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INNEHÅLL

KÄRA PUBLIK
Vi var många på teatern som tittade på varandra med glada miner och sa – vilket roligt år 2020
kommer att bli!
Västerbottensteatern firar 40 år
som länsteater, UngHästen fyller
20 och nästa år flyttar vi in i det
vackra Sara Kulturhus. Ett hus och
ett behov som vi på teatern varit
med att driva och strida för i över
15 år. Då när vi yttrade de orden
var vi ännu lyckligt ovetandes om
det okända virus som bildats och
hur det skulle komma att få förödande konsekvenser för en hel
värld. Konsekvenser som påverkat alla samhällets sektorer. Så
också kulturen och vi på Västerbottensteatern.
Men det som fostrats i västerbottnisk mylla är segt och ger sig inte
så lätt!
Vi ser det som vår viktigaste uppgift att fortsätta verka för att ge
vår publik det bästa huset förmår
även i dessa svåra tider. Så när de
första restriktionerna kom valde

vi därför att snabbt digitalisera
en mängd föreställningar och evenemang som tex skrattsuccén Tre
Systrar och Improviserad Melodifestival. Vi skapade digitala samtal med vårt Berättarfika. Och nu
i sommar genomförde vi, mot alla
odds, vår sommarteaterföreställning Romeo och Julia i den vackra
Medleforsparken för en exklusiv
publik på endast 50 personer per
föreställning (ett hett tips, om ni
inte fick plats i sommar så passa
på och boka inför nästa år - biljetter ute redan nu!).
Nu är hösten här och vi fortsätter
vårt firande. Under rubriken klassiker har vi under året hittills tagit
oss an både Tjechov och Shakespeare. Nu är det dags att vända
blicken till vårt egna svenska författarlandskap och den allra första kvinnan att få Nobelpriset i litteratur – Selma Lagerlöf, med en
av hennes mest älskade berättelser Kejsarn av Portugallien. Sedan
är det dags att fira UngHästens 20
framgångsrika år och därefter ta
del av Berättarfestivalen, den 12:e

i raden, där vi bland annat får
möta fantastiska Stina Wollter. I
november öppnar vi dörrarna
till vår stora jubileumsrevy – Teaterspektaklet - för att avsluta året
med en liten julkaramell – Jul-SingAlong.

att du som besökare skall kunna
känna dig så trygg som möjligt
när du tar del av allt det härliga vi
vill bjuda på.

Till dig som undrar om det är säkert att besöka oss i höst. Som
alltid följer vi myndigheternas
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strategier som skall säkerställa
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Trångt och hjärtligt på turné
Rysaren Tillbaka innan midnatt turnerade 2019 med fullödig scenografi, teknik och specialeffekter i hela Norrland. Föreställningen återkommer våren 2021 till Umeå och Skellefteå. Produceras tillsammans
med Profilteatern. Foto: Adam Stanišić Stålhammar

EN TURNERANDE LÄNSTEATER SOM SKA VARA

Nytt unikt kulturhus med fantastiska scenrum för alla behov, en spektakulär och
omtalad byggnad placerad som ”kyrkan
mitt i byn” och möjligheter till utvecklande
samarbeten med andra aktörer. Med de
förutsättningarna kan tanken att omvandlas till stadsteater vara lockande, men inte
för Västerbottensteatern. Uppdraget som
hela länets teater är lika viktigt i framtiden
som det varit ända sedan starten för 40 år
sedan.
Både teaterns vd Fransesca Quartey och
den konstnärlige ledaren Bobo Lundén lägger seriös tyngd bakom ”stororden” när de
talar om Västerbottensteaterns uppgift som
turnerande länsteater.
– Västerbotten är myllan som ger oss kraft.
Den tradition vi har att turnera i hela länet
och spela på både stora och små scener
lever givetvis vidare. Västerbottens framgångar bygger på att vi gör saker tillsammans, och så vill vi också fortsätta att jobba
- även de små orterna ska ha en chans att ta
del av ett rikt kulturliv och det vill vi bidra till,
säger Fransesca.
En mix av stora föreställningar som tar ut
svängarna i Sara Kulturhus och turnéanpassade uppsättningar är Fransescas framtidsbild och Bobo Lundén håller med.
– Jag tycker att det är vår förbannade plikt
och ansvar - ursäkta uttrycket - som länsteater att se till att högkvalitativ scenkonst
kommer ut i länet. Det handlar såklart om
pengar men så länge som regionen är villig
att ta ett finansiellt ansvar så kommer vi att
leverera. Det är ett löfte från mig så länge
jag är kvar, säger Bobo.
Vad kan då publiken förvänta sig av Västerbottensteaterns repertoar efter inflyttningen i Sara Kulturhus?
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Foto: Jonas Westling för Martinssons

STADENS STOLTHET
OCH REGIONENS
KVARTERSTEATER
– Temat för 2021 blir just Västerbotten. Vi
kommer att söka oss ner i länets historiska
skattkista och hämta berättelser, händelser
och människoöden från förra sekelskiftet,
från den tid då ”västerbottningarna fick
människovärde”, som någon uttryckte det,
säger Bobo Lundén.

– Vi kommer in i en fas som kommer att ta
mycket kraft, men också ge mycket energi.
Vi är en mycket stolt länsteater - ingen riktningsändring är på gång - som också arbetar
för att expandera vår publik här i Skellefteå.
Vår vision är fortfarande att vara stadens
stolthet och regionens kvartersteater.

Under hösten 2021 kommer våra tre stora
länsförfattare att göra tydliga avtryck i repertoaren, även på turné. Den stora satsningen är redan avslöjad – det efterlängtade
uruppförandet av Musikanternas uttåg, PO
Enquists episka mästerverk. Bobo intygar
att årets tema Västerbotten kommer att
upplevas i hela länet, men att Musikanternas
uttåg tyvärr är för stor att turnera med.
– Vi hoppas istället att våra länsinvånare ska
känna inspiration att komma till Skellefteå
och se våra föreställningar i det fantastiska
nya kulturhuset Sara.

- DET ÄR VÅR FÖRBANNADE PLIKT OCH
ANSVAR - URSÄKTA
UTTRYCKET - SOM
LÄNSTEATER ATT SE TILL
ATT HÖGKVALITATIV
SCENKONST KOMMER
UT I LÄNET...

Framtidens typ av teater är det för tidigt att
prata konkret om, men inriktningen är tydlig
menar Bobo.
– Jag hoppas att våra turnerande föreställningar även i fortsättningen ska kännas som
något relevant och utvecklande för alla i
hela länet. Som en frisk vind som både ska
kännas underhållande och tankeväckande.
Detta är något som teaterns dramaturg
Tora von Platen och jag, tillsammans med
vårt mycket kompetenta konstnärliga råd,
har som främsta mål i vår planering. Vi tror
på kreativitetens möjlighet att skapa underverk.
Året 2021 blir på många sätt en etableringsperiod i Sara Kulturhus, med många utmaningar och hårt arbete som väntar. Att flytta
en teater mitt under pågående produktioner är ett drama i sig. Fransesca Quartey
summerar:

BOBO LUNDÉN

Riggning av ljus under turnén av
Tillbaka innan midnatt, 2019.

Foto: Adam Stanišić Stålhammar

VÄGEN TILL SARA
Vägen till byggstart av Sara Kulturhus har
varit lång och kurvig, men hela tiden med
ett tydligt mål i sikte. Många har varit engagerade och drivit processen framåt,
både politiker, kulturinstitutioner och kulturutövare.
Ur Västerbottensteaterns perspektiv finns
många intressanta turer och delmål under
resans gång. Det fanns exempelvis tidiga
förslag på att flytta Västerbottensteatern
till Nordanå. Så blev det inte, men teatern
har istället varit en av de drivande krafterna
bakom att göra verklighet av visionen om ett
kulturhus i Skellefteå.
Frågan om ett scenkonsthus väcktes redan tidigt under 00-talet med Mats-Arne
Larsson som teaterchef. Sedan drevs frågan vidare av bland andra teaterchefen
Med Reventberg och styrelseordförande
Anna-Britta Lundberg. I samarbete med
de andra kulturinstitutionerna och Kulturnämnden med ordförande Carin Lundberg
fortsatte idén att integreras i Skellefteås utvecklingsarbete.
Idén fick bred politisk förankring och blev
snart konkretiserad i kommunfullmäktiges
beslut i juni 2015 om att bygga ett nytt kulturhus i Skellefteå. Sedan var det ”bara” att
bestämma plats, innehåll och diskutera detaljerna...
Låter enkelt i kortformat, men det har krävt
tid, samverkan, kompetens, diskussioner,
idéutveckling etc. Men nu är vi snart där – vi
ses i Sara Kulturhus hösten 2021!
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GIVANDE ESTETISKT
SAMARBETE
Glädjande nog är det så att den estetiska
utbildningen med inriktning mot teater
återigen kan ta in elever. Det öppnar upp
för fler givande teatersamarbeten – för
både elever och Västerbottensteatern.
Ella Hällgren är en av de estetelever som
fortsatt sin teaterbana efter sin utbildning.
Efter att ha medverkat i S.E.N.S.E och Ringaren i Notre Dame på Västerbottensteatern
tog Ella studenten 2016 och sökte sig vidare
ut i teatervärlden.
– Jag sökte teaterskolor i Sverige och Storbritannien och tog examen med en kandidat
i Skådespeleri våren 2019. Nu driver jag en
egen teatergrupp i Edinburgh som fokuserar
på nyskrivet och nyskapande, och vill skapa
fler roller för kvinnor på den moderna teaterscenen.
Ella säger att det var helt ovärderligt att få
vara med i två professionella föreställningar
tillsammans med sina klasskamrater.
– Jag har så många fina minnen, så mycket
jag fick lära mig. För oss på teaterutbildningen så var vårt samarbete med Västerbottensteatern i S.E.N.S.E. en fantastisk möjlighet. Vi lärde oss väldigt mycket samtidigt
som vi fick göra det vi älskade mest - att skådespela.
En framtid med teater är given för Ella Hällgren.
– Det är svårt att konstant driva och söka
och kämpa för att få visa sin konst – uppoffringarna är stora. Men jag kommer alltid
att jobba för att utveckla teater, och bjuda
in nya människor till att se vad vi kan göra.
Teatern lever!
Alla som går estetiska programmet med inriktning teater blir givetvis inte skådespelare eller hamnar i andra konstnärliga yrken i
scenens närhet. Är då utbildningen bortkas-
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tad för dessa? Nej, absolut inte, hävdar med
emfas Margaretha Hörnqvist, teaterlärare.
– Utbildningen ger en bra träning på ”vem är
jag och hur fungerar jag i en grupp” – identiteten stärks helt enkelt. Vi ser hur eleverna
växer under utbildningstiden, de utvecklar
sin förmåga att analysera, argumentera och
kommunicera.

man tänka långsiktigt och strukturerat. Om
vi satsar på närodlat och på perenner som
återkommer år efter år så kommer teatern
ha en egen konstnärlighet som inte bara
kommer hitta sin egen särart utan också
lockar såväl publik till föreställningarna som
scenkonstnärer från andra delar av Sverige
och världen att arbeta med oss.

Samarbetet med Västerbottensteatern ser
Margaretha som en stor tillgång.
– Det är en förmån för eleverna att vara med
i ett professionellt teatersammanhang. Det
är en kunskap och erfarenhet man inte kan
få i en skolmiljö.

