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Romeo & Julia. Sidan 6.
Sommarsuccén kommer
tillbaka till Medleforsparken.

En besvikesle i tre (två) akter,
sidan 8. Livet är fullt av besvikelser,
kom och älta tillsammans med
UngHästen!
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Möt oss i länet, sid 14.
Robertsfors är årets kulturkommun, och föreställningar
på turné.

Teaterspektaklet sidan 4-5.
Vår jubileumshow får äntligen
sin premiär!
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Vi på teatern, sidan 16. Följ
med bakom kulisserna.
Flytten till Sara kulturhus, sidan
25. Åsikter på stan och förväntningar.
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Lära med berättande,
sidan 10. Digitala fortbildningsdagar om berättande som
pedagogisk metod i alla lärande
miljöer.

Världen enligt Rosling, sidan 12.
Gästspel från Norrbottensteatern. Nyskriven pjäs som
bygger på läkaren och folkbildaren
Hans Roslings världsberömda
böcker och föreläsningar om
tillståndet i världen.

Foto: Patrick Degerman

KÄRA PUBLIK
Som hundägare är jag ofta
ute och promenerar och
ibland händer det att man
stannar till i mötet med en
annan hundägare och ett intressant samtal uppstår. Under förra året hände det lite
oftare än vanligt. Gemensamt
för de flesta var då att frågan
ställdes – ”hur går det för er
på teatern?” och ”när öppnar
ni igen?”
Coronaviruset som drabbade
oss förra året och vars konsekvenser vi ännu genomlever
detta år har gjort oss utsvultna på mänsklig samvaro. Kanske tog vi lite för lätt på vårt
behov av att mötas i verkliga
livet, inte bara via datorn, innan pandemin. Här har kulturen en oerhört viktig roll att
fylla. För på teatern kan man
alltid komma, i sällskap, men
också som enskild individ och
dela både en teaterföreställning och en gemenskap. Som

en vän säger på sin telefonsvarare - ”Du vet väl att en kulturupplevelse förlänger livet”.
Pandemin till trots lyckades vi
på teatern genomföra nästan
allt förra året och så fort våra
dörrar var öppna kom ni. Tack
för det, det stödet värmde!
Och nu, blickar vi framåt! Fast
ibland när man blickar fram,
sneglar man även bak som vi
gör i årets första föreställning
- vår jubileumsrevy Teaterspektaklet.
I dessa tider vill jag också
särskilt lyfta vårt gästspel
från Norrbottensteatern där
berättelsen om Hans Rosling
och hans obotliga optimism
baserat på fakta ger oss framtidshopp. Trots allt blir det
faktiskt bättre och bättre här
i världen! Vän av ordning kanske undrar, vart tog lunch- och
middagsteatern vägen? Den
har vi pausat för att hinna

med alla flyttbestyr. Hösten
2021 återkommer vi med ett
nytt inspirerande utbud och
en ny meny i en helt ny miljö!
Kära vänner av Västerbottensteatern, när vi till hösten flyttat in i Sara kulturhus
hoppas vi ta med oss, inte
bara våra maskiner, datorer,
ljuslampor och mikrofoner,
inte bara våra föreställningar,
berättelser och sociala engagemang, utan framförallt den

unika anda vi tillsammans
med er skapat här på Nordlandergatan i 40 år. En anda
som bidragit till att alla som
besökt oss kunnat känna sig
”hemma”. Den känslan skall vi
arbeta för att bibehålla också
i vårt nya hem mitt på torget.

Kom känn kraften!
Fransesca Quartey, VD
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PREMIÄR I
VÅR

TEATER3.3 SPEKTAKLET
URPREMIÄR

GALEN HUMOR I VÅR JUBILEUMSREVY

FESTLIGT
FIKA INGÅR I
BILJETTPRISET!

Västerbottensteatern har fyllt 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 3 mars då Teaterspektaklet äntligen
går till premiär efter att ha blivit inställd i
höstas pga myndigheterns restriktioner.
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 hejdund-

rande jubileumsrevy och en hyllning till
teatern, konsten och publiken. En kväll
fylld med humor, eftertanke, sång och
lustfylld nostalgi.

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

EFTERSNACK
ONSDAG 10 MARS CA 21.00
Stanna kvar efter föreställningen och
träffa skådespelarna och regissören
Bobo Lundén och hör dem berätta om
arbetet bakom kulisserna. Hur tar man
sig an att på teaterscenen skildra och
fira en 40-årsjubilerande teater? Hur har
arbetet med att ta fram föreställningen
sett ut? Vilka svårigheter, lustigheter och
aha-upplevelser har uppenbarat sig under vägen? Samtalet leds av vår dramaturg Tora von Platen.

Spelperiod 3/3 - 27/3
Text: Martin Lindberg, Bobo Lundén
och Tora von Platen
Regi: Bobo Lundén
Scenografi: Astrid Maya
Ljusdesign: Ronny Andersson
Musik: Mattias Kågström och
Bobo Lundén
Animation: Johan Lindström
Medverkande: Gunnar Eklund, Mattias
Kågström, Sonja Lindblom, Simeon Maya
Ord.pris: 370 inkl fika
Ungdom/stud: 255 inkl fika
Längd: 2 tim inkl paus

4

Foto & bildretuch: LisaLove Bäckman

Mask och peruk: Helena Andersson

SE SMAKPROV UR
FÖRESTÄLLNINGEN

VI SER FRAM EMOT
EFTERLÄNGTAT 40-ÅRSFIRANDE!

Pressbilder: Patrick Degerman

Gunnar Eklund, Sonja Lindblom, Simeon Maya
och Mattias Kågström möter dig med musik,
humor och värme i denna show.
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SOMMARTEATER

NYPREMIÄR

16.6

EN STRÅLANDE VACKER
FÖRESTÄLLNING OM
KÄRLEK I EN TID DÄR DEN
BEHÖVS SOM MEST...
VÄSTERBOTTENS-KURIREN

ROMEO &
JULIA
Verona är tillbaka i Medleforsparken!
Efter 2020 års kritikerrosade urpremiär bjuder vi sommaren 2021 återigen in
publiken att drabbas av Romeo & Julia.
Bobo Lundéns manus till klassikernas
klassiker skapar både överraskar och
igenkänning.
I vår version är Romeo och Julia två vuxna, jämställda människor som möts och
blir himlastormande 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 framfört 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 kärlekshistoria, 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 musical theatre performance in
a beautiful outdoor setting. In Swedish.

FÖRSNACK OCH SMAKPROV!
LÖRDAGEN DEN 12 JUNI, 13.30
Välkommen till Medleforsparken och
repetitionerna av årets sommarteater
Romeo & Julia!
Bobo Lundén, styckets dramatiker och
regissör som också skrivit musik tillsammans med Cay Nyqvist, samtalar med
Astrid Maya, scenograf, samt skådespelare ur ensemblen om arbetet med att ta
sig an denna klassiker och de utmaningar som dykt upp på vägen. Efter samtalet
följer en öppen repetition där publiken
får ta del av smakprov ur föreställningen. Samtalsledare: teaterns dramaturg
Tora von Platen.

Spelperiod 16/6 - 18/7
Medleforsparken
Manus och regi: Bobo Lundén
Fritt efter William Shakespeare
Scenografi: Astrid Maya
Mask & kostym: Helena Andersson
Musik: Bobo Lundén, Cay Nyqvist
Medverkande: Susanne Sundqvist
Bergkvist, Jacob Danielsson, Gunnar
Eklund, Marina Georgescu, Niklas
Paulsen, Ana Stålhammar Stanišić,
Adam Stanišić Stålhammar samt
8 amatörskådespelare.
Förköpspris: 265 kr (gäller till 12/5)
Ord.Pris 310 kr. Ungdom/Stud 180 kr.
Längd: 2 tim 30 min inkl paus
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Foto: LisaLove Bäckman

Larsson Lirell, Sonja Lindblom, Vilgot

ROSAD OCH HYLLAD SOMMARTEATER
ÅTERKOMMER TILL MEDLEFORSPARKEN
SOMMAREN 2021.

