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PRODUKTION

Så är vi då äntligen framme! Allt som 
vi längtat efter och planerat för i 20 år 
blir nu verklighet i höst. Flytten in i Sara 
kulturhus är den största förändring 
Västerbottensteatern genomgått i sin 
nu 40-åriga historia, så det är tur att 
vår organisation är väl rustad för just 
förändring, något som ju sker ständigt på 
en teater.
 
Strax innan sommaren träffades jag och 
mina nya kollegor i Sara kulturhus, Mike 
Ejrevi, kultur och bibliotekschef, David 
Åberg, vd för Wood Hotel och Maria Ek-
berg Brännström, vd för Sara Kulturhus 
(Fabian Arnheim, Skellefteå museums 
chef, var i Stockholm och kunde inte vara 
med) på en lunch. Vi pratade drömmar 
och utmaningar och jag vet att mina 
kollegor delar min vision och förhopp-
ning att ge innevånarna i vår kommun 
och vårt län det bästa huset förmår. En 
önskan som också finns i vår gemensam-
ma personalstyrka. Vi känner oss alla 
verkligen taggade till tusen - måtte vi nu 
bara hålla viruset stången!
 

Mitt i glädjen kommer jag på mig själv 
med att känna vemod, tänk om Med hade 
fått uppleva allt detta! Med Reventberg, 
Västerbottensteatern förra chef, som 
kämpade länge innan mig för att teatern 
skulle få nya lokaler och som gick bort 
alldeles för tidigt strax innan midsommar. 
Den allra första teaterföreställning jag såg 
som 13-åring var Tältprojektet, 70-talets 
storslagna epos om arbetarrörelsens 
historia. En föreställning som kom till på 
bl.a. på Nationalteaterns initiativ, där Med 
var en av grundarna, och som förändrade 
mitt liv för alltid. Så slöts en cirkel för mig 
när jag kom till Skellefteå 2013 som Meds 
efterträdare. Jag är så glad att vi fick möj-
lighet att hylla henne genom den intervju 
jag gjorde inför publik hösten 2020, när vi 
för en kort tid fick hålla öppet igen.
 
Höstens repertoar på Västerbottens- 
teatern är fantastisk! Passa på att boka 
redan nu. Glöm framför allt inte att skriva 
in i kalendern våra föreställningar När 
Prinsen kom till byn, Lifsens rot och Musik- 
anternas uttåg.  Torgny, Sara och P.Os verk 
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UngHästen, sidan 7. Läs om UngHästens 
föreställningar i höst.

Berättarfestivalen 18-24 okt, sidan 9.  
Festivalprogrammet i urval!

Gästspel, sidan 13. Se höstens gästspel 
med allt från dans och performance till 
mordgåtor.
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Musikanternas uttåg, sidan 4. 
En storslagen musikteaterfest med  

en 13 personer stark sjungande och  
musicerande ensemble.

Ansvarig utgivare Fransesca Quartey
Omslagsbild LisaLove Bäckman
Texter  Kristina Bygdén, Jonas Lundqvist
Layout Sofia Lindblom
Tryckproduktion Daily Print 

Kontaktuppgifter 

Västerbottensteatern 
Sara kulturhus 
Kanalgatan 43b
931 31 Skellefteå 
Telefon: 0910 71 56 00
info@vasterbottensteatern.se
 
Västerbottensteatern
Nordlandergatan 1
931 33 Skellefteå
Telefon: 0910 71 56 00
info@vasterbottensteatern.se

Instagram
@vasterbottensteatern
Facebook
@vasterbottensteatern
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För barn, sidan 12. Stort utbud av barnföre-
ställningar för alla åldrar.

14
Teater + mat, sidan 14. Höstens utbud av 
Teater + mat på Trappscenen.

är inte bara en del av den västerbottniska 
berättarskatten utan en del av Sveriges 
kulturarv. Låt dig därför berikas av det de 
har att berätta!
 
Om du aldrig hälsat på oss förr, passa på 
nu, och om du är en av våra stamgäster 
– välkommen tillbaka, vi har verkligen 
saknat dig!

Kom känn kraften!
Fransesca Quartey, VD

Ps. If Swedish is not your first language of 
origin, do not hesitate to ask our help in 
making the theatre your very own resour-
ce centre!

KÄRA PUBLIK
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TILLBAKA TILL TEATER-
UPPLEVELSERNA. I NYTT HUS.

