till 
alla kroppar som oftast inte får 
synas på våra scener.

ENG: A manifestation for the right 
to take up space. A dance perfor-
mance inspired by the 70’s disco 
culture and a tribute to bodies 
often not allowed to be on our 
stages.  In English.

Måndag 9 mars kl 19.00
Plats:  Västerbottensteatern
Pris: 250 kr, ung/stud 150 kr 
Längd: Föreställning + föreläs-
ning. 2 tim 15 min inkl. paus.
Medverkande: Matilda Kjellmor 
och Lena Stenvall
Medarrangör: Bilda. En del av 
Feministisk veckan.

2-9 MARS
FEMINISTISK VECKA 

Feministisk vecka är ett initiativ 
där Västerbottensteatern, Skel-
lefteå kommun och Museum 
Anna Nordlander - i anslutning 
till Internationella kvinnodagen 
den 8e mars - tillsammans vill vi 
sätta fingret på olika feministis-
ka frågor och lyfta fram starka, 
motiverande och intressanta 
människor. Välkommen till en 
vecka fylld med spännande 
programpunkter.  
Se mer på www.skelleftea.se/
feministiskvecka
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ENKELT, ÄRLIGT OCH 
STARKT OM VAD SOM 
SKER BAKOM MÅNGA 
STÄNGDA DÖRRAR. 
ÖNSKAR ALLA FICK 
SE DEN!
PUBLIKRÖST HÖSTEN 2019

Onsdag 25 mars kl 19.00
Plats: Västerbottensteatern
Ord pris: 220kr, ung/stud 150kr 
Längd: ca 1 tim 40 min inkl paus

Koreografi & medverkande: 
Maria Naidu
Del av satsningen Se Dans.
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TEATER
+MAT

En monolog som presenterar en 
annorlunda bild av ”sagotanten” 
Selma Lagerlöf. 
Möt barnet, tonårsflickan, 
studenten och kvinnan som är 
beredd att göra avkall på allt för 
att skriva.
Görel Crona gestaltar Selma La-
gerlöf från ung flicka till national- 
ikon. Vi får följa hennes kamp för 
rätten att ta plats i den mansdo-
minerade parnassen.  

Umeå: 10-11 feb

De äkta makarna komikern Malin 
Appeltofft och skådespelaren 
Tobias Aspelin blottar äktenska-
pets mindre ljusa och fräscha 
verklighet, långt ifrån livsstilsma-
gasinens glättiga sidor.
Efter flera år av poddande, i 
podcasten Äktenskapet sätter de 
nu upp sin första gemensamma 
show. När mänskligheten står 
inför tuffa utmaningar som att 
lösa klimatfrågan, utrota svält, 
hantera artificiell intelligens och 

att undvika ett tredje världskrig, 
står Malin och Tobias inför den 
absolut svåraste utmaningen: att 
förstå varandra.
En humorshow om kärlek och 
det omöjliga med att behålla 
värdigheten och förståndet i nöd 
och lust.

Musikteatergruppen Pajso i sam-
arbete med Frilansteatern, 
hedrar poeten Dan Andersson 
100 år efter hans död. I hundra 
år har vi älskat Dan Anderssons 
dikter, men det var först efter sin 
död han blev riktigt uppskattad. 
Pajso har gjort egna tonsätt-
ningar av Dan Anderssons poesi 
sedan 1991. Med sin speciella ton 
har de lockat fram en ny lyssning 
av diktarens texter. 
På scenen möter vi Mats  
Himmelstrand (musiker) och  
Maria Norgren (skådespelare), 
båda med lång yrkeserfarenhet.

En skalbagge i soppan. 1963 
släppte The Beatles sitt debu-
talbum och det blev succé på 
en gång. Med över 1,3 miljarder 
sålda skivor är The Beatles mu-
sikhistoriens mest framgångsrika 
popband.
Historien om hur dessa fyra 
unga män erövrade världen är 
vida känd. Desto mindre vet vi 
om mödrarna, flickvännerna och 
fruarna som på nära håll fick 
uppleva framgångarna med allt 
vad det innebar...