Pressbilder: Patrick Degerman

SE VÅR TRAILER
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UNGHÄSTEN

SPELAS

22-24.4

EN BESVIKELSE I
TRE
AKTER
T
VÅ

DET ENDA VI VET ÄR ATT
DET INTE ALLTID BLIR
SOM MAN TÄNKT SIG...

Högtflygande drömmar om att få lyfta
sångfågeln i triumf, att dansa in under
ballongportalen och känna livebandets
musik forsa genom kroppen när du möter publikens jubel kan lätt gå i kras. Men
hoppet är det sista som överger människan. Det blir säkert bättre. (Eller sämre.)
Det enda vi vet är att det inte alltid blir
som man tänkt sig. Livet är fullt av besvikelser, en av dem är att Improviserad
Melodifestival är inställd på grund av duvet-vad. Vilka andra besvikelser bär du
runt på?

Så improviserar vi. Ingen tvingas upp på
scenen! (Vi är ledsna att behöva göra er
besvikna.)

Möt de hoppfulla divor som blev lämnade kvar med sina spruckna drömmar
som enda sällskap. Smaka på besvikelsen och se bitterheten i ögonen. Doppa
en torr skorpa i ett glas blandsaft (för
roligare än så lär det inte bli) och njut
av att du inte är lika lurad av livet som
de på scenen. Men bidra gärna med det
som gör dig bitter och otillfredsställd.

An improvised show about the disappointments in life, one being that the annual
Improvised Song Contest is cancelled due
to you-know-what. Let’s revel in bitterness
together!

ENG: High flying dreams of triumphantly
walking on to the Improvised Song Contest
stage can easily get shattered. But dreams
die hard and hope lasts forever. and It will
get better in the end. Or will it? All we know
is that things don’t always turn out the way
we want. Life is full of disappointments –
which ones do you carry around?

Spelas 22, 23, 24 april kl 19:00
Manus & Regi: UngHästen
Kågström, Niklas Larsson Lirell, David
Åkerlund
Ord.pris: 350 kr inkl fika
Ung/stud: 235 kr inkl fika
Längd: 2 tim inkl paus
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Foto & Bildretusch: LisaLove Bäckman

Medverkande: Linda Gustafsson, Mattias

UNGHÄSTEN

En känsloladdad improvisationsföreställning om varför vi gör som vi gör.
Med UngHästen och Lena Stenvall.
Små och stora livshändelser, konflikter,
förstorade vardagsproblem, glada återseenden, pinsamma ögonblick, rogivande stunder, kommunikationskrockar och
kärleksmöten tar plats när våra improvisatörer intar scenen.
En improvisationsföreställning om att
vara människa bland människor, om
kommunikation med omvärlden och
inåt. Vi tar greppet om våra affekter och
känslor och ställer oss frågan: Hur blev
det nu då?

Föreställningen är skapad i samarbete
med Lena Stenvall som även kommer
att medverka i anslutning till vissa föreställningar. Lena har under 25 år arbetat som behandlare i psykiatrin, under
lång tid främst med våldsutsatta och
traumatiserade kvinnor. Hennes intresse av att lugna stressade har lett till att
hon fördjupat sig i bland annat Affektteori, Compassion och det mesta om vad
vi idag vet lugnar hjärnan.
För mer information och bokning:
David Åkerlund, 070-293 24 88
david.akerlund@vasterbottensteatern.se
Föreställning + föreläsning:
2 tim inkl. paus

Foto: Patrick Degerman. Bildretusch: LisaLove Bäckman

UNGHÄSTEN FÖRETAG
EFFEKTEN AV AFFEKTEN

SKOLFÖRESTÄLLNING
VÅRA LIV

Foto: Patrick Degerman

En föreställning om att orka när allting
känns tomt. Av Sarah Appelberg.
UngHästen utforskar i denna föreställning hur det är att vara ung och lida av
psykisk ohälsa. Emma och Martin går på
samma skola. De känner inte varandra,
har inte samma intressen eller samma
vänner. Det som de har gemensamt är
tomheten inuti.
Vad gör man när någon i ens närhet inte
mår bra? Det är en fråga som behandlas
när vi i denna föreställning full av värme
och allvar, musik och rörelse följer Emma
och Martins resa från hopplöshet till
hopp. Spelas för åk 7 våren 2021.

Illustration Matilda Hall

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 för åk 8 & 9 under våren 2021.
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NORDISKT BERÄTTARCENTRUM

Foto: Chris Montgomery/Unsplash

17 & 24 FEBRUARI
BERÄTTARFIKA ONLINE
Visst saknar vi möten med berättare i
dessa tider! Men i väntan på fysiska
möten hälsar vi alla berättarsugna i
Robertsfors välkomna till ett digitalt eftermiddagsfika som en del i Årets Kulturkommun.
Ordna ditt eget favoritfika så träffas vi
på nätet för att under lättsamma former dela berättelser enligt en metod
som kallas Storysharing. Träffarna leds
av Nordiskt Berättarcentrums Lillemor
Skogheden. Alla är välkomna att delta

men förhandsanmälan krävs – vi har begränsat antal med platser kring fikabordet för att kunna behålla den gemytliga
och intima stämningen.
ENG: Digital storytelling café in Robertsfors.
Ons 17 & 24 februari kl 14.30-15.30
Plats: online – länk delas direkt till de
förhandsanmälda. Alla i Robertsfors –
Årets kulturkommun 2021, är välkomna
att delta, men begränsat antal platser,
förhandsanmälan krävs.
Anmälan och mer information:
lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se

10-11 FEBRUARI
LÄRA MED BERÄTTANDE

spel. Även möjlighet till dialog med andra
pedagoger erbjuds. Dag 2 består av en
praktisk workshop: filma med mobilen,
redigera och dela berättelser.

Digitala fortbildningsdagar om berättande som pedagogisk metod i alla lärande miljöer. Vi följer upp den succé
som Lära med berättande har blivit bland
deltagarna de två första åren.
I ett digitalt mötesforum erbjuds under
dag 1 inspirerande föreläsningar/webinarer med ny kunskap och goda exempel.

ENG: Further education for pedagogues –
Storytelling as an educational tool.

FORTBILDNINGSDAGAR ONLINE

Foto: Shutterstock

Senaste anmälningsdag:
5 februari 2021

Vi möter nordisk expertis med perspektiv från universitet, klassrumsgolv och
berättarvärld – teori och praktik i sam-

Deltagaravgifter:
Dag 1: 695 kr (föreläsningar och dialog)
Dag 2: 595 kr (workshop)
Paket dag 1 & 2: 995 kr
Mer information och anmälan på
berattarkonferens.se

Nu är det dags att söka stipendiet
Berättarkraft 2021. Årets tema är ”Ändrade planer”. Låt kreativiteten sväva fritt –
vilken berättelse ser du?
Blir du antagen får du chansen att i två
workshops utveckla din egen berättelse
på årets tema. Den framförs sedan under Berättarfestivalen i Skellefteå i oktober.
Då utses även Årets berättare bland stipendiaterna.
Berättarkraft är ett stipendium med
syfte att uppmuntra och utveckla det
muntliga berättandet i Västerbotten.
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Foto: Foto: John Gibbons/Unsplash

STIPENDIET BERÄTTARKRAFT
TEMA: ÄNDRADE PLANER

ENG: Time to apply for the scholarship
Berättarkraft (Storytelling Power).
Senaste ansökningsdag: 21 maj 2021

Arrangeras i samverkan med Skellefteå
Kraft. Mer information på
berattarkraft.se

8-9 MARS
BERÄTTARVERKSTAD
FÖR BARN

Foto: Mandy Godbehear/Shutterstock

Kom och skapa berättelser tillsammans
med oss i vår lekfulla Berättarverkstad.
Vilka berättelser gömmer sig i vårt Berättarrum? Hjälp oss att hitta dom!
En kreativ och lustfylld workshop där
barnen skapar berättelser tillsammans
med pedagogerna från Nordiskt Berättarcentrum.
ENG: Storytelling workshop for children
9-11 years.
För barn 9-11 år. Max 16 deltagare.
Mån 8 mars & tis 9 mars kl 13.00.
Plats: Västerbottensteatern, Blå rummet. Pris: 130 kr inkl fika
Längd: ca 2 timmar inkl fikapaus

18 MARS
BERÄTTARKLUBB
MED BERÄTTARKRAFT OCH
LYCKLIGARE NU

13 APRIL
BERÄTTARKLUBB
FRÅN VÅRT BERÄTTARLABB
Rykande färska berättelser – förädlade i
Nordiskt Berättarcentrums Berättarlabb.
Det handlar om husdjur, helbrägdagörare, trauma, spelmissbruk, udda
människor och gömda släktingar. Och så
lite kärlek till och från oväntade håll.
Berättarlabb är ett forum för att testa
idéer och utveckla berättelser i kreativa
processer tillsammans med andra berättare.