Som konstnär ser Bobo som sin främsta
uppgift att verka för att konsten frodas och
växer utifrån Västerbottens egna kulturella
mylla.
– Anderstorps teaterlinje är en av våra plantskolor och jag ser det som vårt absoluta
ansvar att se till att våra plantskolor växer,
frodas och skapar framtida scenkonstnärer
som vi sedan med stolthet kan säga kommer från Västerbotten.

Ella Hällgren intygar att det Margaretha säger verkligen stämmer.
– Jag tror att de flesta av just vår årskull fortfarande arbetar med skådespeleri, regi eller
skrivande, vilket är hur roligt som helst. Mina
lärare och mentorer nämnde flera gånger
hur viktigt det var att hålla lekfullheten och
kreativiteten levande, och det kommer jag
alltid att bära med mig.
Bakom beslutet att ta in elever igen ligger
en kamp där Västerbottensteatern varit en
drivande aktör. Teaterns konstnärlige ledare
Bobo Lundén:
– Förutom skrivelser till gymnasienämnden
har jag och skolan formulerat ett förslag på
samarbete där tanken är att koppla teaterlinjen än närmare till teatern. Målet är att
kunna erbjuda Sveriges bästa gymnasieutbildning i teater där vi på länsteatern aktivt
ska finnas med i vissa delar i deras utbildning.

Bild ur föreställningen S.E.N.S.E (2015)
Foto: Patrick Degerman

Bild ur föreställningen En Julsaga (2016)
Foto: Patrick Degerman

DET VAR MIN VÄG
IN TILL DET
PROFESSIONELLA
TEATERLIVET.

ELLA HÄLLGREN, TIDIGARE ELEV PÅ
ESTETPROGRAMMET.

Bobo Lundén har en kär metafor om kultur
och scenkonst som en trädgård. Han använder den gärna, men den är bra, så han får
chansen igen:
– För att ha en prunkande trädgård så måste
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FRÅN STÅLBRANSCHEN
TILL TEATER OCH SARA
Han växte upp med teater i familjen med
en far som drev Skellefterevyn. Den inspirerande doften av scendamm fanns
där hela tiden och under studier i Stockholm och USA utvecklades teaterintresset
genom medverkan i amatörteater. Men
sedan blev det nya vägval med arbete i
näringslivet och eget företagande inom
branschen laserskärning. Mer hårdvara
kan man säga.
Han hade hamnat långt från kultur och teater kan tyckas, men via UngHästen hittade
Pär Löfbom tillbaka till teatern. Idag jobbar han med att marknadsföra och sälja
Västerbottensteaterns föreställningar.
– Genom företagsbesök, teaterresor, samarbeten och paketerbjudanden försöker
jag och hela marknadsavdelningen att göra
Västerbottensteaterns alla publika avdelningar till ett självklart alternativ för alla
Västerbottningar.
Kärleken och tilltron till teater är uppenbarligen en viktig drivkraft för dig, men har du
någon glädje av din bakgrund i näringslivet?
– Jag säger alltid att den resa som jag gjorde
med att starta ett eget företag från grunden är den bästa utbildningen jag fått i livet.
Den gav mig kunskap om allt från ekonomi,
personal och organisation till kundkontakt,
försäljning och marknadsföring. Men även
att våga utmana sig själv genom att ta det
första nattskiftet vid rörlasermaskinen, leda
en workshop i vänskap för högstadieelever,
göra en idrottsklassiker eller att vara en
av artisterna i Melloimpro. Alla dessa och
många fler har alltid varit utmaningar som
lett till en personlig utveckling. Det gäller
att lita på att man fixar det även om det kan
kännas lite pirrigt!
Nu är nästa stora steg att flytta över dessa
erfarenheter och ambitioner till Sara Kultur-
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hus. Nya förutsättningar, nya partners, nya
sätt att arbeta väntar – hur ska det gå?
– Det kommer att bli fantastiskt! Detta unika
och vackra hus byggt av trä från Norrland
var värt all väntan. Att vi får scener för både
teaterensemblen, Nordiskt Berättarcentrum och UngHästen är en dröm. Sen får vi
ett hus som även fylls av nya samarbeten
med Stadsbiblioteket, Skellefteå Konsthall,
MAN, kulturhusbolaget och Elite Hotels. Vi
är många som tillsammans kommer att göra
Sara till ett kulturhus i världsklass, det känns
inspirerande.

kommer från ett av mina företagsbesök.
När teatern fylls av förväntansfulla besökare och utsålda läktare. När företag eller
verksamheter hör av sig för att boka egna
föreställningar för sin personal. Helt enkelt
när människor kommer till oss för att uppleva kultur. Det är dit vi vill komma!

Att teatern har en stark attraktionskraft på
besökare var Pär övertygad om sedan tidigare. Det kan han nu växla upp med nya
möjligheter i Sara Kulturhus. Att paketera
besöksupplevelser har han ju redan en viss
förkärlek för.
– Lokalerna och huset kommer att ha en
stark attraktionskraft och fungera som besöksanledning i sig. Dessutom kan vi nu
erbjuda konferenser, boende och kultur
i samma paket. Vi kan samma dag ha en
konferens för 1200 personer som kan äta
middag i unik miljö för att sedan avrunda
kvällen med teater innan de somnar i sitt
hotellrum med en vidunderlig utsikt över
Skellefteå. Kanske hinner de med ett besök
i husets spa också, säger han med ett entusiastiskt leende.

DET KOMMER ATT BLI
FANTASTISKT!
DETTA UNIKA OCH
VACKRA HUS BYGGT AV
TRÄ FRÅN NORRLAND
VAR VÄRT ALL VÄNTAN.

Många välformulerade tankar kring marknadsföring och paketering blir det. Men när
han summerar sitt resonemang så är det
inte marknad det handlar om utan den enskilda besökarens upplevelse.
– Den bästa dagen på jobbet är när ett företag från länet går in och sponsrar bussar så
elever från deras ort kan komma på besök.
När jag till en trogen besökare lyckas hitta
en ledig plats till vår utsålda sommarteater.
När jag ser ett nytt ansikte i publiken som

PÄR LÖFBOM

Pär Löfbom framför bygget av Sara
Kulturhus i centrala Skellefteå. Huset blir
med sina 20 våningar och 80 meter ett av
världens högsta trähus.
Foto: Jonas Lundqvist
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ATT SCENKONSTEN
SAMLAS I ETT HUS
BORDE GE SYNERGIEFFEKTER...

ANNA-CARIN NILSSON BJÖRK,
SKELLEFTEÅ RIKSTEATERFÖRENING

Alla Skellefteås kulturaktörer flyttar inte in
i det nya kulturhuset – hur ser de på framtiden? Mest positivt visar en rundfrågning.
Västerbottensteatern är en av de fyra kulturinstitutioner som flyttar in i Sara Kulturhus. Med sin verksamhet och tillsammans
med gästspel, kongresser och evenemang
ska de fylla huset med upplevelser. Men
hur ser andra kulturaktörer på framtiden
– hamnar de i skuggan av världens högsta
träbyggnad eller ser de möjligheter? Vi ställde frågan till några av Skellefteås kulturorganisationer.
Agnes Lundmark, verksamhetsansvarig
Kulturföreningen Mullberget/Trästockfestivalen:
En satsning på kultur i Skellefteå betyder alltid mycket för oss som kulturaktör. Oavsett
storlek, nybygge, verksamhet eller arrangemang. Att just ett kulturhus skulle beslutas
om och faktiskt byggas är en otrolig möjlighet för oss som vana arrangörer.
Utöver att vi ser framför oss att faktiskt
kunna arrangera konserter, vernissager
och föreställningar i anpassade lokaler - så
föreställer vi oss också utökade samarbeten mellan såväl små som stora aktörer. På
både lokalt och nationellt plan.
Anna-Lena Lundmark, kulturutvecklare
Skellefteå kommun:
Sara Kulturhus är en stor, häftig satsning
och som en tydlig del av Skellefteås kulturliv
kommer huset att ha stor betydelse. Med
sina många visningsmöjligheter är Sara en
självklar resurs för Skellefteå kommuns alla
invånare, besökare och för dess kulturaktörer. När kulturens olika aktörer tillsammans
använder huset kommer Sara att bidra väsentligt till ett framgångsrikt och långsikt
hållbart kulturklimat här i kommunen. Där
tillit, tillsammans och transparens är ledord
i arbetet framåt.

10

I SKUGGAN AV
SARA KULTURHUS?
Anna-Carin Nilsson Björk, ordförande
Skellefteå Riksteaterförening:
I många år har vi i Skellefteå Riksteaterförening haft en önskan om en stor scen,
en som ger oss chansen att visa de större
produktioner som hittills passerat förbi vår
stad, på väg till Umeå och Luleå. Nu slår den
önskan in!
Vårt nya fantastiska kulturhus ger nu också
möjligheter att bjuda in hela scenkonst-Sverige till större möten i Skellefteå, exempelvis
Riksteaterns kongress eller Scenkonstbiennalen.
Att scenkonsten samlas i ett hus borde ge
synergieffekter, till exempel kommer det att
bli ett brett utbud av många scenkonstuttryck. Samverkan mellan olika aktörer i kulturhuset ger möjlighet att gemensamt boka
in riktigt stora produktioner och även internationella aktörer.
Förhoppningsvis kommer all kultur att
marknadsföras gemensamt och vi hoppas
även att alla biljetter säljs centralt i kulturhuset. Detta kommer att underlätta för publiken och säkert både öka och bredda publiken för samtliga arrangörer.
Kajza Rauhala, konstnärlig ledare Skellefteå Dans och Balettförening:
Då vi har en expanderande publik och ett
växande antal dansare, hoppas vi att Sara
Kulturhus blir en självklar scen för oss att
verka på. Ett hus som bjuder på dynamiska
möten, intima som storskaliga där det lokala
danslivet berikar med upplevelser. Med vår
satsning Dansväxthuset ser vi möjligheter
till många spännande crossover-projekt där
olika uttryck får inspirera varandra och skapa nya kontexter.

Mats Åkerström, ordförande Jazzklubben
Boston:
Vi hoppas kunna köra konserter med
gästande band i ändamålsenliga lokaler. Blir
det inte i kulturhuset så borde åtminstone
trycket på Nordanå minska så man kommer
åt den scenen lite lättare. Våra krav på välstämd flygel, ordentliga loger och närhet
till restaurang borde kunna tillfredsställas
bättre än nu. Vi tror dock INTE att våra regelbundna lördagsföreställningar kommer
att kunna flytta in i kulturhuset.
Vi tror också att ju mer utrymme det allmänna kulturutbudet bereds desto bättre för
alla. Kultur föder kultur precis som affärer
föder affärer.
Vi ser gärna samverkan med olika parter
och vi tänker gärna i termerna av ”crossover” dvs. jazzkonsert med inslag av teater,
cirkus, dans eller konstutställning och vi ser
gärna samverkan med andra som exempelvis Skellefteå Musikaliska, Mullberget,
Skellefteå kammarmusikförening, Kammarkören etc. och även skolorna, t.ex. estetiska
programmet och kulturskolan.

Kartan över oss, Riksteatern på turné i Skellefteå
19/9 2020, Nordanå. Från vänster Joakim Rindå, Lisa

Trästocksfestivalen, arrangerad sedan 1991 i
Skellefteå med uppehåll 2020 pga coronapandemin. Arkivbild.