En magisk föreställning om de 
små tingen i vår vardag som 
tillsynes verkar alldeles normala 
och lätta att förstå sig på, till dess 
man börjar syna dem i sömmar-
na… Följ med på en resa där 
gränserna mellan det som verkar  
möjligt eller omöjligt suddas ut i 
sinnenas ateljé. 

Upplev Peter Varg en utav Nor-
dens mest meriterade och mång-
sidiga Illusionister i hans nya 
magic crossover föreställning. 

Den perfekta kombinationen! Ät din lunch eller mid-
dag hos oss och se samtidigt på teater, musik eller 
berättande på caféscenen. Vi arrangerar också lunch-
teater på Umeå Folkets Hus tillsammans med Umeå 
Teaterförening. Populärt och gott!

6-7 FEBRUARI
JAG HÖRDE EN SÅNG 
PÅ EN STJÄRNA EN 
GÅNG Med Mats Himelstrand 
och Maria Norgren

20-21 FEBRUARI
ÄKTENSKAPET - EN SHOW SOM STÅR UT 
Med Malin Appeltoft och Tobias Asplin
Av Dan Andersson

27-28 FEBRUARI
MIRAKEL I VARDAGEN
Med illusionisten Peter Varg

5-6 MARS
ALL YOU NEED IS 
BEATLES
Med Saga Eserstam och Hans 
Eriksson

13-14 FEBRUARI
SELMAS SAMLADE 
VREDE
Med Görel Crona

SKELLEFTEÅ 

 Teatersoppa: Torsdagar 
och fredagar kl 12.00. 210 kr 
inkl. soppa.Servering från kl 
11:30. 

 Efter jobbet: Torsdagar 
kl 18.00. 240 kr inkl. mat.  
Servering från kl 17.15. 
 
Boka och meddela allergier 
till Skellefteå turistcenter, tel. 
0910-45 25 15

Meny:  
vasterbottensteatern.se

UMEÅ 

  Lunch från kl 11.30

Middag från kl. 17.00 
Ord. pris 240 kr inkl. mat
Scenpass 220 kr inkl. mat

Boka och meddela ev allergier 
till  Biljettcentrum tel 090-13 
31 80, biljettcentrum.com

Arrangörer: Västerbottenste-
atern i  samarbete med Umeå 
Teaterförening, Umeå Folkets 
Hus och ABF.

Meny: umea.fh.se
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I musikteaterföreställningen 
Drömmen om regnbågen med 
Anna Bromee får publiken upp-
leva den unika historien om Judy 
Garlands liv och hennes sista kon-
serter i livet, våren 1969 i Sverige 
och Danmark. 

I föreställningen berättas för 
första gången på en scen - med 
hjälp av Judy Garlands sånger och 
särpräglade humor och svärta  - 
om dagarna i Sverige, men också 
om Stonewall-upproret. Natten 
efter det att HBTQ-ikonen Judy 

En oförglömlig upplevelse i den 
romska musikens flora med Hans 
Caldaras.
Redan som ung tonåring blev 
Hans Caldaras involverad i förfat-
tarinnan Katarina Taikons enga-
gemang för de svenska romernas 
berättigande i landet. Vid samma 
tidpunkt debuterade Hans på 
grammofonskiva och i TV.
Hans har under alla år ägnat sig 
åt att ge romernas kulturella 
mångfald och historia ett ansikte. 
Via sin sång låter han oss lyssna 

Återigen trollbinder Gunnar 
Eklund publiken med originalupp-
sättningen av ”Huset”.
En berättelse som handlar om ett 
husbygge, om besatthet, om tro, 
om penninglotteriet, om gruvnä-
ringen, om kärlek och om livets 
mening. Som vanligt i en historia 
av Torgny Lindgren är det inte lätt 
att sätta fingret på vad det hand-
lar om. Det kan tyckas handla om 
ett husbygge, men handlar det 
egentligen inte om LIVET?