Lyckligare nu är en personlig, underhållande och engagerande berättelse
som med humor och allvar, prat och
sång berättar om något så tabubelagt
som alkoholism.

Berättarkraftstipendiater 2020: Årets
vinnare Anna Hjälm samt Eva Branzell,
Carl Holmström, Johan Karlemo, Hedda
Morén, Janna Nordell, Annah Ovesson
och Magnus Stenius.
ENG: Storytelling club with local storytellers.
Torsdag 18 mars kl 19.00
Plats: Västerbottensteatern
Pris: 200 kr inkl fika
Längd: ca 2 timmar inkl paus

Medverkande: Åsa Bergvall, Ann
Enström, Anna-Karin Kask, Linda
Marklund och Ottiliana Rolandsson.
Musiker: Mattias Kågström
Pedagog och konstnärlig resurs:
Lillemor Skogheden
ENG: Storytelling club with stories created
in our Storytelling Lab.
Tisdag 13 april kl 19.00
Plats: Västerbottensteatern
Pris: 200 kr inkl fika
Längd: ca 2 timmar inkl paus

Foto: Privat

Foto: Patrick Degerman

På berättarscenen möter vi ett gäng
stipendiater från årets Berättarkraft
och Monica Lindgren tillsammans med
pianisten Mattias Kågström i succéföreställningen Lyckligare nu.

Medverkan och manus: Monica
Lindgren. Musiker: Mattias Kågström
Konstnärligt öga: Anna Azcárate
Producent: Västerbottensteatern i samarbete med Monica Lindgren Produktion.
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GÄSTSPEL

16 & 17 MARS KL 19:00

VÄRLDEN
ENLIGT
ROSLING

MED NORRBOTTENSTEATERN

Som första teater någonsin sätter

Norrbottensteatern upp Hans Roslings
liv och tankevärld! Världen enligt Rosling är en helt nyskriven pjäs som bygger på läkaren och folkbildaren Hans
Roslings världsberömda böcker och
föreläsningar om tillståndet i världen.
Precis som Roslings föreläsningar är
pjäsen en komisk föreläsningsshow i
högt tempo. Tre skådespelare tar oss
med på en hisnande resa och slår hål
på våra egna fördomar om världen.

Foto Magnus Stenberg

För vad tror du själv? Hur många procent
av världens flickor har en grundskoleutbildning idag? Har krigen mellan nationer minskat eller ökat de senaste 50 åren?
Och hur många procent av alla barn värl-
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den över får idag någon form av vaccination?
Tänk om svaret är bättre än du kunde
föreställa dig? Allt blir inte sämre. Mycket blir faktiskt bättre och det är inte försent att rädda världen!
Materialet har dramatiserats av Rasmus
Lindberg, vice teaterchef och dramatiker. Regissör är Ragna Wei som lett
Borås Stadsteater och även grundat och
drivit Teater Insite i Malmö.
”Tekniken och tajmingen sitter, skådespelarna jobbar sig svettiga och presterar på
topp...”
”En mäktig scenkonstupplevelse.”
”Säkert hade Hans Rosling lett och nickat
gillande om han fått uppleva detta.” (NSD)

ENG: ”The world according to Rosling” is a
completely new play based on the doctor
and educator Hans Rosling’s world-famous
books and lectures on the state of the
world.
Tisdag 16 & onsdag 17 mars kl 19.00
Plats: Västerbottensteatern
Ord pris: 250 kr inkl fika
Ungdom/stud: 180 kr inkl fika
Längd: 1 tim 20 min
Pjäsförfattare: Rasmus Lindberg efter
Hans Roslings memoarbok, föreläsningar & faktabok.
Medverkande: Linda Wincent, Nora
Bredefeldt, Isak Holmen

6–14 MARS 2021

Foto: Zivanai Matangi Edit: Noah Cohen

FEMINISTISK
VECKA

LÖRDAG 20 MARS KL 19.00

YEBO YES!

PANTSULA – SNABBA FÖTTER SOM UPPROR MOT APARTHEID
Med massiv energi, snabba fötter och
råstyrka har dansstilen pantsula utvecklats till ett politiskt och socialt uttryck för den svarta befolkningen i de
sydafrikanska kåkstäderna. I YEBO YES!
levandegörs dansstilen och fortsätter bära dess historiska kraft ut på de
svenska vägarna.

elektroniska musik, tillsammans med
dansarnas röster och rytmiska ljud fyller
rummet med en progressiv känsla. Föreställningen är ett möte mellan freestyleoch pantsulakultur – ett verk där dansarna utforskar mötet mellan varandra och
olika kulturella uttryck.

Året var 1950, Sydafrika genomsyrades
av rasåtskillnadspolitik och det politiska
läget utvecklades snabbt till ett hot mot
grundläggande mänskliga rättigheter.
Hos den svarta lokalbefolkningen i kåkstäderna växte ett kraftigt missnöje fram
och som svar på apartheidregeringens
tvångsförflyttningar föddes dansstilen
pantsula. Ett koreografiskt språk för att
skapa en ny gemensam identitet för att
uttrycka kritik och sprida medvetenhet.
Den förtryckta befolkningen kunde genom dansen uttrycka sitt motstånd mot
regimen och pantsulan blev snabbt inte
bara en dansstil, utan ett språk och en
livsstil.

Eng: With massive energy, fast feet and
raw strength, the dance style pantsula
has developed into a political and social
expression for the black population in the
South African shantytowns. In YEBO YES!
the dance style is brought to life and continues to carry its historical power out to the
Swedish audience.

I föreställningen YEBO YES! möter vi fem
dansare; Sibusiso, David och Gugu från
Sydafrika som alla lever och andas Pantsula, samt svenska Theresa och Joanna, koreografer och grundare av Afia.
Tillsammans visar de prov på en dans
fylld av energi, glädje och kraft. Verkets

Lördag 20 mars kl 19.00
Plats: Västerbottensteatern
Ord pris: 200 kr inkl fika
Ungdom/stud: 130 kr inkl fika
Längd: ca 55 min
Konstnärliga ledare: Joanna Holewa
Chrona, Theresa Gustavsson
Assisterande Pantsula koreograf:
Sibusiso Mthembu
Dansare: Joanna Holewa Chrona, Theresa Gustavsson, Gugulethu Mofokeng,
David Mokale, Sibusiso Mthembu
I samarbete med Norrlandsoperan via
Dansnät Sverige. Del av satsningen Se
Dans.