Färnström, Hampus Norén. Fotograf: Urban Jörén

Thomas ”Linge” Lindgren, ordförande
Skellefteå Musikaliska:
I samband med beslutet togs om att bygga
kulturhuset fick jag möjligheten att skriva
ett par artiklar i Norran om betydelsen för
Skellefteås utveckling. Där hävdade jag att
det är det viktigaste bygget de närmaste 50
åren och har inte ändrat uppfattning i den
frågan. Sara kommer att betyda mycket för
alla vi som håller på med kulturaktiviteter i
någon form.
Sara Kulturhus kommer att betyda mycket
för hela Skellefteå genom att inspirera kulturaktörer i Burträsk, Jörn, Lövånger osv att
vara kreativa och ge oss en levande kultur
i alla delar av vår fina kommun. Likt handel
föder handel så föder kultur mera kultur.
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SMAKFULLA
TEATERUPPLEVELSER

ATT FLYTTA
EN TEATER

Men, allvarligt talat, sådana exempel kanske inte lockar till matresor i länet, men
det finns ljusglimtar. Några återkommande
turnéstopp har blivit klassiker. Som Hubert
Försters björnköttbullar med blåbärssås
serverade på Hotell Dorotea. I mer restaurangtäta Umeå var länge Restaurang Skytten ”the place to be” om ett resande teatersällskap ville äta gott. För att finansiera det
besöket snålades det med traktamentena
tidigare under turnén. För ett fika med klassisk känsla var Dungers i Malå länge det
givna alternativet. Hembakt och kaffe i riktiga koppar i miljö som inte drabbats onödigt hårt att moderniteten var uppskattat.
Dungers lades ner, men lär visst ha återuppstått – dags för ett återbesök och kvalitetsuppföljning?
Men teater och mat serveras också på hemmaplan, hos oss på Västerbottensteatern.
Teatersoppor, pausfika, after work... Vi bjussar här på några smakprov.

Dungers i Malå.
Foto: Rickard Johansson
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CATARINAS TEATERBULLAR
De behöver ingen tid för jäsning, och förvarade i ett rekvisitaförråd håller de sig i princip hur länge som helst. Det är inte underligt
att Catarinas teaterbullar blivit något av en
favorit i teaterhuset. Här delar hon med sig
av hemligheten bakom denna godsak.
Ingredienser:
ca 50 cm tubgas (Apoteket)
Polytervadd
Sytråd och nål
Latex (Ådells Panduro)
Pigment/färg
Småstenar som pärlsocker
Lim
Stoppa tubgasen med vadd. Sy ihop och försök forma som en kanelbullesnurra.
Pensla på 1-2 lager latex. Lägg på torrpigment och gul ockra med golvlack (eller acrylfärg). Små vita dekorationsstenar limmas
på som pärlsocker. Behöver inte jäsa.Ingen
gräddningstid - men torktid.

Foto: Nygatan 57

Att turnera i Västerbotten är i stort sett
ett enda långt kulinariskt äventyr. En resa
bland dofter, smaker och oväntade kombinationer. Ljummet termoskaffe balanserar
fint med den dävna doften mot en lätt överkokt varmkorv från någon av de sällsynta
bemannade bensinmackarna. Ett äventyr
som sagt.

Foto: Sofia Lindblom

EN SMAKFULL TEATERRESA

TEATERDOFTANDE SOPPA
Pratar vi teatermat så måste förstås soppluncherna upp på menyn. Konceptet teater
+ mat har blivit mycket uppskattat, både för
det som händer på scenen och det som serveras i soppskålarna. Soppleverantörer genom åren har varit Den Tyske Kocken, Food,
Nygatan 57 och Nordanågården. Här är en
populär soppa som är enkel att laga till. Sedan är det bara att tillsätta lite sceniska aktiviteter så har du din egen soppteater.
Jordärtskocksoppa
4 st jordärtskockor, medelstora, skalade och
tärnade
2 st potatisar, skalade och tärnade
1 st schalottenlök
3 dl mjölk
3 dl grädde
1 tsk salt
1 svartpeppar
1 msk grönsaksfond
1 dl vitt vin
Så här gör du:
Fräs potatis, lök och jordärtskocka i smör.
Tillsätt vinet och låt det reduceras något.
Tillsätt mjölk, grädde och grönsaksfond.
Koka tills potatisen och jordärtskockorna är
mjuka. Mixa med blender eller stavmixer.
Sila av och krydda upp med salt och peppar.

Travar av flyttkartonger, grejer som man
inte vet om man ska kasta eller släpa med
sig och boklådor som väger 30 kg mer än
vad du orkar bära. Och hur än du sorterar,
märker och organiserar så ligger osthyveln
du behöver första morgonen längst ner i
nån oidentifierad låda. Alla som har flyttat
nån gång vet att det har sina utmaningar.
Hur ska det då inte vara att flytta en hel
teater?
En av de som får hantera den frågan dagligen är Västerbottensteaterns tekniske
chef Ronny Andersson. Till våren 2021 ska
Västerbottensteatern vara ”packad och klar”
för att flytta från Nordlandergatan 1 till Sara
Kulturhus i Skellefteås centrum. Ronny tycker att det är en spännande och rolig tid som
nu har börjat, men onekligen finns en del
utmaningar att ta sig an.
– Det krävs en enorm mängd av prioriterande – det är det svåraste! Det blir många ”kill
your darlings” kan man lugnt säga. Logistiskt
är den stora utmaningen att vi inte gör avbrott i verksamheten, produktionerna rullar
på samtidigt som vi förbereder att rulla över
hela teatern till nya lokaler.
Även om Sara Kulturhus är nytt, med nya
scener och ny teknik, så följer också en hel
del av teaterns nuvarande inventarier med i
flytten. – Vi flyttar exempelvis maskiner från
ateljéer och verkstäder, rekvisita, kostym
och vissa delar av kontorsinredningen.

Ronny Andersson, teknisk chef på Västerbottensteatern. Foto: Sofia Lindblom

Flytt till nytt hus innebär även delvis nya arbetsprocesser.

Så det kan alltså vara aktuellt att
återanvända?

– Vi måste göra kompetensinsatser. Vi kommer till exempel att ha en betydligt högre
grad av digitaliserad styrning av scenteknik.
Det blir även nya och bättre förutsättningar
rumsligt, som dubbel takhöjd och sidoscener med bättre utrymmen. All teknik är ju ny
så vi måste trimma in oss i nytt arbetssätt,
en utmaning men också mycket spännande
och inspirerande, summerar Ronny.

– Det kan vara bra att ha referenser eller repetitionskläder, även om det sedan ska sys
nytt. Vi syr ju även om många plagg för att
anpassas till nya produktioner och de blir
på så sätt att återanvända. Det är väldigt beroende på hur scenografer och kostymörer
arbetar. Vi har bra samarbete med de som
jobbar här mer kontinuerligt. De har bra koll
på vad vi har i förråden och använder det
gärna, som referens eller för omsömnad.

En av de där utmaningarna i flyttarbetet är
Västerbottensteaterns omfattande kostymförråd. Ateljén får nya lokaler i Sara,
men kostymförvaringen ska delvis lösas med externa lokaler. Kostymmästaren Ulrica Forsgren ser också prioriteringen som den tuffaste uppgiften.
– Själva flytten är inte så komplicerad, förutsatt att vi har bra förberedelser. Men om
förrådet ska finnas externt måste vi förmodligen prioritera vad vi ska behålla.
En viss utrensning måste förmodligen göras. Hur prioriterar man bland alla dessa
kostymer som skapats med stor kreativitet
och yrkesskicklighet?
– Vi får börja med att rensa ut det som är
för udda eller slitet. Men vad som kommer
att behövas i framtiden är nästan omöjligt
att säga. Ett tu tre är den där kavajen eller
slipsen som hängt i flera år precis den rätta
i en produktion.

Även Ulrica ser en utmaning i att planera
och genomföra en flytt parallellt med produktion.
– Till våren ska vi exempelvis producera
kostym till ett gäng amatörer i sommarteatern samtidigt som flyttlasset ska börja rulla.
Det bästa vore om vi då kan ha någon på
ateljén som har fokus helt på att organisera
flytten.
Vi kan konstatera att Västerbottensteaterns
kommande spelår blir spännande, både på
scenen och i teaterhuset, när nya inspirerande förutsättningar väntar.

DET BLIR MÅNGA ”KILL
YOUR DARLINGS” KAN
MAN LUGNT SÄGA.
RONNY ANDERSSON, TEKNISK CHEF

Kostymör Ulrica Forsberg i kostymförådet
för kvinnokläder. Ett lika stort förråd finns för
män. Foto: Sofia Lindblom
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BOKRELEASE
FÖR UNGHÄSTEN
TRYGGA KLASSRUM –
EN BOK OM KREATIVA
METODER FÖR GODA
SAMTAL

Nu släpps boken Trygga klassrum som beskriver UngHästens kreativa arbete med
ämnet ”ungdomar och psykisk ohälsa”.
– Jättesvårt men otroligt givande, säger
Malin Lundqvist om processen att omvandla det praktiska arbetet till en metod
beskriven i en inspirerande handbok av
pedagoger för pedagoger.
Självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15–24-åringar. Att så många unga
lider av psykisk ohälsa är drivkraften bakom
UngHästens pedagogiska värdegrundsarbete i skolan genom två decennier.
På efterfrågan har nu det mångfaldigt prisade arbetet dokumenterats i Trygga klassrum.
I boken beskrivs en metodik att med kreativitet, värderingsövningar, teater och lek
som pedagogik skapa en egen ”pratmetod”
med klassrummet som scen.

TRYGGA KLASSRUM
Författare: Caroline Jonsson
Förlag: Visto
Utgivningsdatum: 1 sep 2020.
Bok-pris: ca 162 kr ink moms
Se vår bokrelease 1 sep kl 10:00
live på UngHästens Facebooksida.
Mer info på sidan 27.
Förfrågningar och beställning för
skolor, organisationer etc:
Malin Lundqvist, UngHästen,
tel 070-519 85 95. malin.lundqvist
@vasterbottensteatern.se
Finns i bokhandeln och i nätbutiker
från 1 sept.

Bakom Malin Lundqvists stora engagemang
finns den huvudsakliga drivkraften att skapa bra relationer mellan ungdomar och vuxna.
– Frågan om varför vi vuxna inte kan prata
med ungdomar är så viktig och intressant.
Jag har därför hela tiden drivits av viljan att
skapa kreativa metoder för goda samtal. Det
är där det börjar. Boken är riktad till pedagoger men absolut värd att läsa för föräldrar,
ja alla vuxna. Den kan ge en tankeställare –
vi vuxna behövs. De unga är ju faktiskt vår
framtid. Det är nog egentligen grunden till
mitt engagemang.
Med den nytryckta boken i sin hand känner
sig Malin Lundqvist väldigt nöjd.
– Boken är skriven för alla som inte har en
UngHäst i sin närhet. Nu känns det fantastiskt att den kan börja användas och vi
hoppas den ska skapa intresse och engagemang i klassrum och bland alla vuxna.