Väntan har varit lång och vägen fram till 
inflyttning inte utan utmaningar - och 
dessutom en pandemin på det. Men 
nu är det dags: Västerbottensteatern 
flyttar in i Sara kulturhus! Nu väntar en 
höst fylld med teaterupplevelser i den 
spektakulära träbyggnaden. Vår publik 
kan bland annat se fram emot världspre-
miären av Musikanternas uttåg, en vecka 
med Berättarfestivalen och mängder 
av gästspel, teaterluncher, barn- och 
ungdomsföreställningar, konstnärliga 
samtal och andra evenemang.

Illustrationen visar var du hittar de scener 
i Sara kulturhus som Västerbottens- 
teatern kommer att agera på. Mycket är 
alltså nytt och spännande, men mycket 
kommer också att kännas bekant. Så här 
fungerar det:

TEATERVÄRDAR 
Vid föreställningarna kommer du som 
vanligt att mötas av våra teatervärdar 
som välkomnar dig, tar emot din biljett 
och guidar dig till rätt plats.

TEATER + MAT 
Våra uppskattade lunch- och middagsfö-
reställningar med teater + mat serveras 
på Trappscenen. Läs mer på sidan 11 
om det kulinariska samarbetet med The 
Wood Hotel och på sidan 12 presenteras 
höstens utbud av teater + mat.

BILJETTER 
Som vanligt köper du biljetter till våra fö-
reställningar via vasterbottensteatern.se, 
tickster.com eller på Skellefteå Turistcen-
ter, Trädgårdsgatan 7, tel 0910 - 45 25 15. 

HUR HITTAR JAG?  
Hänvisningarna på illustrationen ger en 
översiktlig bild var våra scener finns. Själv-
klart kommer det också finnas skyltar i 
huset. Dessutom kommer Sara kulturhus 
att guida besökare via egna värdar och en 
mobilapp. 

SERVERINGAR 
Sara kulturhus och The Wood Hotel 
erbjuder många olika alternativ för mat, 
dryck och fika. På våning 19 finns en 
gourmetrestaurang. På våning 4, med 
terass och fantastisk utsikt, finns en à la 
carterestaurang. På entréplan hittar du 
Paolo’s, ett italienskt café- och restau-
rangkoncept. I anslutning till Väster- 
bottensteaterns föreställningar kommer 
mobila serveringar att finnas med möjlig-
heter att köpa fika.

SCEN 1
Den största scenen för större uppsätt-
ningar, kongresser och evenemang 
med stor publik. Rymmer 1200 sittande 
personer.

SCEN 2
En stor black box med 292 publikplatser. 
Här kommer många av Västerbottens- 
teaterns  större produktioner att spela,  
så som Musikanternas uttåg.

SCEN 3
En liten intim scen med plats för 50 per-
soner i salongen. Här spelas bland annat 
en del berättarföreställningar samt barn- 
och skolföreställningar.

SCEN 4
En black box där det ryms 100 personer. 
Här spelas mindre föreställningar, som 
Lifsens rot, och barnföreställningar.

SCEN 5
En ljus lokal med stora fönster mot norr. 
Med max 80 personer i publiken är detta 
ett rum optimalt för t ex musik och före-
läsningar

TRAPPSCENEN
Med centralt läge i huset under Kultur-
trappan blir detta scenen för teater + mat. 
100 personer ryms vid bordsservering. 

Kulturtrappan

Södra entrén

Norra entrén

Bibliotek

Hotellreception

Trappscenen

Konsthall

Scen 1

Scen 2

Scen 3

Scen 4

Scen 5

Södra foajén

Norra  foajén
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SARA KULTURHUS, VÅNING 1 - 4

VÅNING 4

VÅNING 3

VÅNING 2

VÅNING 1
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MUSIKANTERNAS 
UTTÅG

VÄRLDSPREMIÄR

17.11
Västerbottensteaterns första uruppförande i Sara 
kulturhus blir en storslagen musikteaterfest med 
spektakulära scenlösningar, västerbottniskt berät-
tande och en 13 personer stark sjungande och mu-
sicerande ensemble.

När Nicanor Markström träffar agitatorn Elmblad vid 
Burefjärden en augustidag år 1903 är han 10 år gam-
mal. Pojken har aldrig sett en stockholmare i verklig-
heten förut och han vet inte vad ”social å nanting”, 
som det står på Elmblads plakat, är för något. Genom 
Nicanors försorg får socialisten ett bryskt mottag-
ande av Burebygdens arbetare och lämnar Väster-
botten med övertygelsen att han aldrig kommer att 
återvända. Men mötet ska komma att bli avgörande 
för dem båda.