Feministisk vecka är ett initiativ där Västerbottensteatern, Skellefteå kommun
och Museum Anna Nordlander - i anslutning till Internationella kvinnodagen
den 8e mars - tillsammans sätter fingret
på olika feministiska frågor och lyfter
fram starka, motiverande och intressanta människor. Välkommen till en
vecka fylld med spännande programpunkter. Se mer på www.skelleftea.se/
feministiskvecka

9 MARS KL 14.00
LÄSNING UR FRIHET,
JÄMLIKHET OCH NALTA TRO
Sonja Lindblom, Gunnar Eklund och
Mattias Kågström läser och gestaltar
nyskrivna berättelser om tre starka
kvinnor som gjort skillnad i historien.
Maja-Lisa Söderlund som under
1800-talets tidiga väckelserörelse
trotsade regeln att endast präster fick
tolka Bibeln, Josefina Landström, den
kvinnliga stuvaren som i början av
1900-talet arbetade hårt för sin egen
försörjning, men istället blev anklagad
att bedriva hor, samt Frigga Karlsson
vars skarpa tunga häcklade alla motståndare till kvinnlig rösträtt. Teaterns
dramaturg Tora von Platen introducerar
och avslutar läsningen.
Tisdag 9 mars kl 14.00
Plats: Stadsbibliotek, scenen en
trappa ner
Fri entré.
Längd: ca 30 min
Medverkande: Gunnar Eklund, Mattias
Kågström, Sonja Lindblom och Tora
von Platen. Programmet är en del av
Feministisk vecka.
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PÅ TURNÉ
VÅREN 2021

MÖT OSS I LÄNET

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 tillsammans med
lokala företrädare.
Västerbottensteatern i samarbete med
Robertsfors kommun arbetar intensivt
med att hitta kreativa lösningar för att
kunna fortsätta erbjuda olika kulturella
upplevelser under vintern och våren 2021.
Kulturarrangemang kommer fortlöpande
anpassas till utvecklingen av pandemin
och de direktiv som myndigheterna ger.
Följ året på Robertsfors kommuns webbsida www.robertsfors.se, i evenemangskalendern på www.visitrobertsfors.se och på
sociala medier: Facebook och Instagram.
Där uppdateras löpande allt som händer
under året.
Berättarfika online
Ons 17 & 24 februari kl 14.30 - 15.30
Sker online – länk delas direkt till de förhandsanmälda. Läs mer på s. 10

LYCKLIGARE NU

ALL YOU NEED IS BEATLES

...eller Kan man ha roligt utan sprit?
Efter drygt 30 år som komiker, skådespelare och producent samlade Monica
Lindgren kraft för att presentera sin
personliga monolog om resan ut ur en
av vår tids största folksjukdomar. Hennes underhållande och engagerande
berättelse med både humor och allvar,
prat och sång om något så tabubelagt
som alkoholism har gjort stor succé.
Vid sin sida har Monica stöttepelaren
Mattias Kågström – helt oskyldig i sammanhanget men en glad och musikalisk
”sidekick”.

Med Saga Eserstam och Hans Eriksson.
1963 släppte The Beatles sitt debutalbum och det blev succé på en gång. Med
över 1,3 miljarder sålda skivor är The
Beatles musikhistoriens 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...

Burträsk ons 17 mars kl 19.00
Manus: Monica Lindgren
Konstnärligt öga: Anna Azcárate
Musiker: Mattias Kågström
Producent: Västerbottensteatern i
samarbete med Monica Lindgren
Produktion.

HUSET
Berättarföreställning med Gunnar
Eklund
Återigen trollbinder Gunnar Eklund
publiken med originaluppsättningen av
Huset. En berättelse som handlar om
ett husbygge, om besatthet, om tro, om
penninglotteriet, om gruvnäringen, om
kärlek och om livets mening. Som vanligt
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Foto: Johan Lindström

Årets Kulturkommun i Västerbotten är en
utmärkelse som tilldelas en utvald kommun i länet. Robertsfors är Årets Kulturkommun 2020/21.
Motiveringen lyder: ”För ett aktivt och
mångårigt kulturstöd som möjliggjort ett
rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musikoch teaterutbud och en välbesökt årlig
kulturvecka.”

Foto: Patrick Degerman

ROBERTSFORS
ÅRETS KULTURKOMMUN

Teater- & matföreställningar i Umeå
Folkets hus, Studion.
Mån 22 mars kl 12.00 & 18.00,
tis 23 mars kl 12.00.

i en historia av Torgny Lindgren är det inte
lätt att sätta fingret på vad det handlar
om. Det kan tyckas handla om ett husbygge, men handlar det egentligen inte om
LIVET?
Teater- & matföreställningar i Umeå
Folkets hus, Studion.
Mån 26/4 kl 12.00 och kl 18.00,
tis 27/4 kl 12.00

MUSIKANTERNAS
UTTÅG

VÄRLDSPREMIÄR

17.11

OM DEN TID DÅ
VÄSTERBOTTNINGARNA
FICK MÄNNISKOVÄRDE.
PO ENQUIST OM
MUSIKANTERNAS UTTÅG.

Västerbottensteaterns första premiär i
Stora Black box, Sara kulturhus, blir en
storslagen musikteaterfest med spektakulära scenlösningar, västerbottniskt
berättande och en 13 personer stark
sjungande och musicerande ensemble.

LÄS MER
OCH BOKA!

Foto & Bildretusch: LisaLove Bäckman

VÄRLDSPREMIÄR
17 NOVEMBER 2021!
Förköpspris: 310 kr
(gäller till 18/7 2021)
Ord.pris: 350 kr.
Ungdom/student: 195 kr
Längd: 2 tim 30 min inkl. paus
Av: PO Enquist
Förlag: Teaterförlaget Nordiska ApS
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TEKNISKA
AVD.
Henrik Alakangas ljudtekniker

Niclas Andersson
scenmästare & snickare

Catarina Berglind,
dekormålare & attributör

Ulrica Forsgren,
kostymmästare

Tomas Johansson,
tekniker & tapetserare

Ola Kostet, ljustekniker

Terese Larsson, sömmerska

Berit Lundqvist, rekvisitör

Arnaud Spicq, ljudtekniker

Helena Steisel, sömmerska

Ove Vannebäck, ljustekniker

ADMINISTRATIVA
AVD.
Jonas Åberg, scenmästare &
snickare

Petter Ögren, snickare & scenmästare

Erica Johansson, ekonom &
administratör

Martina Persson, kontorsassistent
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Olga Pettersson, producent

Jenny Björklund, ekonom &
administratör

VI PÅ TEATERN
HasseåTage ställde en gång i tiden frågan: ”Vad i helsicke har dom för sig uti
banken efter tre?”. På motsvarande
sätt kanske många frågar sig vad de
har för sig på teatern när det inte är föreställning. Och alla som jobbar på teatern är väl inte skådespelare? Vad gör
de andra där borta på Nordlandergatan 1 den här sista terminen innan det
blir flytt till Sara kulturhus?
För att bjuda på en lite mer breddad
och fördjupad bild av vad vi ”har för oss”
på teatern har vi gjort några intervjuer
bland Västerbottensteaterns olika avdelningar. Så här berättar några av personalen om sitt jobb.

TEKNISKA AVDELNINGEN
Vi börjar på Tekniska avdelningen. Här
möter vi många olika yrkesgrupper, alla
nödvändiga för att skapa teatermagi.
Snickeri, scenteknik, dekor, kostym, ljus,
ljud och rekvisita – allt ska samspela,
både under produktionsperioden och
vid föreställningarna.