Umeå: 30-31 mars

12-13 & 26-27 MARS
HUSET
Berättarföreställning med 
Gunnar Eklund

18  MARS
VÄRMANDE SÅNGER I 
VÅRVINTERN. 
Med Susanne Levonen och  
Jonas Olsson.

19-20 MARS
DRÖMMEN OM 
REGNBÅGEN
Med Anna Bromee

begravdes i New York, fick gäs-
terna på en av stadens gaybarer 
nog av polisens trakasserier och 
gjorde våldsamt motstånd.  
Händelsen räknas som start- 
skottet till Pride-rörelsen.
 
Hösten 2019 hade filmen om Judy 
Garlands liv - Judy - biopremiär. 
Detta femtio år efter hennes 
bortgång. I filmen porträtteras 
hon av Renee Zellweger.

TEATER 
& MAT

KLASSISK ONSDAG Ett glödande 
program om kärleken, livet och 
döden utlovas tillsammans med 
Norrlandsoperans Susanna Levo-
nen och Jonas Olsson. Den röda 
tråden i programmet spänner 
över sånger från visa och tango 
till operans värld!

Ett samarbete med Norrlands- 
operan där Susanna är anställd 
som sångerska och Jonas Olsson 
är anställd som repetitör och 
orkesterpianist.
Endast onsdag 18 mars  
kl 12.00 & 18.00

2-3 APRIL
ROMSKA RÖSTER
Med Hans Caldaras

till röster från en värld som finns 
bland oss, men ändå inte. Vi får 
ta del av hans och deras minnen, 
upplevelser, känslor, tankar, för-
hoppningar och drömmar.
Tillsammans med skickliga mu-
siker i ”Roma Hot Band” bjuder 
Hans på ett lärorikt musikaliskt 
möte som berör och ger efter-
tanke. 
Medverkande: Hans Caldaras – 
sång, Hasse Larson – kontrabas, 
Christer Langborn - gitarr

IN ENGLISH
THEATRE & FOOD

A perfect combination for every- 
one that  wants more performing 
arts in their life. 

6-7 /2  Jag hörde en sång på 
en stjärna en gång. Music and 
theatre performance based on 
the poetry of Dan Andersson. In 
Swedish.

13-14/2 Selmas samlade vrede  
. A monologue that portrays a 
different image of the author and 
Nobel recipient Selma Lagerlöf.  In 
Swedish.

20-21/2 Äktenskapet - en show 
som står ut A show that exposes 
the less bright and fresh reality of 
marriage, far from the happy pages 
of lifestyle magazines. In Swedish.

27-28/2 Mirakel i vardagen  
Experience Peter Varg one of the 
Nordic region’s most acclaimed 
and versatile Illusionists in his new 
magic crossover performance. No 
Swedish required.

5-6/3 All you need is Beatles 
Meet the women behind the Beatles 
who made it all possible. Saga and 
Hans interpret The Beatles musical 
treasure. In Swedish. Songs in 
English.

12-13 & 26-27/3 Huset 
A story by Torgny Lindgren perfor-
med by storyteller Gunnar Eklund. 
In Swedish.

18/3 Värmande sånger i vårvin-
tern. A passionate concert about 
love, life and death with Norr-
landsoperans opera singer Susanna 
Levonen and pianist Jonas Olsson. 
No Swedish required. 

19-20/3 Drömmen om regn-
bågen Music theater about Judy 
Garland - and the freedom to be 
oneself. In Swedish.