Malin Lundqvist, avdelningschef på UngHästen och drivande kraft bakom UngHästen och bokens tillkomst, berättar om ett
lärorikt arbete med att omvandla praktik till
bok.
– Det har varit en kamp men otroligt lärorikt
även för mig själv. Jag är väldigt glad över
att ha valt att jobba med Caroline Jonsson,
en kunnig och engagerad journalist, som
skribent. Hon ställde alla de där jobbiga frågorna som nästan gjort mig galen! Det var
väldigt tufft, men hjälpte mig att beskriva
metodiken på ett bra sätt.
Caroline brinner för att hjälpa socialt utsatta
ungdomar men var till en början till skeptisk
till att teater kunde ha en uppgift i det sammanhanget, säger Malin.
– I vår process brottades vi en hel del med
den frågan men till slut så hade Caroline
tänkt om. Hon insåg teaterns magiska kraft
och utifrån det kunde vi formulera vår metodik i text.
Malin Lundqvist verksamhetsledare och grundare av UngHästen håller i den nya boken Trygga
klassrum. Foto: Patrick Degerman
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TEATERMODE

Foto:
Jacob Danielsson och
Sofia Lindblom.

Åh, alla dessa pigor och drängar
som gjort entré på teatertiljorna
i olika uppsättningar. Modeller:
Maria Asserud och Vilgot Paulsen.
Kläder från bl a Hemsöborna, Folket
i Forsberget (1992) och Tre Kärlekar
(2012-2013).

Tre systrar, sidan 22.
Vårens stora premiär.

EN VARM SOMMARDAG PLOCKADE VI FRAM
NÅGRA KOSTYMPÄRLOR UR FÖRRÅDET OCH
BÖRJADE FOTA. LÅT DIG INSPIRERAS...

För att jag vill höra dig bättre.
Modell: Jacob Danielsson. Kläder
från kostymförrådet.

När du ska göra stan med
kompisgänget. Modeller: William
Beijer, Vilgot Paulsen och Adam
Stanišić Stålhammar.
Kläder från bl a föreställningarna
Tartuffé (2000) och En midsommarnattsdröm (2006-07)

Vinterpälsen.
Modell: Adam Stanišić Stålhammar.
Kaninkostym från Bildmakarna (2016).

En påminnelse om Montagues
och Capulets. Modeller: William Beijer och Jacob Danielsson. Kläder från Romeo & Julia
(2020-2021).

När coronaavstånd
styr ditt klädval.
Modell: Ana Stålhammar Stanišić.
Klänning från Solregn och Korpsten
(2003)

När zoommötet är över och
du kan återgå till Netflix.
Modell: Sonja Lindblom. Kläder
från Loranga, Masarin och Dartanjang (2019).

Nyårsfira i en rosbeströdd cape.
Modell: Linda Gustafsson. Cape från
En Julsaga (2016).

Äntligen fredag!
Modell: Linda Gustafsson, Jacob
Danielsson, Maria Asserud. Kläder
från kostymförrådet.
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ETT KULTURHUS
MED PLATS FÖR
BERÄTTANDE
Plötsligt händer det – drömmar och visioner blir verklighet. Den positiva upplevelsen har alla som engagerat sig i utvecklingen av berättandet i Västerbotten fått
vara med om. Kanske inte så plötsligt, men
efter en lång, tuff och bitvis skakig färd
har resan nått flera delmål och fortsätter
längs vägen. Nu gäller det att ta vara på
det som uppnåtts, utveckla det och säkra
framtiden säger man på Nordiskt Berättarcentrum, Västerbottensteaterns berättaravdelning.
För nästan tjugo år sedan inledde Västerbottensteatern, i samarbete med en mängd
regionala aktörer, en långsiktig utveckling
av det sceniska berättandet. 2006 presenterades en vision för hur det muntliga berättandet skulle kunna bli en naturlig del av det
västerbottniska konst- och kulturområdet.
Robert Herrala, avdelningschef på Nordiskt
Berättarcentrum, berättar om drömmar
som blivit realitet.

– Vi drömde om att berättandet skulle bli en
gemensam nämnare för många kulturaktörer i Västerbotten – Berättarnas län. Så har
det blivit. Vi drömde om en berättarfestival.
Den finns sedan 2009. Vi visionerade också
om ett nav för berättandet och 2018 kunde
vi etablera Nordiskt Berättarcentrum med
förankring såväl lokalt och regionalt som
i Norden och Baltikum. Det är egentligen
fantastiskt vad som uppnåtts genom många
engagerade människors samverkan!
Bland tidiga drömmar och visioner fanns
också bilden av ett Berättarnas Hus, en
plats där allas berättelser skulle kunna höras – där den professionella scenkonsten
skulle kunna skapas sida vid sida med den
enskilda människans egna berättelser.
– Vi såg en mötesplats för alla människors
berättelser helt enkelt. Och snart finns ett
sådant hus – Sara Kulturhus.
Anna-Britta Lundberg, tidigare styrelseordförande i Västerbottensteatern, var tillsam-

mans med bland andra förra ordförande i
kulturnämnden Carin Lundberg en av de politiskt drivande krafterna bakom visionernas
realiserande. Hon gläds förstås åt att Sara
Kulturhus nu växer fram. Eller snarare upp.
– Namnet Sara förpliktigar. Så jag hoppas och
tror att berättandet tas tillvara och utvecklas på olika nivåer och att Sara Kulturhus blir
ett levande hus för berättelser i alla former,
attraktivt för många människor. Kraften och
andan i länets och bygdens berättartradition är i allra högsta grad närvarande i olika
konstnärliga uttryck. Vi är Berättarnas Stad
och vi bär alla på en berättelse.
Robert Herrala ser många nya möjligheter
för Nordiskt Berättarcentrum i Sara Kulturhus. – Det ger oss radikalt bättre förutsättningar för vilken typ av värdskap vi kan
utöva, med högre kvalitet rumsligt och när
det gäller övriga faciliteter. Västerbottensteatern är bra på värdskap och nu får vi ett
hus som matchar vår ambitionsnivå och
med många spännande samarbetsmöjligheter med andra aktörer i huset.

LEVANDE KULTURLIV I
CORONATIDER
”Vi saknar vår publik!” Det utropet kan
fungera som en summering av rapporten
Omstart för scenkonsten. I den har erfarenheter, tankar och idéer från coronavåren
2020 samlats. För Västerbottensteatern
har våren givetvis inneburit svårigheter,
men också frigjort massor av kreativ kraft
så att kulturen kunnat fortsätta att leva
och blomstra.
I skrivande stund så är höstsäsongen 2020
fortfarande präglad av vissa frågetecken
kring hur Västerbottensteatern kan möta sin
publik. Men som framgår av detta sprängfyllda säsongsprogram så är satsningen offensiv.
– Vi arbetar för att kunna erbjuda vår publik i
länet en spännande teaterhöst. Vi fortsätter
vårt jubileums- och klassikerår och förbereder för att öppna upp våra salonger som
vanligt, men alternativa planer finns också,
säger Västerbottensteaterns vd Fransesca
Quartey.

Rapporten Omstart för scenkonsten har initierats av Svensk Scenkonst och undersöker
hur landets teatrar har hanterat coronakrisen. Ett kreativt sökande efter nya sätt att
nå publiken är det genomgående temat. För
Västerbottensteaterns del har det handlat
om att både arbeta med nya digitala kanaler
och att erbjuda teaterupplevelser på livescenen, berättar Fransesca.
– Mitt i allt det svåra uppstår en kraft. Ensemblen skapade snabbt tillsammans med
den tekniska avdelningen digitalt innehåll
som paketerades och distribuerades av teaterns marknadsavdelning.
Resultatet är imponerande. Hittills har Västerbottensteatern lagt upp 39 kortfilmer, 4
helaftonsföreställningar samt genomfört 2
livesändningar via vår kanal VBT Play på vår
hemsida.
De digitala framgångarna till trots ville teatern fortsätta att även möta sin publik live.
Därför togs beslutet att genomföra som-

marteatern Romeo & Julia med begränsat
antal publikplatser.
– Beslutet gav oss alla en förnyad kraft och
glädje i huset och gladde även vår trogna
sommarpublik. Föreställningen fick dessutom lysande recensioner. Att vi kunde genomföra produktionen har också säkrat att
vi kan spela Romeo & Julia nästa sommar,
förhoppningsvis då inför fyllda läktare. Nu
väntar en höst som kan upplevas osäker för
många, men ett är säkert: Västerbottensteatern kommer att fortsätta erbjuda publiken i länet engagerande, roande och tankeväckande teaterupplevelser.
Frasesca Quartey summerar:
– Kulturen har en sån oerhörd viktig funktion att fylla, i allmänhet och speciellt nu
under pandemin. Vårt löfte till publiken, nu
som alltid, är att fortsätta arbeta kreativt
och kraftfullt för att kulturen ska fortsätta
att leva och blomstra.

Planen är att Berättarfestivalen 2021 ska få
sitt epicentrum i Sara Kulturhus som ska fyllas med berättande på både små och stora
scener förutom allt det som parallellt händer runt om i kommunen.
Förutom Berättarfestivalen planeras också
andra berättarevent och framtida möten i
Skellefteå med nordiska kollegor.
– Man känner stolthet att kunna få bjuda in
våra vänner till det här huset och den kulturella kontext vi kommer att befinna oss
i. Det är unikt med ett kulturhus som även
inrymmer berättandet. Det profilerar Skellefteå som en kulturstad, vilket passar bra i
den expansion som kommunen befinner sig
i, avslutar Robert.

Story fight night, Berättarfestivalen 2019.
Foto: Patrick Degerman.
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Romeo och Julia, sommarteater 2020 och 2021.
Spelades för 50 personer i publiken per föreställning under sommaren 2020. Biljetter för
sommaren 2021 är släppta. Foto: Sven Burman
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”MUSIKANTERNAS
UTTÅG” GÖR SITT INTÅG
PÅ TEATERSCENEN
”Är det inte dags att göra teater av Musikanternas uttåg?” Frågan har ställts upprepade gånger ända sedan PO Enquists
litterära mästerverk gavs ut 1978. Och nu
är det dags! Hösten 2021 blir föreställningen Västerbottensteaterns första egna nya
produktion i Sara Kulturhus.
Det är ett mäktigt verk om Västerbotten,
arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, kyrkans makt och den andliga tro som fanns
här uppe – ett epos för Skelleftebygden som
den kallats. För Västerbottensteatern kunde
det inte funnits en lämpligare föreställning
att inleda verksamheten i Sara Kulturhus
med.

Musikanternas uttåg är en berättelse som
berört många, inte bara i Skelleftebygden.
Jonas Gardell har i en artikel i Expressen beskrivit den som ”kanske den vackraste och
sorgligaste bok som skrivits om människor
som blir förbrukade”. Gardell skriver att den
boken bidrog till att en gång, när han själv
var utnyttjad och förbrukad, rädda hans liv.
Speciellt meningen ” det gives alltid något
bättre än döden” hade bitit sig fast hos Gardell och påverkade honom att välja livet i en
svår stund.

Att göra teater av Musikanternas uttåg har
länge diskuterats och önskats av många så
det var en efterlängtad möjlighet som Västerbottensteatern fick när PO Enquist äntligen gav sitt godkännande. Teaterns konstnärlige ledare Bobo Lundén berättar om en
lång process innan det blev formellt klart.
– När jag först tog kontakt med PO så var
han milt skeptisk. ”Jaja, det är många som
velat göra den...” var hans första svar. Men
våren 2018 inledde vi i alla fall en dialog med
förlaget och efter en del turer så blev det
också formellt klart. Anledning till Enquists
”Ja” kan vi bara spekulera kring, men jag vill
gärna tro att det spelade viss roll för honom
att det var just i Västerbotten och av länsteatern som den skulle bli iscensatt.