Catarina Berglind är dekormålare och
attributör. Catarina målar de dekorelement (väggar, dörrar osv) som tillverkats
i snickeriet efter scenografens ritningar.
– För mig gäller det att få till samma
känsla som i scenografimodellen, men i
fullstor skala. Det innebär att jag oftast
behöver justera kulören något eftersom
färgupplevelsen ändras beroende på
storlek och ljus. Jag målar även scenmattor då vi som turnerande teater vill
ge publiken samma scenbildsupplevelse
oavsett var vi är.
Attribut och rekvisita som rekvistören
Berit Lundqvist inte kan köpa, tillverkar
Catarina.
– Det kan vara precis vad som helst.
Vanligt är låtsasmat av alla de slag, men

även olika typer av djur. Till Bröderna Lejonhjärta handlade det exempelvis om
att förändra färdigköpta hjälmar och
masker, tillverka en död varg och kaniner
samt göra 17 rosa och 17 svarta vingar till
amatörerna i föreställningen.
Vad är den största kicken i ditt jobb?
– Det är när man kommer på hur man
ska gå tillväga och det sedan funkar i
praktiken. Eftersom varje uppgift oftast
är ny, gäller det att använda tidigare erfarenheter och egna kunskaper, men att
öppna sinnena för nya material och tekniker. Ibland handlar det om att tillverka
helt nya verktyg.
I just det här ligger också en utmaning.
– Man kan givetvis köra fast när det är
helt nya lösningar som måste skapas.
Då är receptet oftast en promenad där
tankarna får sväva fritt, ett besök på en
leksaksaffär eller något ställe som säljer
verktyg och material. Sedan får alla intryck jäsa en liten stund. Har jag fastnat
i en tanke så provar jag tänka den tvärtom!

Terese Larsson är sömmerska på
kostymateljén, även den en del av Tekniska avdelningen. Hennes intresse för
sömnad och andra textila hantverk har
funnits med sedan barnsben.
– Både min mamma och mormor delade
det intresset och symaskinen stod alltid
framme hos oss. Jag fick gå loss på överblivna tyger och kunde sitta i timmar vid
symaskinen och skapa kollektioner till
Barbiedockorna och mycket annat.
Någon tanke på att det skulle bli ett
framtida yrke hade hon inte, men så blev
det ändå.
– Efter några år av varierande studier
och olika jobb landade jag till slut i att det
var skrädderiet jag ville satsa på. Så 2007
tog jag tjänstledigt från mitt dåvarande
jobb på Ohlsons tyger, flyttade till Udde-

CATARINA
ÅDRINGSMÅLAR GOLV

valla och utbildade mig till herrskräddare
under 2,5 år.
Efter utbildningen fick Terese tillfälligt arbete på Västerbottensteatern och sedan
även på Norrlandsoperan.
– Sedan 2011 har jag arbetat som skräddare/kostymmästare, periodvis i Umeå
på Norrlandsoperan och periodvis här
på Västerbottensteatern.
Att arbeta på kostymateljén på en teater är ett intressant och utvecklade jobb
där det alltid finns mer att lära, säger Terese. – Det som är roligt med jobbet är
variationen, att varje produktion är olik
den andra. Sen får man träffa många fina
människor.
Att skapa kostym för teater har sina specifika svårigheter, något som Terese snarare ser som utvecklande möjligheter.
– Jag tycker om utmaningen att från en
tvådimensionell skiss konstruera och
arbeta fram en tredimensionell kostym
som stämmer överens med kostymdesignerns idé. Den ska dessutom vara välsittande och bekväm för skådespelaren
samt fungera och se ut som den ska på
scen och i spel.

Arnaud Spicq, vår franske ljudmagiker
på Tekniska avdelningen, tog vägen via
Barcelona till Skellefteå och Västerbottensteatern. Studier i naturvetenskap på
universitet styrdes snart över till specialisering på akustik. Parallellt var han musiker, sysslade med ljudteknik och musikproduktion. Allt detta sammanfördes
och Arnaud blev ljuddesigner.
– Jag jobbade i Barcelona i 9 år och där
träffade jag en tjej från Skellefteå och jag
tog beslutet att flytta hit och prova jobbet som ljudtekniker. Jag hade mycket
tur att få det här teaterjobbet för det var
precis vad jag var ute efter.
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MARKNADS
AVD.

Sofia Lindblom, grafisk formgivare & kommunikatör

Maria Asserud, publikutvecklare & biljettansvarig

Birgitta Bergmark, turnésäljare & pressansvarig

Pär Löfbom, säljare

Anki Säll, caféansvarig

HUMAN
RESOURCES

NORDISKT
BERÄTTARCENTRUM
Theresa Eriksson, pedagog &
projektledare

Lina Söderberg, HR-ansvarig

Monica Lindgren, producent
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Kristina Bygdén, teamleader
marknadsavdelningen

Jonas Lundqvist,
kommunikatör

Lillemor Skogheden, pedagog
och berättarkonsulent

Malin Åberg, pedagog &
projektledare

Att ständigt ta sig an nya projekt är det
Arnaud uppskattar mest.
– Det kan vara en föreställning, inspelning, podd eller festival – varje projekt
innebär sin egen speciella process. Varje
arbetsperiod med produktion, repetitionsperiod och spelperiod inebär också
speciella uppgifter och utmaningar. Det
enda rutin vi har är den att vi alltid gör
nåt för första gången.
En bra arbetsdag på teatern kan vara när
Arnaud och hans kollegor drar kablar,
hänger högtalare och trycker på mixer
knappar hela dagen och ljudsystemet
låter fint när dagens jobb är klart.
– Det kan också vara när vi får en fantastiskt kreativ dag med regissören eller
skådespelare genom att tillsammans
skapa den audiovisuella bilden i förställningen och programmera fin dynamik
med musiken.
En viss tidspress kan ibland göra vissa
arbetsdagar lite tuffare.
– All teknik måste ju fungera klockrent,
men Ibland kan vi ha kort om tid för produktionen. Uppstår det då nåt problem
måste det lösas direkt och då kan det
bli en tuff och stressig dag. När publiken
kommer måste vi vara klara att ge dem
en bra show.
Det senaste spelåret har det av nödvändighet blivit en hel del digital teater med
poddar, livesändningar med mera. Hur
har du upplevt det?
– Vi har redan jobbat digitalt i många år
så vi var redo att gå vidare med digital
teknik. Utmaningen är snarare att anpassa vår konstnärliga verksamhet till
digital form. Teaterföreställningar eller
föreläsningar är en livegrej där skådespeleri, scenografi, ljus och ljud skapas
för publiken som sitter i rummet. Det är
absolut inte att det fungerar automatiskt
för streaming eller filmning. Det tvingar
oss att anpassa hur vi använder tekniken
och hur vi jobbar med bilderna. Men jag

tycker att det är en fantastisk möjlighet
för teatern att utveckla kunskaper, erfarenhet och utrustning i samband med
flytten till Sara kulturhus.

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN
Den administrativa avdelningen hanterar logiskt nog all administration på
teatern, exempelvis ekonomi, resor och
personaladministration. Men inom avdelningen ryms även producentansvar.
Erica Johansson är administratör och
ekonom, men hennes dagliga jobb går
verkligen utanför boxen.
– Oj, jag jobbar med allt mellan himmel
och jord känns det som. Det blir en hel
del bokningar av resor och boenden till
gästspel och frilansare. Vi vill ju vara
goda ambassadörer för Skellefteå så jag
brukar försöka guida våra gäster med
information, men även med lite tips om
vad man kan se och göra. Sedan är jag
support till våra utövande avdelningar
med verkligen allt möjligt och omöjligt hjälp med datorer, inköp, upphandlingar,
nyckla, rapportering av publikstatistik.
Och mycket annat.
Ekonomi är ju alltid ekonomi men efter
att ha jobbat på redovisningsbyrå är det
en liten annan värld man kommer till på
teatern, säger Erica.
– Vi finansieras främst av våra ägares årliga bidrag som vi ska förädla och skapa
verksamhet av – själva uppdraget vi fått
av kommun och region och i slutändan
skattebetalarna. Pengavinst kommer
alltså inte i första hand – vi brukar säga
att publiken är vår vinst!
Erica säger att hon nog faktiskt mest
bara har bra dagar på jobbet.
– Det händer saker hela tiden och ingen
dag är den andra lik vilket jag verkligen
gillar. Sedan sökte jag mig till teatern för
att det är så roligt att få kombinera mitt
kulturintresse med ekonomjobbet. Ett