2-3/4 Romska röster  An unfor-
gettable musical experience in of 
Roma music and history with Hans 
Caldaras and ”Roma Hot Band”. In 
Swedish. 
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FEBRUARI

sö 2/2  19.00  Pappa, make och krigs-  
    förbrytare, Nordanå
to 6/2  12.00   Jag hörde en sång på en  
    stjärna en gång
to  6/2   18.00  Jag hörde en sång på en  
    stjärna en gång
fr  7/2   12.00  Jag hörde en sång på en  
    stjärna en gång
on-to  12-13/2   Konferens: Lära med 
    berättande, Medlefors
on  12/2  19.00   IKON 
to  13/2  12.00  Selmas samlade vrede
to  13/2  18.00  Selmas samlade vrede
fr  14/2  12.00  Selmas samlade vrede
fr  14/2  19.00   Improviserad  
    Melodifestival, Nordanå
lö  15/2  19.00   Improviserad  
    Melodifestival, Nordanå
to  20/2  12.00  Äktenskapet
to  20/2  18.00  Äktenskapet
fr  21/2  12.00  Äktenskapet 
sö  23/2  15.00  Afternoon tea:
    Fransesca & Gustav 
on  26/2  19.00  Tre systrar, Genrep 
to  27/2  12.00  Mirakel i vardagen
to  27/2  19.00   Tre systrar. Premiär!

JUNI  
Romeo & Julia spelas på Medlefors.

fr 12/6  18.00  Romeo & Julia Genrep
lö  13/6  15.00   Romeo & Julia Premiär!
må  15/6  18.00  Romeo & Julia
ti  16/6  18.00    Romeo & Julia
on  17/6  18.00  Romeo & Julia
ti  23/6  18.00   Romeo & Julia
on  24/6  18.00   Romeo & Julia
to  25/6  18.00   Romeo & Julia 
fr  26/6  18.00  Romeo & Julia 
lö  27/6  15.00   Romeo & Julia
sö  28/6  15.00   Romeo & Julia

JULI

on  1/7  18.00   Romeo & Julia
to  2/7  18.00   Romeo & Julia
fr  3/7  18.00  Romeo & Julia
lö  4/7  15.00   Romeo & Julia
sö  5/7  15.00   Romeo & Julia
on  8/7  18.00   Romeo & Julia
to  9/7  18.00   Romeo & Julia
fr  10/7  18.00   Romeo & Julia
lö  11/7  15.00   Romeo & Julia
sö  12/7  15.00   Romeo & Julia

fr  13/3  12.00  Huset
fr  13/3  19.00  Tre systrar
lö  14/3  14.00   Tre systrar
ti  17/3  13.00  Tre systrar matiné
on  18/3  12.00  Värmande sånger i vår- 
    vintern.
on  18/3  18.00  Värmande sånger i vår- 
    vintern.
to  19/3  12.00   Drömmen om regnbågen
to  19/3  18.00  Drömmen om regnbågen
to  19/3 19.30  Tre systrar 
fr  20/3  12.00   Drömmen om regnbågen
fr  20/3  19.00   Tre systrar
lö  21/3  14.00   Tre systrar
ti  24/3  19.00   Berättarklubb
on  25/3  19.00   The life and times of 
    Karen Henderson 
    /GOLDEN
to  26/3  12.00   Huset
to  26/3  18.00   Huset 
fr  27/3  12.00   Huset
lö  28/3  14.00    Rädda världen
sö  29/3  15.00   Afternoon tea:
    Fransesca & Med 
ti  31/3  19.00   Tre systrar

fr  28/2  12.00  Mirakel i vardagen 
fr  28/2  19.00   Tre systrar
lö  29/2  13.00   Vatten
lö  29/2  14.00   Tre systrar
lö  29/2  15.00  Vatten

MARS

ti  3/3  14.00   Sagoäventyr
on  4/3  19.00   Tre systrar
to  5/3  12.00  All you need is Beatles
to  5/3  14.00   Sagoäventyr
to  5/3  18.00  All you need is Beatles
to  5/3  19.30   Tre systrar
fr  6/3  12.00   All you need is Beatles
fr  6/3  19.00  Tre systrar
lö 7/3  14.00   Sagoäventyr
lö  7/3  14.00   Tre systrar
sö  8/3  19.00   Bastuklubben, Bryggar- 
    backen
må  9/3  19.00   Jag skulle då gå vid 
    första slaget
on  11/3  18.00   Försnack: Tre systrar 
on  11/3  19.00   Tre systrar
to  12/3  12.00  Huset
to  12/3  18.00  Huset
to  12/3  19.30   Tre systrar