Ett epos för Skelleftebygden, livräddande litteratur, inledningspjäs i Sara Kulturhus – det
är kanske inte underligt att Västerbottensteaterns dramaturg Tora von Platen känner
att det är ett stort förtroende hon och Bobo
Lundén har fått när de ska iscensätta Musikanternas uttåg.
– Det är nervöst. Som ”stockholmare” har jag
inte samma starka band till berättelsen som
många västerbottningar har. Min förhoppning är att jag kan komma in med ”friska”
ögon, och kanske några nya perspektiv på
den här fantastiska berättelsen. Jag hoppas
att ingen ska bli besviken, men det är omöjligt att förverkliga alla de personliga visioner
som finns. Jag måste som dramatiker utgå
från mig själv, vad som berör mig och vad
jag upplever är kärnan i berättelsen – det
allmängiltiga och allmänmänskliga. Samt
naturligtvis luta mig mot min erfarenhet av
vad som fungerar på en teaterscen.

År 2014 firade teatern att PO Enquist fyllde
80 år med en födelsedagsföreställning. Han
sa då att det hade varit det roligaste av allt
firande att vara med på, så kanske var det
en del i det positiva besked han gav Bobo.
Därför är det givetvis ledsamt att PO inte får
möjlighet att vara med på urpremiären.

Om föreställningen är det för tidigt att säga
något mer detaljerat, men bokens grundkänsla kommer att finnas med. Tora säger
att i överföringen av en roman till teaterscenen är det oundvikligen så att man måste
effektivisera och dramatisera stoffet.
– Arbetet innefattar svåra prioriteringar
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EFTERLÄNGTAD VÄRLDSPREMIÄR PÅ PO ENQVISTS
ROMAN BLIR VÄSTERBOTTENSTEATERNS
FÖRSTA NYA PRODUKTION I SARA KULTURHUS.

kring vad som ska vara kvar och vad som
ska bort och det pågår in i det sista. Jag och
Bobo har pratat om att vi vill behålla känslan av myller med hjälp av många aktörer på
scenen som kan gå in och ut ur många roller
och tillsammans berätta den här historien.
Romanen har en fragmentarisk struktur,
den hoppar hejvilt mellan olika tider och
skeenden, vilket vi kommer förenkla, men
det episka anslaget kvarstår: vi ska skildra
händelser som sträcker sig över flera år, ja
genom flera tider, med trådar ända in i vår
nutid.
Hösten 2021 hälsas publiken välkommen till
Sara kulturhus och världspremiären på PO
Enquists Musikanternas uttåg.
Du behöver dock ej vänta så länge för att
lägga vantarna på några biljetter.

VI SLÄPPER
BILJETTERNA TILL
MUSIKANTERNAS
UTTÅG DEN
28/10 2020!

Per-Olov Enquist (1934-2020),
författare av Musikanternas uttåg.
Född och uppvuxen i Sjön,
Hjoggböle utanför Skellefteå
Foto: Magnus Liam Karlsson
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PREMIÄR I
HÖST

PREMIÄR I
HÖST

PREMIÄR

PREMIÄR

23.9 KEJSARN AV

TEATER- 18.11
SPEKTAKLET

PORTUGALLIEN

EN GALET SMITTSAM JUBILEUMSREVY

AV SELMA LAGERLÖF
BERÄTTELSEN OM
JAN OCH KATTRINA
I SKROLYCKA OCH
DERAS ÄLSKADE
DOTTER KLARA GULLA

Jan och Kattrina är nog fattiga, men sin
stuga har de och sin älskade dotter Klara
Fina Gulleborg! En sol och en glädje har
hon varit alltsedan hon föddes för sjutton
år sedan, kvicktänkt och vacker och med en
obeskrivlig tur. När den nye husbonden vill
ha betalt för marken där deras stuga står,
erbjuder sig Klara Gulla att resa åt Stockholm för att tjäna ihop det som behövs.
Och jo, pengarna skickar hon men själv
blir hon kvar i stan. Hemma i Askedalarna
börjar skvallret gå om hur hon egentligen
fick ihop de där pengarna. Men Jan tyder
tecknen och skapar sin egen sanning om
vad som hänt, dottern har blivit upphöjd
till kejsarinna -och därmed är ju han en kejsare! Han slutar gå på dagsverke, Kattrina
får försörja dem båda, varje dag väntar han
på bryggan på dotterns härliga återkomst.
När Klara Gulla väl återvänder efter femton
långa år, blir inget som det var tänkt ...

I Västerbottensteaterns föreställning är
det Jan och Kattrina som tillsammans berättar om vad som hände, om hjärtan som
kom till liv och bultade av sorg och längtan.
Det handlar om föräldrar och barn, om att
lämna och komma tillbaka, om försoning
och skuld, och om en kärlek som är så stor
att den både bär och förgör.
Ela Baumann, som gjorde koreografin till
sommarteatern Tre Kärlekar är tillbaka och
tillsammans med Caj Nyqvist skapar de
föreställningens rörelse och musik. På scenen står radarparet från Släktkalaset, Mikael Lindgren och Anna ”Pluck” Söderling.

ENG: The Emperor of Portugallien. The story of
Jan and Kattrina in Skrolycka and their beloved daughter Klara-Gulla. After a novel by
the famous author and Nobel recipent Selma
Lagerlöf. In Swedish.

Västerbottensteatern fyller 40 år och det
ska firas med en hejdundrande jubileumsrevy! Större delen av teaterns personal är
upptagen med att flytta in i det nya kulturhuset och skådespelarna har fått fria händer. Vad ska de nu hitta på?
Gunnar har tagit på sig att både skriva och
regissera, men får han med sig de andra
på sina visioner? Och hur ska Mattias lyckas som scenograf, när han inte vet skillnad
på centimeter och tum? Hinner Sonja med
både skyddsrond, soundcheck, sufflering
och skådespeleri? Och om allt går åt pipan –
kan Simeon rädda det hela med en improvisation, eller i alla fall en liten sång? Det och
mycket mer får vi svar på den 18e november då Teaterspektaklet går till premiär.

Premiär 23 september kl 19.00

och Tora von Platen

Scenografi & kostym: Astrid Maya

Regi: Bobo Lundén

Musik: Cay Nyqvist

Scenografi: Astrid Maya

Koreografi: Ela Baumann

Ljusdesign: Ronny Andersson

Mask & peruk: Helena Andersson

Musik: Bobo Lundén och Mattias Kågström

Ljusdesign: Ronny Andersson

Animation: Johan Lindström

Spelperiod i Skellefteå: 23/9 – 14/11.
Spelas även på turné.
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Foto: LisaLove Bäckman

Längd: 2 tim inkl paus

Medverkande: Gunnar Eklund, Mattias
Foto: LisaLove Bäckman

Medverkande: Mikael Lindgren,

Ung/stud: 235 kr inkl fika

ENG: The theater celebrates its 40 years with
an evening filled with humour, song and joyful
nostalgia.

Text: Martin Lindberg, Bobo Lundén

Manus & regi: Åsa Ekberg

Ord.pris: 350 kr inkl fika

FESTLIGT
JUBILEUMSFIKA
INGÅR I BILJETTPRISET!

Premiär 18 november kl 19.00

Författare: Selma Lagerlöf

Anna ”Pluck” Söderling

I första akten bjuds publiken in till en kaotisk ”öppen repetition” och en avslöjande
inblick i arbetet bakom kulisserna. I andra
akten släpper vi lös en hejdundrande jubileumsrevy och en hyllning till teatern, konsten och publiken. En kväll fylld med humor, eftertanke, sång och lustfylld nostalgi.

Kågström, Sonja Lindblom, Simeon Maya.
Ord.pris: 370 inkl fika
Ungdom/stud: 255 inkl fika
Längd: 2 tim inkl paus
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PREMIÄR I
HÖST

PÅ TURNÉ

JUL-SING3.12 ALONG

MÖT OSS
I LÄNET

PREMIÄR

MED FRANSESCA QUARTEY & MATTIAS KÅGSTRÖM

ENG: Together with Fransesca Quartey and Mattias Kågström, we welcome Christmas time by
singing famous Swedish and English Christmas
carols together. In Swedish and in English.

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 besvikelser, följa hennes
kamp för kvinnors rätt på samhällets alla
områden och höra hennes öppenhjärtliga
självinsikter som inte räds det innersta
mörkret.
Text av Margareta Skantze. Med Görel Crona – skådespelare/regissör. Se turnéplan i
kalendariet.

Årets Kulturkommun i Västerbotten är en utmärkelse som tilldelas en utvald kommun i länet. Robertsfors är Årets Kulturkommun 2020/21.

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

Motiveringen lyder: ”För ett aktivt och mångårigt
kulturstöd som möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musik- och teaterutbud och en
välbesökt årlig kulturvecka.”

JUDY GARLANDS BERÄTTELSE
DRÖMMEN OM REGNBÅGEN
I musikteaterföreställningen Drömmen om regnbågen får publiken uppleva den unika historien
om Judy Garlands liv och hennes sista konserter i livet, våren 1969 i Sverige och Danmark.

Välkommen till Västerbottensteatern på ett
sista öppet hus i våra lokaler på Nordlandergatan 1 innan vi under 2021 flyttar in i våra nya
lokaler i Sara Kulturhus.
Titta in bakom scenerna och i verkstäderna.
Testa, fråga, pyssla, lek, fika och träffa andra
teaternyfikna. Vi kommer självklart att förhålla oss till rådande Corona-rekommendationer.
Mer information om upplägg kommer senare.

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
begravdes i New York, fick gästerna på en av
stadens gaybarer nog av polisens trakasserier
och gjorde våldsamt motstånd. Händelsen
räknas som start-skottet till Pride-rörelsen.
Med Anna Bromee. Se turnéplan i kalendariet.

Foto: Mikael Nygren

Foto: Ines Sebalj

INNAN VI FLYTTAR!
ÖPPET HUS PÅ TEATERN

Lördag 7 november 12.00-16.00
Västerbottensteatern, Nordlandergatan 1.
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ROBERTSFORS
ÅRETS KULTURKOMMUN

ENG: Music theater about Judy
Garland - and the freedom to be
oneself. In Swedish.

Foto: Gustav Gräll

Premiär 3 december kl 12.00.
Medverkande: Mattias Kågström, Fransesca
Quartey och hemliga gäster.
Pris : 220 kr inkl. julgröt med macka och övriga
tillbehör. Glögg, te och kaffe ingår.
Längd: 1 tim

MONOLOG
SELMAS SAMLADE VREDE

Foto: Gustav Gräll

Välkommen att sjunga in julen på Västerbottensteatern! Tillsammans med Fransesca
Quartey och Mattias Kågström sjunger vi
kända svenska och engelska julsånger, lyssnar på utdrag ur någon av historiens många
minnesvärda julberättelser, löser musikkryss i
julens tecken och får träffa en hemlig gäst som
knackar på juldörren – vem kan det vara?

Foto: Patrick Degerman

KOM I JULSTÄMNING.
PASSA PÅ ATT
SJUNGA IN JULEN
PÅ TEATERN.