stort plus är också alla nya människor
man träffar. Riktigt kul!
Kravet på att avslöja vad som är största
utmaningen i jobbet kräver lite betänketid för Erica. Sen kommer det – tiden.
– Största utmaningen under året är att
hinna med bokslutet i början på januari.
Då är det bråda dagar, men med härliga
kollegor funkar det alltid bra. Sedan är
förstås flytten till Sara kulturhus en utmaning – men en positiv sådan!
Olga Petterson finns på administrativa
avdelningen, men i rollen som producent jobbar hon över avdelningsgränserna.
– Man kan säga att en producent inom
scenkonstområdet är en projektledare,
där uppgifterna kan vara mycket varierande. Det viktigaste i min roll på Västerbottensteatern är att planera och
nyttja resurserna på bästa möjliga sätt
och skapa ett jämnt flöde i arbetet. Jag
samordnar och planerar produktionsarbetet, följer upp processen och produktionsbudget. Jag ansvarar även för
samarbetsprojekt som exempelvis Årets
Kulturkommun i Västerbotten.
Variationen är det bästa med jobbet,
både övergripande och på detaljnivå,
tycker Olga.
– En riktig bra dag på jobbet för mig är
att få se ett gott resultat av planerat arbete, när det flyter på i god takt och allt
klaffar som det ska, medarbetare jobbar
koncentrerat på sina uppgifter utan onödig stress. Jag har ett starkt intresse för
scenkonst och tycker om att följa repetitionerna när jag får tid. Att se föreställningen växa fram är min belöning för det
stundtals lite tråkigare administrativa
arbetet.
Utmaningen i jobbet kan Olga beskriva i
en enda kort mening.
– Det är att balansera alla starka viljor.
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UNGHÄSTEN
William Beijer, skådespelare

Linda Gustafsson,
skådespelare/pedagog

Nils Lundqvist, skådespelare

David Åkerlund, skådespelare/
företagsansvarig

Helena Andersson, maskör
och kostymdesigner

Susanne Sundqvist
Bergkvist, skådespelare

Jacob Danielsson,
skådespelare

Gunnar Eklund, skådespelare

Marina Georgescu,
skådespelare & akrobat

Mattias Kågström,
skådespelare & musiker

Sonja Lindblom,
skådespelare

Mikael Lindgren,
skådespelare

Simeon Maya, skådespelare

Astrid Maya, scenograf

Cay Nyqvist, kompositör

Niklas Larsson Lirell,
skådespelare

Firelle Najjar, skådespelare

TEATERAVDELNING
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MARKNADSAVDELNINGEN
Marknadsavdelningen gör väl annonser
och inlägg på sociala media? Ja. Och nej.
Det är ju så mycket mer. Biljettförsäljning, träffar med teaterombud, föreställningstrailers, PR, webbadministration,
foto, föreställningsprogram, företagsförsäljning och trycksaker, som det du
håller i handen just nu, är några andra
arbetsuppgifter för marknadsgänget.
Maria Asserud, eller Mia som alla känner henne som, tillhör de verkligt erfarna bland nuvarande personal på Västerbottensteatern.
– Jag började 1987 på ett mammavikariat för Cecilia Byttner, som amatörteaterkonsulent. 1988 anställdes jag som sufflös och under de dryga 30 åren har mitt
teaterjobb utvecklats till regiassistent,
maskassistent, turnéledare och slutligen
kom jag till marknadsavdelningen som
publikutvecklare och biljettansvarig.
Publikutvecklare innebär att Mia jobbar
nära publik och arrangörerna i länet. Ett
helt självklart jobb för henne.
– Jag är ju en väldigt social person och
har lätt för att lära känna vår publik. Den
direkta feedback man får, om våra föreställningar, bemötandet, fikat eller något
annat, är ovärderlig. Spelar ingen roll
om det är bu eller bä. Om sedan någon
av våra stammisar tar med någon som
aldrig varit på teatern tidigare till någon
av våra föreställningar och man får feedback direkt – då är jobbet gjort. Det är
min belöning.
Biljettansvarig – det låter som ett struligt
jobb i de tider vi haft. Mia erkänner utan
tvekan att coronapandemin ställt till det.
– All förberedelse jag gjorde före sommaruppehållet fick jag göra om till höststarten. Dubbelarbete kan man lugnt
säga. Att sedan arbetet med biljetterna
fortsatt under hela året är exceptionellt.

Tur jag är stresstålig... Många telefonsamtal, mail och funderingar har det varit från våra kunder, som trots allt varit
väldigt förstående.
Att få jobba i en grupp i en kreativ roll är
något Mia uppskattar.
– Det är otrooooooooligt roligt, man utvecklas hela tiden. Det gillar jag, lever efter devisen ”jaha, nu lärde jag mej något
nytt igen!”.

NORDISKT BERÄTTARCENTRUM
Nordiskt Berättarcentrum, Västerbottensteaterns berättaravdelning, jobbar både lokalt, regionalt och i ett nordiskt-baltiskt perspektiv som en resurs
för att utveckla berättandet. Många fler
områden än enbart Berättarfestivalen,
som förstås är huvudnumret i verksamheten.
Theresa Eriksson är producent/pedagog på avdelningen, en perfekt mix som
hon beskriver det.
– Det finns så mycket jag tycker om att
göra – både att arbeta administrativt
och praktiskt tillsammans med andra i
grupp. Det ger mig perfekt balans i mitt
arbete.
Vid tiden för den här intervjun administrerar Theresa allt som har att göra med
de digitala fortbildningsdagarna Lära
med Berättande som genomförs 10-11
februari. Parallellt sköter hon den pedagogiska delen av sitt arbete.
– I det pedagogiska jobbet ligger mitt fokus framförallt på barn och unga samt
att arbeta med muntligt berättande för
ett mer inkluderande samhälle. Det innebär sagostunder, berättarworkshops,
berättarrazzior med mera. I dessa Coronatider blir det mest planering och mindre genomförande. Men vi har ett spännande Skapande skola-projekt på gång
där vi kommer att arbeta digitalt med
flerspråkigt berättande i klassrum. Det

ser jag fram emot!
På frågan om det mest inspirerande i
jobbet lyfter Theresa fram samarbetet
med andra pedagoger.
– Att utveckla idéer tillsammans är så
oerhört kreativt och kan ta en helt ny
vändning än när jag jobbar helt ensam.
Jag brinner som sagt för barn och unga,
och när det gäller arbetet med integration och inkludering så har vi bara
börjat. Det finns så mycket mer vi skulle kunna göra. Muntligt berättande är
ett perfekt verktyg, om jag får kalla det
så, för att åstadkomma bra saker inom
dessa områden.
Allt frid och fröjd då? Nåja, visst finns det
störningsmoment även för Theresa och
då är det mest de digitala utmaningarna
som distraherar.
– Datatekniska problem, det kan driva
mig till vansinne! Inte kanske det vardagliga datakrånglet så där i allmänhet, men
om jag ska arbeta med något program
som jag inte riktigt är bekant med. Jag
menar Excel – vilket urdåligt program
(för en som inte kan)!