APRIL

on  1/4  19.00   Tre systrar
to  2/4  12.00   Romska röster 
to  2/4  18.00   Romska röster  
to  2/4  19.30   Tre systrar
fr  3/4  12.00   Romska röster 
fr  3/4  19.00   Tre systrar
lö  4/4  14.00   Tre systrar
må 6/4  19.00   Föreläsning: Romernas  
    historia och myt- 
    omspunna värld. 
ti  7/4  13.00   Tre systrar, matiné
ti  7/4  19.00   Klassikersalong
on  8/4  19.00   Tre systrar
sö  19/4  15.00   Afternoon tea
    Fransesca & Tage 

MAJ

fr  8/5  19.00   Improv comedy night! 

KALENDER

Tre systrar Fem clowner klafsar 
in i det Tjechovska finrummet 
under våren 2020.
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ERBJUDANDEN
Tre systrar + mat 17 mars & 7 april 
Boka lunch vid våra tisdagsmatinéer.
Pris 90 kr. Serveras från 12:00. 
Begränsat antal platser.

BILJETTER
Skellefteå
www.tickster.com, Skellefteå Turistcenter 
tel 0910-45 25 15

Eventuellt överblivna biljetter säljs vid 
entrén 1 tim innan föreställning.

Umeå 
Biljettcentrum tel 090-13 31 80   
www.biljettcentrum.com

På turné 
Biljetter till föreställningar på  turné säljs 
av respektive arrangör.

UMEÅ

Umeå (Folkets Hus)
må  10/2  12.00   Selmas samlade vrede
må  10/2  18.00  Selmas samlade vrede
ti  11/2  12.00   Selmas samlade vrede
må 30/3 12.00  Huset 
må 30/3 18.00   Huset
ti 31/3 12.00  Huset

Umeå (Väven)
ti  24/3  19.00   Tre systrar
on  25/3  19.00   Tre systrar 
to  26/3   19.00   Tre systrar

PÅ TURNÉ

Selmas samlade vrede
ti 25/2   19.00  Malå
on  26/2  19.30   Rundvik
on  1/4  19.00   Vilhelmina
to  2/4  19.00   Gunnarn
fr 3/4  19.00  Hemavan

Tre systrar 
lö  28/3  15.00   Lycksele

Livsberättelser 
lö-sö 1-2/2   Granö

Berätta! 
lö  28/3  10-15  Storuman

Romeo & Julia. Sommarteater i Medleforsparken 
sommaren 2020 och 2021. 

Föreställningarna spelas på 
Västerbottensteatern i Skellefteå om 
inget annat anges.

 SOPPA + KAFFE ingår i biljettpriset

 MAT + KAFFE ingår i biljettpriset

 FIKA ingår i biljettpriset

 BARN- & familjeföreställning

MAT/SOPPA serveras 30 – 45 min före 
föreställningen.

PORTABEL HÖRSLINGA finns att låna vid 
alla våra föreställningar.

FÖR ASSISTANS inför eller efter en före-
ställning kontakta Maria Asserud,  
tel 070-569 56 32
maria.asserud@vasterbottensteatern.se

FOR INFORMATION IN ENGLISH please 
contact Pär Löfbom, phone: 070-227 04 52
par.lofbom@vasterbottensteatern.se
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Ta bussen till 
teatern!

Din teaterbiljett ger 
dig fri resa i Skellefteå 
Lokaltrafik 2 timmar 
före och 2 timmar 
efter föreställningen!

Välkomna i våra bussar!

Skellefteå buss
www.skebuss.se 
0910-72 56 00

Tillsammans skapar vi energi 
Vi stöttar verksamheter som ger utlopp för kreativitet och energi. 
Det är så vi vill vara en kraft i vårt samhälle. En kraft i stort och smått. 
Läs mer på skekraft.se/sponsring