Bakom utnämningen står Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. 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 kulturevenemang.
Invigning sker lördag 12 september kl 12.00
Centrumhuset, Robertsfors.
Följ invigningen via Robertsfors kommuns
Facebooksida.
Västerbottensteatern gästar under våren
Robertsfors kommun med:
Kejsarn av Portugallien
Fredag 16 oktober kl 19.00
Plats: Centrumhuset, Robertsfors
Sagotältet – En saga i ett stämningsfullt
sagotält för barn med familj
Torsdag 29 oktober kl 13.00
Plats: Biblioteket, Robertsfors
Selmas samlade vrede
Fredag 20 november kl 19.00
Plats: Tingshuset, Ånäset
Läs mer på www.robertsfors.se och
www.visitrobertsfors.se
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UNGHÄSTEN

UNGHÄSTEN

PREMIÄR

4.9 UNGHÄSTEN

BOKRELEASE
TRYGGA KLASSRUM
UngHästens mångfaldigt prisade arbete med
barn och unga har dokumenterats i boken
Trygga klassrum. I boken beskrivs en metodik att med kreativitet, värderingsövningar,
teater och lek som pedagogik skapa en egen
”pratmetod” med klassrummet som scen.

FIRAR 20
UngHästen jubilerar och firar sina 20 framgångsrika år med att bjuda in till en fartfylld
jubileumsföreställning där allt det bästa
(och värsta?) lyfts fram.
Var med när UngHästens oriktiga historia
improviseras fram, lär dig allt om anatomi
av Västerbottens hetaste sex-guru, träffa
ungdomarna som UngHästen traumatiserade och se vem som tar hem den improviserade mini-mellon. Detta och mycket mer
på Västerbottensteatern när UngHästen
firar 20!

ENG: UngHästen celebrates 20 successful years
by inviting you to a fast-paced anniversary
show where all their best (and worst?) memories are highlighted. In Swedish.

Följ bokreleasen via
UngHästens Facebooksida.
Tis 1 september kl 10.00.

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 perspektiv. En berättelse som skapar hopp och
tro på förändring.
Spelas för åk 6-9 under ht 2020.

Illustration Matilda Hall

VAR MED OCH FIRA
UNGHÄSTEN!

Hör bokens författare Caroline Jonsson,
UngHästens avdelningschef Malin Lundqvist
och Västerbottensteaterns VD Fransesca
Quartey berätta deras tankar kring och
om boken. Samtalsledare Per Strömbro.

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 högstadiets sexualundervisning i Västerbotten.
Föreställningen följs av ett pedagogiskt
efterarbete i form av en talkshow där ungdomsmottagningen deltar som experter.

Spelas 4 september 19:00 och
5 september 14:00 och 18:00.
Manus & Regi: Simeon Maya

Frielle Najjar, David Åkerlund
Pris: 295 kr
Ung/stud 180 kr
Längd: 2 tim 30 min inkl paus

26

Spelas för åk 8 under ht 2020.
Illustration Matilda Hall

Gustafsson, Mattias Kågström, Nils
Lundqvist, Niklas Larsson Lirell,

Foto & Bildretusch: LisaLove Bäckman

Medverkande: William Beijer, Linda
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KL 18.00-19.00

INVIGNING

Festivalveckan inleds med
invigningstal och Berättelser vid
elden i samarbete med Skellefteå
Berättarförening. Fri entré.

TISDAG 13 OKTOBER

19.00-21.00

KEJSARN AV
PORTUGALLIEN
Västerbottensteaterns iscensättning av Selma Lagerlöfs klassiker.
Se mer information på sid 22.
Spelas även onsdag 14/10 kl
19.00. Ord.pris: 350 inkl. fika, ung/
stud 235 kr inkl. fika.

Foto: Ylva Norlin

HUSET

Gunnar Eklunds tolkning av Torgny Lindgrens berättelse. Se mer
information sid 25. Sopplunch.
Pris: 240 kr inkl soppa.

Estradpoesi med Ingela Wall.
Om ekvationen att vara lyckad
och tacksam kvinna, mamma,
arbetande, privilegierad - men
samtidigt berörd av alla samtida
bekymmer som klimatförändringar, ensamkommande, migranter,
våldtäkter, bilbränder och med en
stark vilja att hjälpa till. Sopplunch. Pris: 240 kr inkl soppa.

KL 18.00-19.00

VI SKULLE SEGLA RUNT
JORDEN
En berättarföreställning som
bygger på Anna Sundström Lindmarks bok Vi skulle segla runt jorden. Av och med Ulrica Rauhala.
Välgörenhetsföreställningtill förmån för Suicide Zero i samarbete
med Skelleftebygdens berättarförening. Fri entré, men bidrag

kan swishas.
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Foto: Elisabeth
Ohlsson Wallin

KL 12.00-13.00

13.00-15.30

DET DEMOKRATISKA
ARKIVET
Film och samtal om att berätta utifrån arkivmaterial. Vad innebär
ett demokratiskt arkiv? Till vad
och hur kan materialet användas,
till exempel i scenkonst, bild och
romaner?
Medverkande från bl a Västerbottens museum, Folkrörelsearkivet
i Västerbotten samt författaren
Karin Alfredsson.
Nordanåteatern. Fri entré.
Paus med servering.
Arrangör: Demokratiska arkivet/
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
och Västerbottens museum.

TAHA

Gästspel från Riksteatern med en
publik- och kritikersuccé världen
över som spelas på både arabiska
och engelska. Bolidens Folkets
Hus. (Arabiska)
Samarrangör: Bolidens Musik& Teaterförening. Bussar från
Skellefteå.
Spelas även i Hallen, Nordanå,
torsdag 15/10 kl 18.00. (Engelska)
Pris: 150 kr ungd/stud 100 kr.
Samarrangör: Skellefteå Riksteaterförening.

Folkmusikgruppen WAO har tagit
som sin uppgift att sprida visor
och dikter av sångaren, poeten
och multikonstnären Vilho Ollikainen från Ullatti i Norrbotten.
Samarrangemang med Skellefteå
Kammarmusikförening.
Pris: 180 kr. Festivalklubb hela
kvällen med servering till kl 23.00.

21.00-22.00

KALLRAS
Berättelsen om Getmannen och
Getskallberget, om nutida folksägner spridda på internet. Av och
med Love Ersare, Skuggteatern.
Fri entré. I samarbete med Skelleftebygdens berättarförening.

FREDAG 16 OKTOBER

TORSDAG 15
OKTOBER

Johannes Marainen föreläser
om sitt samiska folks bakgrund
och om hur han tvingades att bli
”svensk”. En fenomenal berättare
av fantastiska historier.
Sopplunch. Pris: 240 kr inkl
soppa.

Lina Teir, GLÖD, ger visor och
delar ur sin musikaliska berättarföreställning I tregålin, en varm
och vildvuxen föreställning om att
växa. Fri entré.

18.00-18.45

ONLY BONES
By Thom Monckton & Kallo Collective från New Zealand/Finland.
Fysisk komedi i en intim föreställning med Thom Monckton
– slapstick, cirkus och clowneri.
(Engelska – men mest ett fysiskt
berättande!)
Hallen, Nordanå. Pris: 180 kr.

19.30-21.30

STORY FIGHT NIGHT

12.00-13.00

MITT LIV SOM
”ANPASSAD SAME”

Love Ersare, Skuggteatern samtalar med gäster om berättarkonsten och teatern. Fri entré.

I TREGÅLIN

FOLKMUSIKGRUPPEN
WAO

19.00-20.10

LÖRDAG 17 OKTOBER

SAMTAL OM
BERÄTTANDE

16.00-17.00

19.30-CA 21.00

ONSDAG 14 OKTOBER
12.00-13.00

HJÄLP!

dela med sig av egna berättelser.
Medverkande: AnnCristin Winroth, etnolog vid Umeå universitet och Marianne Folkedotter,
berättarantikvarie vid Västerbottens museum. Fri entré. Paus med
fikaförsäljning.

Foto: Sören Vilks

MÅNDAG 12 OKTOBER

Västerbottensteaterns vd Fransesca Quartey samtalar med Med
Reventberg, tidigare teaterchef.
Pris: 150 kr inkl fika.

14.00-15.00

12.00-13.00

CATASTROPHE
Ilkka Hautala med en blandning
av katastrofala myter, historiska händelser och personliga
berättelser och ett starkt komiskt
perspektiv. (Engelska.)
Sopplunch. Pris: 240 kr inkl
soppa.

Dramatiskt, roligt och underhållande ”berättarbattle” mellan
nordiska berättare. Värdar:
Kasper Sørensen och Niklas
Larsson Lirell. Tävlande: Clare
Murphy, Ilkka Hautala, Lina Teir,
David Åkerlund, Love Ersare och
Marina Georgescu.
Festivalklubb hela kvällen med
servering till kl 23.00.
Pris: 250 kr

12.00-13.00

ROMERNAS HISTORIA
OCH MYTOMSPUNNA
VÄRLD
Sångaren och musikern Hans
Caldaras föreläser om romernas
kulturella mångfald och ger deras
historia ett ansikte. Sopplunch.
Nordanå Bar & Café.
Pris: 240 kr inkl soppa.

13.00-16.00

BERÄTTARKRAFT
Final på årets stipendietävling
med temat Villfarelser och
missförstånd. Pausunderhållning
med Saga Eserstam och Hans
Eriksson. Fri entré.

ENG: The 12th annual Storytelling
Festival in Skellefteå is a week full
of Storytelling power and the Joy of
listening! The festival is built on collaboration between many organisations resulting in more than 100 programmed activities in and around

Foto: Thomas Radlwimmer

Berättarcafé om våra kära
husdjur där publiken bjuds in att

MED PÅ KAFFEREP

18.00-19.00

UNIVERSE MED CLARE
MURPHY
Storyteller i världsklass i en berättarföreställning om universums
födelse – och en hel del annat.
(Engelska)
Festivalklubb hela kvällen med
servering till kl 23.00.
Pris: 180 kr (295:- inkl All You
Need Is Beatles samma kväll på
Festivalklubben.)

16.00-17.30

STINA WOLLTER
Hyllningar, hat, rubriker, men
framför allt ett mångsidigt och
engagerande konstnärskap –
Stina Wollter lämnar ingen oberörd. Nu på festivalscenen med
musik och sin egen berättelse.
Efteråt signering av böcker i
foajén. Nordanåteatern. Pris:
295 kr

Skellefteå.Local, regional and national tellers are combined with international guest performances like
Taha and Catastrophe (in English,
Arabic and Finnish).

LÄRA MED
BERÄTTANDE
FORTBILDNINGSDAGAR I
SKELLEFTEÅ 10-11/2 2021
Under hösten 2020 öppnar vi anmälan till Lära med berättande –
fortbildningsdagar med temat berättande som pedagogisk metod.
Med föreläsningar, workshops,
goda exempel och dialog får alla
som arbetar i lärande miljöer inspiration och praktiska tips för att
utveckla sitt pedagogiska arbete.
Mer information kommer inom
kort på berattarkonferens.se

19.30-20.30

ALL YOU NEED IS
BEATLES
Saga Eserstam och Hans Eriksson
i en rosad musik- och berättarföreställning om kvinnorna runt
Beatlarna.

Foto: Anna-Lena Ahlström

DJUR VI MÖTT OCH
MINNS

14.00-15.30

Foto: Gemma Tweedie

18.00-20.30

under veckan. Hela festivalprogrammet från en mängd arrangörer runt om i hela kommunen
hittar du på berattarfestivalen.
se.