UNGHÄSTEN
UngHästen är Västerbottensteaterns
ungdomsavdelning och har under en
tjugoårsperiod varit framgångsrika i sitt
arbete att med teater som pedagogiskt
verktyg öppna upp för trygga samtal i
klassrummen kring frågor som är angelägna för ungdomar.
Nils Lundqvist är skådespelare på UngHästen och han ser fram emot att under
våren förhoppningsvis få komma in på
skolorna för att spela XXX2.0 – om sex å
sånt och Våra liv, om ungas psykiska hälsa/ohälsa.
– Jag kommer under våren även att fortsätta ett pågående arbete med att ta
fram en ny interaktiv föreläsning kring
unga och porr.
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Vilgot Paulsen, skådespelare

Tora von Platen, dramaturg

Adam Stanišić Stålhammar,
skådespelare

Ana Stanišić Stålhammar,
skådespelare

Ronny Andersson, teknisk chef

Robert Herrala,
avdelningschef NBC

Fransesca Quartey - VD

Ylva Öhlund Brännholm,
administrativ chef

LEDNINGSGRUPP
Anna ”Pluck” Söderling
skådespelare

Bobo Lundén – avdelningschef
teateravdelningen, konstnärlig
ledare
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Malin Lundqvist – avdelningschef UngHästen

UngHästen har under årens lopp fått ta
emot ett flertal priser för sina metoder
att nå fram till unga. Det är också just
den engagerande kontakten som Nils
uppskattar i sitt arbete.
– Jobbet är som bäst när man får till en
bra kontakt med de elever vi spelar för.
Det är en magisk känsla när eleverna är
helt inne i föreställningen.
Tar det emot någon gång då? Finns det
dagar då du hellre skulle jobba som rörmokare, busschaufför eller ekonom.
– När det är en pandemi skulle gärna
jobba med något annat. Det har varit en
kämpig period med många praktiska utmaning. Det kan också kännas lite frustrerande ibland att vi oftast bara träffar
klasserna i två timmar. Vissa grupper av
elever skulle man vilja träffa betydligt
mera för att fördjupa och utveckla dialogen.
Men det här gångna året med restriktioner har även gett positiva effekter.
– Vi har fått utforska och lära oss mer
kring hur vi digitalt kan möta vår publik.
Det kan vi ha glädje av i framtiden även
om allt återgår till det normala.

TEATERAVDELNING
Till sist hälsar vi på hos Teateravdelningen och nu kanske det känns mera givet
med yrkesrollerna. Det är klart att det
finns skådespelare på en teater, men att
det handlar om lite mer än att agera på
scenen kan Sonja Lindblom berätta om.
Sonja har arbetat i en mängd olika
sammanhang; små fria grupper, större
stadsteatrar, spelat för vuxna, ungdomar och barn, turnerat och byggt scenografier... När hon pratar om skillnader
mellan perioden som frilansare och att
nu vara anställd på en regionteater så
blir det lite oväntat med löpning som referens.
– Som frilansare blev det många sprin-

terlopp med korta anställningar, hoppa
mellan olika projekt och däremellan vara
arbetslös. Nu är det långdistans och att
planera för flera år framåt som gäller:
Vilka perioder som kommer vara hårda
fysiskt (älskar barnteater, men vojjjj vad
man slår sig ofta!) eller när är det en helt
annan konstform som kommer att kräva
mycket (till exempel när vi repade clownprojekt – vansinnigt roligt men krävde
total koncentration).
Men konstnärligt ser hon också många
förutsättningar som är likadana i alla
sammanhang.
– Varje pjäs är som att man ska uppfinna hjulet igen, oavsett vilken teater man
jobbar på.

är bara att hoppa i och plaska runt och
bjuda på att man ser fånig ut.
Alla ”vet” vi ju hur det är på en teater,
men något fett skvaller kan inte Sonja
bjuda på.
– Haha, nää, önskar att jag hade det, men
vi saknar publiken! Man blir lite knäpp av
att repa och ingen publik sitter och svarar mig i salongen. Jag tröstar mig med
att gå hem och äta choklad och titta på
Hajen för femtielfte gången, det blir inte
mer skandalöst än så!

Tydligen trivs Sonja bra med sitt jobb för
på frågan vad som är en riktigt bra dag
på jobbet blir svaret långt. Hon pratar
bland annat om repetitioner och ”när
man kommit loss i en scen och det bara
flyter på”. Bra publikkontakt skapar också lyckokänslor.
– Det är också underbart när vi på scenen och publiken är fullkomligt här och
nu, vi lyssnar på varandra och det är
omöjligt att göra fel – allt och alla är geniala. Skådisnörderi kring detaljer är också kul. ”Åh det var en rolig handrörelse
du gjorde nyss, kan du göra den igen”
”Ja visst är den, jag har snott den av min
kompis som pluggat i Italien, och hon sa
att alla gjorde så hela tiden” och sen står
vi ett helt gäng och övar på en handrörelse i en kvart... skådisnörderi verkligen!
Utmaningar finns förstås också.
– De första dagarna i en rep-period
kan vara knepiga. Man kan inte texten,
man kanske inte fattar vad första scenen handlar om, man ska lära känna
nya människor och försöka förstå hur
de kommunicerar....men det är som att
hoppa ner i en iskall pool för att lära sig
simma. Du kan inte stå vid kanten och
resonera och oroa dig för hur din baddräkt kommer se ut när den blir blöt, det
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NORDISKT
BERÄTTARCENTRUM

SIKTET INSTÄLLT BÅDE
LOKALT OCH INTERNATIONELLT
Med ett milt uttryckt udda, men ändå
konstruktivt, arbetsår bakom oss ser vi
nu fram emot ett pandemifritt 2021. Vi
fortsätter att utveckla Nordiskt Berättarcentrum, både på hemmaplan och
i Norden och Baltikum. Förutom våra
publika evenemang ser vi fram emot
en mängd nya berättarprojekt.

ger nya möjligheter för både Berättarfestivalen och alla andra program som
vi gör. Vi hoppas att det ska ge oss ännu
närmare relationer med både publiken
och våra lokala samarbetspartners.

Robert Herrala, avdelningschef hos oss
på Nordiskt Berättarcentrum, kan bland
annat berätta om ett internationellt
nätverksbygge som vi tagit initiativ till –
Nordic Baltic Storytelling Meeting.
– Vi ser mycket fram emot att jobba inom
det nordisk-baltiska nätverk som startats i år. Vi arbetar tillsammans med berättarorganisationer i de andra länderna
för att höja statusen på det muntliga
berättandet som konstform och främja
den fortsatta utvecklingen av berättandet som pedagogiskt och socialt verktyg.

Årets Berättarkommun förbereds under våren för en kick-off i Storuman till
hösten.

Här i Skellefteå hoppas vi förstås att berättandet, och kulturlivet överlag, ska
främjas i och med öppnandet av Sara
kulturhus.
– Vi får nya fantastiska lokaler som
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PÅ GÅNG VÅREN 2021

Hiking For Stories – att promenadlifta
och dela berättelser längs vägen, så kal�lad ”Urban Hitchhiking”, är ett nytt projekt i samarbete med Finland och Norge.
Berättarlabbet är ett forum där berättare möts för att tillsammans utveckla sina
berättelser och sitt sceniska berättande.
Berättande och bibliotek i Litauen – utveckling av berättarkonst och metodmodell för litauiska bibliotek.

Berättarfestivalen förbereds. Den genomförs 18-24 oktober som ett av de
stora evenemangen efter flytten till Sara
kulturhus. Och i hela kommunen förstås!
Publika program. På sid 10-11 finns information om Berättarkraft, Berättarfika,
Berättarverkstad för barn, Berättarklubben och fortbildningsdagarna Lära med
berättande.
Dessutom arbetar vi med livsberättelser, skolprogram, workshops, sagotält
med mera.
ENG: Nordic Storytelling Centre is looking
forward to taking on a new year. Without
the pandemic – we pray – but instead with
new friends and partners. We are launching
Nordic/Baltic Storytelling Meeting, our new
networking project. In Skellefteå we are
embarking on a new adventure by moving
our departement into Sara, the new culture
house. In October we welcome you to the
13th Storytelling Festival at this fantastic
new venue!

I VÅR FLYTTAR VI TILL
SARA KULTURHUS

ÅSIKTER
PÅ STAN
OM SARA
KULTURHUS
Nu är det snart dags för ”Lång dags
färd mot nytt”. Vi ber Eugene O’Neill
om ursäkt för den något skruvade
pjästiteln, men det är en bra beskrivning av vårens kanske största ”produktion” på Västerbottensteatern – flytten
till Sara kulturhus. Det är ett stort projekt, förberedelserna har pågått länge
och inte saknat utmaningar parallellt
med växande förväntan.
Under våren ska de nya lokalerna vara
klara för att tas i besittning och funderingar kring det storslagna bygget finns
förstås. Det visade intervjuer på stan
som vi har gjort. ”Jag är rädd för den,
den är så ful! … Det är ståtligt! … Det är
en vacker och stor byggnad i stan dit
människor kan gå och som kommer att
ge människor jobb.” Det är några exempel på åsikter och förhoppningar om
vad Sara kulturhus kommer att innebära för Skellefteå.

Norra entrén, Sara kulturhus vid Södra Järnvägsgatan. Här innanför finner du de scenrum
som bland annat Västerbottensteatern kommer spela och skapa teaterföreställningar i.

För Västerbottensteaterns del är förhoppningen däremot given. Teaterhösten 2021 kan vi möta publiken på nya
scener med fantastiska möjligheter att
erbjuda nya starka upplevelser. I denna
världsunika träbyggnad går vi dessutom
bokstavligen på teatertiljor, så här förenas tradition med framtidsvisioner.
Men innan dess ska ett stort arbete
göras, bakom scenen när teaterns alla
avdelningar ska etablera sig i nya lokaler. Ateljéer, verkstäder, administration
och alla övriga ska göra sig hemmastadda och skapa en kreativ och produktiv
miljö. Ett är säkert – Sara kulturhus kommer att bubbla av teaterkraft!
Tänk in den kraften och verksamheten
när ni tittar på dessa bilder från White
Arkitekter.

Norra foajén, området utanför teaterscenerna.
Här möter du oss innan och i pausen vid varje
föreställning. Bild: White Arkitekter

Stora Black Box rymmer nästan 300 sittande
publikplatser. Här kommer Musikanternas uttåg
ha sin världspremiär. Bild: White Arkitekter
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KALENDER
FEBRUARI

18/6 18.00		 Romeo & Julia

to 18/3 19.00

Berättarklubb

fr

lö 20/3 19.00

YEBO YES!

lö 19/6 15.00		 Romeo & Julia

ti

23/3 19.00

Teaterspektaklet

sö 20/6 15.00 		 Romeo & Julia

on 24/3 19.00

Teaterspektaklet

ti

on 23/6 18.00		 Romeo & Julia

22/6 18.00		 Romeo & Julia

on 10 - 11/2

Lära med berättande, 		

to 25/3 19.00

Teaterspektaklet

								

fortbildningsdagar (online)

fr

26/3 19.00

Teaterspektaklet

to 24/6 18.00 		 Romeo & Julia

lö 27/3 14.00

Teaterspektaklet

ti

on 10 - 12/2		 Folk och Kultur (online)

29/6 18.00		 Romeo & Julia

on 30/6 18.00		 Romeo & Julia

MARS

APRIL

JULI

on 3/3

19.00

Teaterspektaklet Premiär!

ti

to 4/3

19.00

Teaterspektaklet

to 22/4 19.00

En besvikelse i 3 (2) akter

to 1/7

18.00		 Romeo & Julia

fr

5/3

19.00

Teaterspektaklet

fr

23/4 19.00

En besvikelse i 3 (2) akter

fr

18.00

lö 6/3

14.00

Teaterspektaklet

lö 24/4 19.00

En besvikelse i 3 (2) akter

lö 3/7

må 8/3

13.00

Berättarverkstad

sö 4/7

15.00		 Romeo & Julia

ti

9/3

13.00

Berättarverkstad

on 7/7

18.00		 Romeo & Julia

ti

9/3

14.00 		 Läsning ur ”Frihet,

								 jämlikhet och nalta tro”,
								

Stadsbiblioteket

ti

19.00

Teaterspektaklet

on 10/3 19.00

Teaterspektaklet

9/3

on 10/3 21.00 		 Eftersnack Teaterspektaklet
to 11/3 19.00

Teaterspektaklet

fr

12/3 19.00

Teaterspektaklet

lö 13/3 14.00

Teaterspektaklet

ti

16/3 19.00

Världen enligt Rosling

on 17/3 19.00

Världen enligt Rosling

UMEÅ
må 22/3 12.00

All You Need Is Beatles
All You Need Is Beatles

ti

All You Need Is Beatles

må 26/4 12.00

Huset

må 26/4 18.00

Huset

ti

Huset

27/4 12.00

PÅ TURNÉ
on 17/2 14.30 		 Berättarfika (online)
								

Robertsfors

on 24/2 14.30 		 Berättarfika (online)
								

Berättarklubb

JUNI

Robertsfors

on 17/3 19.00 		 Lyckligare nu, Burträsk

Romeo & Julia

15.00		 Romeo & Julia

to 8/7

18.00		 Romeo & Julia

fr

18.00		 Romeo & Julia

9/7

lö 10/7 15.00		 Romeo & Julia

Sommerteatern Romeo & Julia spelas i

on 14/7 18.00		 Romeo & Julia

Medleforsparken i Skellefteå.

to 15/7 18.00		 Romeo & Julia

lö 12/6 13.30 		 Försnack & smakprov		

lö 17/7 15.00		 Romeo & Julia

								 Romeo & Julia

sö 18/7 15.00		 Romeo & Julia

fr

ti

16/7 18.00		 Romeo & Julia

15/6 18.00 		 Romeo & Julia Genrep

on 16/6 18.00 		 Romeo & Julia Nypremiär!

MAT + KAFFE ingår i biljettpriset
FIKA ingår i biljettpriset
BARN- & familjeföreställning
MAT serveras 30 – 45 min innan
föreställningen.

BILJETTSLÄPP 20/1
Skellefteå
www.tickster.com, Skellefteå
Turistcenter tel 0910-45 25 15

PORTABEL HÖRSLINGA finns att låna vid
alla våra föreställningar.

Eventuellt överblivna biljetter
säljs vid entrén 1 tim innan
föreställning.

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

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

FOR INFORMATION IN ENGLISH please
contact Pär Löfbom, phone: 070-227 04 52
par.lofbom@vasterbottensteatern.se
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2/7

sö 11/7 15.00		 Romeo & Julia

Föreställningarna spelas på
Västerbottensteatern i Skellefteå
om inget annat anges.

må 22/3 18.00
23/3 12.00

13/4 19.00

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

FOLK OCH KULTUR
10-12 FEBRUARI

Foto: LisaLove Bäckman

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Folk och Kultur äger sedan starten
2018 årligen rum i Munktellstaden i
Eskilstuna, men ställer 2021 om till ett
digitalt konvent.

Frihet, jämlikhet och nalta tro.
Läsning 9/3, premiär hösten 2021.

Under tre fullspäckade dagar, 10-12 februari 2021, får vi ta del av 216 programpunkter från 142 olika arrangörer – allt
ifrån föreläsningar, debatter, workshops
och konstnärliga inslag. Allt är gratis och
du hittar hela programmet på www.
folkochkultur.se.

BOKA TRYGGT
UNDER TEATERVÅREN 2021
Vi har medvetet senarelagt vår första
föreställning till mars i hopp om att
Coronaläget då är ljusare. Självklart
följer vi löpande alla rekommendationer från myndigheterna. 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;
•

Västerbottensteaterns bidrag:
Hemma hos Västerbottensteatern kommer att äga rum fredagen den 12 februari. Tider för program kommer att meddelas närmare. www.folkochkultur.se

•

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

BLI TEATEROMBUD!

PÄR OCH MIA BJUDER IN
TILL NÄRA SAMARBETEN

Inför flytten till Sara kulturhus söker vi
nu efter fler värdar och ombud som kan
vara en viktig kugge i vår publikkontakt
och försäljning. Vi vill fylla salongerna
med både återkommande men även
ny publik. Tillsammans är vi starka och
tillsammans kan locka fler att upptäcka
kulturen och vilken kraft och glädje den
ger. Det kanske är just du som är vår nya
stjärna? Se mer information på vår hemsida eller hör av dig till oss!

GÅ PÅ TEATER MED JOBBET!
Du som företag och förening vet väl om
att du kan skräddarsy ditt besök hos
oss. Vi erbjuder mat till ditt teaterbesök
i samarbete med våra partners.

KONTAKT
par.lofbom@vasterbottensteatern.se
maria.asserud@vasterbottensteatern.se
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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
28
0910-72
56 00