Foto: Patrick Degerman

12 - 18 OKTOBER

Foto: WAO

BERÄTTARFESTIVAL

En vecka fylld av berättarkraft
och lyssnarglädje med hundratals berättarupplevelser runt
om i hela kommunen. Här presenteras de program som Nordiskt Berättarcentrum och Västerbottensteatern
arrangerar

Festivalklubb hela kvällen med
servering till kl 23.00.
Pris: 180 kr (295:- inkl UniVerse
samma kväll på Festivalklubben.)

BRA ATT VETA
Biljetter: www.tickster.com
och Skellefteå Turistcenter,
tel 0910-45 25 15.
Direktlänkar till biljettbokning
för respektive program finns i
programtablån på berattarfestivalen.se
Arrangör: Här visade program
arrangeras av Nordiskt Berättar-

SÖNDAG 18 OKTOBER

centrum/Västerbottensteatern,
i vissa fall anges samverkan med
andra arrangörer.

11.00 & 13.00

BARNENS BERÄTTARFESTIVAL: DET STORA
VÅRKALASET
En musikalisk interaktiv berättarföreställning av och med Saga
Eserstam. Det stora vårkalaset
närmar sig och skogens alla levande varelser ser mycket fram emot
att ännu en gång få träffas och ha
roligt tillsammans i gläntan. Alla
utom en…
Speltid: ca 40 min. Från 4 år.
Hallen, Nordanå.
Pris: 100 kr inkl fika.

Lokaler: Västerbottensteatern
om inte annat anges, med reservation för eventuella lokalbyten
relaterade till coronarestriktioner.
OBS! Generellt gäller begränsat
antal platser i alla lokaler.
Med reservation för ändringar.
Rekommendationerna kring
Coronapandemin kan komma att
påverka programutformningen,
antalet publikplatser, lokal etc.
Aktuellt och komplett program
finns alltid på berattarfestivalen.
se. Se även Berättarfestivalens
programtidning som kommer ut
under september.
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FÖR BARN

dig en vackert vikt pappersfigur.
Tänk dig nu att den ständigt
förvandlar sig till nya former,
att den är gjord av stål och stor
som en container. Kan du se det
framför dig? Tänk dig att en ensam människa dansar, klättrar
och balanserar mitt bland alla
former. Föreställ dig allt detta
och mer därtill – och du har
föreställningen Origami.
ENG: Origami is a performance
Inspired by traditional origami
techniques and a game between
a dancer’s movement and a giant
freight container’s slow change

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Medarrangör: Sara Kulturhus.
Presenteras genom Dansnät
Sverige med stöd av Kulturrådet och i samarbete med
Norrlandsoperan.

30 SEPTEMBER 19:00
THE LIFE AND TIMES OF MS. KAREN HENDERSON | GOLDEN

27 & 28 OKTOBER KL 13.00
SAGOÄVENTYR PÅ TEATERN

Två dansföreställningar av och med Maria Naidu

Fantasifull vandring för barn 5-9 år.

Foto: Imre Zsibrik

Fofo: Alexandra A. Ellis

THE LIFE AND TIMES OF MS.
KAREN HENDERSON (akt 1)
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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 soloföreställning 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 humour, ambiguity and quite a bit
of dance. In English.

GOLDEN (akt 2)
En manifestation för rätten att
ta plats. Golden är inspirerad av
70-talets diskokultur där dansaren glider runt som en guldström. 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 performance inspired by the 70’s disco
culture and a tribute to bodies
often not allowed to be on our
stages. In English.

Onsdag 30 september 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.

Följ med på en fantasifull vandring i teaterhuset. Vi träffas i
balettsalen och ger oss sedan
tillsammans ut på ett sagoäventyr i teaterns alla rum där
vi hjälper hustomten att lösa
mysteriet med alla försvunna
saker. Vem är det som ställt till
med all oordning och vem är
det som lämnar popcornspår
efter sig?? Av och med Nordiskt
Berättarcentrum.

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

Tisdag 27 oktober och
onsdag 28 oktober kl 13.00
Plats: Balettsalen, Västerbottensteatern.
Pris: 130 kr inkl fika.
Längd: 75 min inkl fika
Från 5 år till 9 år. Begränsat
antal platser.
Medverkande: Theresa Eriksson, Lillemor Skogheden och
Malin Åberg.

Vem kan man prata med om
sina hemliga drömmar? Kan
vuxna vara lika rädda som
barn? På ett briljant sätt gestaltar familjeföreställningen
Inferno gränsen mellan fantasi
och verklighet.
Strindbergs Inferno är en klassiker som utspelar sig i Frankrike. Strindberg gör alkemiska
experiment och drabbas av
hallucinationer, paranoia och
mardrömmar. Hans huvudkudde antar mänskliga former, han
tror sig vara förföljd och hör
oförklarliga knackningar i väggarna. I byn där han bor kallas
han för Knäppgöken.
Tillsammans med vackra videoprojektioner och musik skapas
ett lekfullt scenkonstverk där
Siri Hamaris Strindberg försöker hantera sin självömkan och
paranoia.
Familjeföreställningen har
spelats på Strindbergs Intima
Teater i Stockholm och fått
succéartade recensioner. Med

trolleri, clown och film berättas
en förtjusande historia om
gränslösa drömmar och skrämmande fantasier.
För alla från 6 år.

ENG: A family show about Strindberg who performs alchemical
experiments and suffers from
hallucinations, paranoia and
nightmares. With magic, clown and
film, a delightful story is told about
boundless dreams and frightening
fantasies.

Lördag 3 oktober kl 14.00
Plats: Västerbottensteatern
Pris: 130 kr inkl fika
Längd: 35 min
För barn 6 - 12 år
Med Siri Hamari och Strindbergs intima teater

Foto: Imre Zsibrik

Hisnande akrobatik när en
ensam dansare möter en
fraktcontainer som viker och
förvandlar sig likt gigantisk
origami av stål.
Dansaren och koreografen Satchie Noro har bakgrund i både
balett och akrobatik. Silvain
Ohl är designer, konstruktör
och poet. Med en gemensam
fascination för containrar och
med inspiration av traditionell
origamiteknik bestämde de sig
för att förvandla en 12 meters
fraktcontainer till ett levande
konstverk som kunde samspela
med en dansare. Så föreställ

Strindbergs klassiker för barn 6-12 år.

Foto: Kalimba

Onsdag 2 september 12:30
och 18.00.
Plats: Livesänds, mer info
kommer.
Längd: 35 min.
Med danskompaniet Furinkaï
Konstruktion: Silvain Ohl,
Eric Noël
Koreografi och medverkande:
Satchie Noro

Mastodontduett mellan container och luftakrobat.

3 OKTOBER 14.00
INFERNO

Foto: Kristina Bygdén

GÄSTSPEL

2 SEPTEMBER 12:30 & 18.00
ORIGAMI
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TEATER
& MAT

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

Middagsteater: Torsdagar kl 18.00. 250 kr inkl. mat.
Servering från kl 17.15.

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

Boka och meddela allergier
till Skellefteå turistcenter, tel.
0910-45 25 15

Arrangörer: Västerbottensteatern i samarbete med Umeå
Teaterförening, Umeå Folkets
Hus och ABF.

Meny:
vasterbottensteatern.se

Lunch från kl 11.30

8-9 OKTOBER
FRÖDING ETT MUSIKALISKT
DIKTARPORTRÄTT Med Gunnar Axelson Fisk

Foto: Daniel Greayer

”Titt ôp ôt talltôppan” ett
musikaliskt diktarporträtt av
Gustaf Fröding. Citatet kommer
från en berättelse där Gustaf
Fröding berättar om den blyge
drängen som försöker fria till
Anna Lek, med visst besvär. Det
är även ett försök att se världen
med Gustafs ögon. Han står på
marken med blicken riktad uppåt. Drömmande. Av och med
Gunnar Axelson Fisk, sångare i
Vibafemba. I regi av Åsa Ekberg.

Med Maria Litorell och Carina Daune.

meningar som påbörjas av den
ena och avslutas av den andra.
Här tolkar de musik av alltifrån
Eva Dahlgren, Cornelis Vreeswijk,
Povel Ramel, Beatles, Elton John
och Hasse & Tage till Abba.

Foto: Mikael Daune

Lise & Gertrud är duon som slår
knockout på publiken med sina
versioner av låtar som ”alla” har
hört. På ett avskalat och personligt sätt skapar dessa supermusikaliska artister något alldeles
eget. Rösterna går i och ur
varandra med telepatisk timing,

En musikalisk teaterföreställning.
Fritt efter Fatima Bremmers
biografi om journalisten Ester
Blenda Nordström. Med humor,
upptåg, kärlek och sorg gestaltar
Anna-Lena Hemström en av den
svenska historiens mest fascinerande kvinnor i en teatertimme
fylld med sånger och musik. Med
sig på scen har hon Bengt ”Mulle”
Holmqvist som förstärker med
sin gitarr och emellanåt också
agerar som medspelare.

Hatar du när kassörskan leende
önskar dig en bra dag, efter att
ha skannat in din purjolök och
dina frysta torskfiléer? Eller kan
du inte få nog av uppmärksamheten från den som betjänar dig?
Service i världsklass är en humorföreställning om något vi alla har
en relation till – service. Alla har
vi gett service någon gång och
– framförallt – tagit emot den.

12-13 NOVEMBER
DRÖMMEN OM REGNBÅGEN

22-23 OKTOBER
ROMSKA RÖSTER

Med Anna Bromee

Med Hans Caldaras

En oförglömlig upplevelse i den
romska musikens flora med Hans
Caldaras.
Redan som ung tonåring blev
Hans Caldaras involverad i författarinnan Katarina Taikons engagemang 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
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Foto: Ida Åkesson

Stureplansinfluencern Filippa
von Sère vill rädda jorden genom
ego-logisk överkonsumtion.
Sexualrådgivaren Yolanda del
Toro oroas över att dagens brist
på alfahannar ska leda till en
systemkollaps. Och den snälla
specialpedagogen Eva Gunjansdotter drabbas av postkolonialt
stressyndrom när hon ställs inför
den omöjliga uppgiften att sätta
ihop ett antirasistiskt, jämställt
och klassneutralt luciatåg.
Alla tre försöker handskas med
de utmaningar vi står inför i Sverige idag. Möt dem i en 60 minuters
politisk satir med skrattgaranti.
Av och med Johanna Lazcano

Meny: umea.fh.se

med Lise och Gertrud.

Foto: Tina Axelsson

Lunchteater: Torsdagar
och fredagar kl 12.00. 220 kr
inkl. soppa. Servering från kl
11:30.

5-6 NOVEMBER
SERVICE I VÄRLDSKLASS

mångfald och historia ett ansikte.
Via sin sång låter han oss lyssna
till röster från en värld som finns
bland oss, men ändå inte. Vi får
ta del av hans och deras minnen,
upplevelser, känslor, tankar, förhoppningar och drömmar.
Tillsammans med skickliga musiker i ”Roma Hot Band” bjuder
Hans på ett lärorikt musikaliskt
möte som berör och ger eftertanke.
Medverkande: Hans Caldaras –
sång, Hasse Larson – kontrabas,
Christer Langborn - gitarr

I musikteaterföreställningen
Drömmen om regnbågen med
Anna Bromee får publiken uppleva den unika historien om Judy
Garlands liv och hennes sista konserter i livet, våren 1969 i Sverige
och Danmark.

24 - 25/9 Världen enligt Lazcano
We meet three different female
characters in a political satire
that guaratees a lot of laughter. In
Swedish.

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

begravdes i New York, fick gästerna på en av stadens gaybarer
nog av polisens trakasserier och
gjorde våldsamt motstånd.
Händelsen räknas som startskottet 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.

Kanske är du en av alla dem som
rensar avlopp, staplar tonfiskburkar, bleker slingor, byter avgasrör,
fixar latte, sandar trottoarer,
vaxar bikinilinjer, skurar toaletter,
skakar drinkar, hämtar sopor,
kör turister, reglar väggar, tvättar
rumpor, blåser löv, trimmar
skägg, släcker bränder, byter
lakan, grillar hamburgare, filar
fötter?!

IN ENGLISH
THEATRE & FOOD
A perfect combination for everyone that wants more performing
arts in their life.

Foto: Gustav Gräll

UMEÅ

29-30 OKTOBER
EN AKT I DUALISMENS TECKEN

Med Anna-Lena Hemström

Foto: Per Ellström

SKELLEFTEÅ

En humorpolitisk show

Foto: Oscar Byström

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

1-2 OKTOBER
SOM ETT JÄVLA
SOLSKEN

Foto: Petter Ljunggren

TEATER
+MAT

24 - 25 SEPTEMBER
VÄRLDEN ENLIGT
LAZCANO

1-2/10 Som ett jävla solsken
Music theater about the journalist
Ester Blenda Nordström - known
as the first investigating reporter in
Sweden. In Swedish.
8-9/10 Fröding ett musikaliskt
diktarporträtt
A poetic musical portrait of Gustav
Fröding - the famous Swedish
author, journalist and poet. In
Swedish.

22-23/10 Romska röster An unforgettable musical experience in of
Roma music and history with Hans
Caldaras and ”Roma Hot Band”. In
Swedish.
29-30/10 En akt i dualismens
tecken Lise and Gertrud interpret
famous artists such as Eva Dahlgren, Cornelis Vreeswijk,
Beatles, Elton John and Abba. In
Swedish.
5-6/11 Service i världsklass
A comedy about something we all
have a relationship to - service. We
have all provided service at some
point and - above all - received it. In
Swedish.
12-13/11 Drömmen om regnbågen. Music theater about Judy
Garland - and the freedom to be
oneself. In Swedish.
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KALENDER

OKTOBER
to 1/10 12.00
Som ett jävla solsken
Som ett jävla solsken
to 1/10 18.00
fr 2/10 12.00
Som ett jävla solsken
lö 3/10 14.00
Inferno, barnlördag,
lö 3/10 – sö 4/10
Barnkulturdagar på
				Nordanå

NOVEMBER
ti 3/11 19.00
Kejsarn av Portugallien
				
Stadshotellet
on 4/11 19.00
Kejsarn av Portugallien
				
Stadshotellet
to 5/11 12.00
Service i världsklass
				
Stadshotellet
to 5/11 18.00
Service i världsklass
				
Stadshotellet
fr 6/11 12.00
Service i världsklass
				
Stadshotellet
lö 7/11 12.00
Öppet hus till kl 16:00
to 12/11 12.00
Drömmen om regnbågen
				 Stadshotellet
to 12/11 18.00
Drömmen om regnbågen
				
Stadshotellet
to 12/11 19.00
Kejsarn av Portugallien
				
Medlefors
fr 13/11 12.00
Drömmen om regnbågen
				
Stadshotellet
fr 13/11 19.00
Kejsarn av Portugallien
				 Medlefors
on 18/11 19.00
Teaterspektaklet Premiär
fr 20/11 19.00
Teaterspektaklet
lö 21/11 14.00
Teaterspektaklet
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BERÄTTARFESTIVALEN
må 12/10 18.00		 Invigning
ti 13/10 12.00
Hjälp!
ti 13/10 18.00		 Vi skulle segla runt
				jorden, Nordanå BC
ti 13/10 19.00
Kejsarn av Portugallien
on 14/10 12.00
Huset
on 14/10 13.00		 Det demokratiska arkivet
on 14/10 18.00		 Djur vi mött och minns
on 14/10 19.00		 TAHA, Boliden FH
on 14/10 19.00
Kejsarn av Portugallien
to 15/10 12.00
Mitt liv som ”anpassad
				same”
to 15/10 14.00
Med på Kafferep
to 15/10 18.00		 TAHA, Hallen, Nordanå
to 15/10 19.30		 Folkmusikgruppen WAO
to 15/10 21.00		 Kallras, Nordanå BC
Catastrophe
fr 16/10 12.00
fr 16/10 14.00		 Samtal om berättande
fr 16/10 16.00		 I tregålin

on
to
fr
lö

25/11 19.00
26/11 19.00
27/11 19.00
28/11 14.00

Teaterspektaklet
Teaterspektaklet
Teaterspektaklet
Teaterspektaklet

DECEMBER
to
to
fr
fr
lö
on
to
to
fr
fr
lö
on
to
to
fr
fr
lö

3/12 12.00
3/12 19.00
4/12 12.00
4/12 19.00
5/12 14.00
9/12 19.00
10/12 12.00
10/12 19.00
11/12 12.00
11/12 19.00
12/12 14.00
16/12 19.00
17/12 12.00
17/12 19.00
18/12 12.00
18/12 19.00
19/12 14.00

Jul-Sing-Along
Teaterspektaklet
Jul-Sing-Along
Teaterspektaklet
Teaterspektaklet
Teaterspektaklet
Jul-Sing-Along
Teaterspektaklet
Jul-Sing-Along
Teaterspektaklet
Teaterspektaklet
Teaterspektaklet
Jul-Sing-Along
Teaterspektaklet
Jul-Sing-Along
Teaterspektaklet
Teaterspektaklet

fr 16/10 18.00		 Only bones
				 Hallen, Nordanå
fr 16/10 19.30		 Story fight night
Romernas historia och 		
				 mytomspunna värld
				 Nordanå BC
lö 17/10 13.00
Berättarkraft
lö 17/10 16.00
Stina Wollter
				Nordanåteatern
lö 17/10 18.00
Universe
lö 17/10 19.30
All you need is Beatles
sö 18/10 11.00
Barnens
& 13.00		 Berättarfestival
				 Hallen, Nordanå
lö

17/10 12.00

to 22/10 12.00
Romska röster
				
Stadshotellet
to 22/10 18.00
Romska röster
				
Stadshotellet
fr 23/10 12.00
Romska röster
				
Stadshotellet
ti 27/10 13.00
Sagoäventyr
on 28/10 13.00
Sagoäventyr
to 29/10 12.00
En akt i dualismens
				tecken, Stadshotellet
En akt i dualismens
to 29/10 18.00
				tecken, Stadshotellet
fr 30/10 12.00
En akt i dualismens
				tecken, Stadshotellet

NYA VÄGAR TILL
SAMARBETE
UNDER CORONATIDER
Inget ont som inte för något gott med
sig! Då våra nuvarande lokaler - under
rådande Coronarestriktioner - storleksmässigt inte räcker till för höstens
alla teaterprogram är vi glada att presentera Skellefteå Stadshotell som ny
samarbetspartner gällande lunch –
och middagsteatern under perioden
22/10 - 13/11. Vi spelar även Kejsarn av
Portugallien på Stadshotellet den 3-4
november. Platsen är Festvåningen en
trappa upp. Spellokal är markerat i kalendariet och på din biljett.
Vi spelar även Kejsarn av Portugallien
på Medlefors Folkhögskola den 12-13
november. Tack för gott samarbete!

Föreställningarna spelas på
Västerbottensteatern i Skellefteå
om inget annat anges.

SOPPA + KAFFE ingår i biljettpriset
MAT + KAFFE ingår i biljettpriset

BILJETTSLÄPP 2/9!

BOKA TRYGGT DINA
BILJETTER INFÖR
TEATERHÖSTEN
2020

FIKA ingår i biljettpriset
Även under dessa ovissa tider vill vi att
du ska känna dig trygg när du kommer till
Västerbottensteatern. Vi skapar extra utrymme i både foajé, café och teatersalong
så att alla kan hålla avstånd. Vi vill också
att du ska känna dig trygg när du tar beslutet att boka en biljett och därför gäller
följande;

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 föreställning 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

Foto: LisaLove Bäckman

on 2/9 12.30 		 Origami
on 2/9 18.00 		 Origami
fr 4/9 19.00 		 UngHästen firar 20
				
Premiär
lö 5/9 14.00 		 UngHästen firar 20
lö 5/9 18.00 		 UngHästen firar 20
on 23/9 19.00
Kejsarn av Portugallien,
				
Premiär
to 24/9 12.00
Världen enligt Lazcano
to 24/9 18.00
Världen enligt Lazcano
fr 25/9 12.00
Världen enligt Lazcano
fr 25/9 19.00
Kejsarn av Portugallien
lö 26/9 14.00
Kejsarn av Portugallien
on 30/9 19.00		 The life and times of
				 Ms Karen Henderson
				
/GOLDEN

on 7/10 19.00
Kejsarn av Portugallien
to 8/10 12.00
Fröding ett musikaliskt
				diktarporträtt
to 8/10 18.00
Fröding ett musikaliskt
				diktarporträtt
fr 9/10 12.00
Fröding ett musikaliskt
				diktarporträtt
fr 9/10 19.00
Kejsarn av Portugallien
lö 10/10 14.00
Kejsarn av Portugallien

Foto : LisaLove Bäckman

SEPTEMBER

•
•

Du får tillbaka pengarna om föreställning ställs in.
Känner du dig krasslig får du byta in
din biljett till nytt datum eller mot
presentkort.

Kejsarn av Portugallien. Premiär 23 september!

PÅ TURNÉ

UMEÅ

fr 16/10 19.00 		 Kejsarn av Portugallien,
				 Robertsfors
to 22/10 19.00 		 Kejsarn av Portugallien,
				 Arvidsjaur
lö 24/10 19.00 		 Kejsarn av Portugallien,
				Piteå
on 28/10 19.00 		 Kejsarn av Portugallien,
				 Norsjö
fr 6/11 19.30 		 Kejsarn av Portugallien,
				 Luleå
on 11/11 19.00 		 Kejsarn av Portugallien,
				 Renström
on 18/11 19.00 		 Selmas samlade vrede,
				 Vilhelmina
to 19/11 19.00 		 Selmas samlade vrede,
				 Lycksele
fr 20/11 19.00
Selmas samlade vrede,
				Ånäset
lö 21/11 18.00 		 Selmas samlade vrede,
				Piteå
ti 24/11 19.00 		 Kejsarn av Portugallien,
				 Malå
on 25/11 19.00 		 Kejsarn av Portugallien,
				 Vilhelmina
to 26/11 19.00 		 Kejsarn av Portugallien,
				 Lycksele

Umeå (Folkets Hus)
fr 2/10 19.00 		 Kejsarn av Portugallien
lö 3/10 18.00
Kejsarn av Portugallien
sö 4/10 15.00
Kejsarn av Portugallien
må 9/11 12.00
Drömmen om regnbågen
må 9/11 18.00
Drömmen om regnbågen
ti 10/11 12.00
Drömmen om regnbågen

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.
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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

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
36
0910-72 56 00