Musikanternas uttåg är ett Skelleftebygdens epos, av 
en av Västerbottens stora författare, P.O Enquist, 
och kretsar kring familjen Markström. Med sin uni-
ka ton fylld av humor, medkänsla och brutal upp-
riktighet skildrar P.O Enquist en handfull färgstarka 
människoöden och samtidigt ett avgörande skede i 
Sveriges historia. Berättelsen utspelar sig under någ-
ra omvälvande år i början av 1900-talet då sågverken 
står tätt utmed norra Sveriges kust och missnöjet 
med orättvisor och umbäranden jäser. 

ENG: Per-Olof (P.O) Enquist is one of the regions 3 literary 
giants. Musikanternas uttåg centres around the Mark-
ström family and tells the story of the tumultuous years 

at the beginning of the 21st century. Work is scarce, pe-
ople are suffering, and tensions are on the rise.  Yet when 
change is promised by a visiting political agitator, he is 
immediately dismissed by the locals for being a “souther-
ner” from the capital. But what he has to say will have a 
lasting effect on the community.

FÖRSNACK OCH SMAKPROV 
Kollationering/repetitionsstart 13/9, kl 18-18.30 
Sänds digitalt via VBTs facebooksida.

Musikanternas uttåg - försnack - 1/12 kl 18.15. 
Har du biljett till kvällens föreställning? Kom en stund 
innan föreställningen och träffa människorna bakom 
verket. Ett samtal om hur föreställningen Musikanter-
nas uttåg arbetats fram. Vilka visioner ligger bakom? 
Och vilka upptäckter och utmaningar har dykt upp 
efter vägen? 
Medverkande: Bobo Lundén, regissör, Astrid Maya, 
scenograf och kostymör, Cay Nyqvist, kompositör,  
Mattias Kågström, kompositör, musiker och skåde-
spelare. Samtalsledare: Tora von Platen, dramaturg 
och dramatiker.

Öppna repetitioner under Berättarfestivalen:
Ti 19/10 kl 16-17.00, On 20/10 kl 15-16.00, 
To 21/10 kl 16-17.00. Fri entré, men biljett krävs.
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MED EN UNIK TON 
FYLLD AV HUMOR, 

MEDKÄNSLA OCH BRUTAL 
UPPRIKTIGHET SKILDRAS 

EN HANDFULL FÄRGSTARKA 
MÄNNISKOÖDEN OCH 

SAMTIDIGT ETT 
AVGÖRANDE SKEDE I 
SVERIGES HISTORIA

Världspremiär 17 november!
Författare: P.O Enquist
Manus: Tora von Platen
Regi: Bobo Lundén
Scenografi och kostym: Astrid Maya
Mask o peruk: Helena Andersson
Musik:  Bobo Lundén, Cay Nyqvist, 
Mattias Kågström
Musikarrangemang: Mattias Kågström
Ljusdesign: Maria Ros
Medverkande: Gunnar Eklund, Saga 
Eserstam, Göran Hansson, Tuuli Heinonen, 
Mattias Kågström, Thomas Köhler, Sonja 
Lindblom, Ellenor Lindgren, Vilgot  
Paulsen, Arnaud Spicq, Anna Söderling 
Barnskådespelare: Alice Elveros, Alwe Hans-
son, Sigrid Hedlund, Amelie Ingabire, Florian 
Johansson Granqvist, Evan Rosu Parker

Plats: Scen 2, Sara kulturhus
Längd: 2 tim 30 min inkl paus
Ord.pris: 350 kr
Ungdom (tom 26 år)/stud: 195 kr

LÄS MER HÄR:
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LIFSENS ROT NYPREMIÄR

8.9
Sara Lidmans berättelse om Rönnog. Om lyck-
an att vara förälskad och olyckan att vara född till 
kvinna. Om strävan efter att få känna sig berätti-
gad, om passion, skam, förbud och förmaningar. 

”En naturkatastrof är hon - nödtorftigt överdragen 
med människohud”

Romanen Lifsens rot, som Sara Lidman skrivit om sin 
mor är inget annat än en kärleksakt - en försoning, 
dock ingen försköning. Vi får följa Rönnog genom hen-
nes uppväxt till mor och matriark i en nybyggartrakt i 
Västerbotten. Hon överger tjänsten som mejerinna för 
gifte med småbrukaren Isak Mårten Mårtensson. Kär-
leken segrar över rädslan för fattigdom men den har 
mött en värdig motståndare.

ENG: Sara Lidman is one of the region’s three literary gi-
ants and Sara’s cultural center is named after her. Lifsens 
rot is the story of Rönnog, Sara Lidman’s mother and how 
the love she experiences when she meets Isak not only 
conquers the poverty surrounding her, but also her own 
doubting heart.

OM LYCKAN ATT VARA FÖR-
ÄLSKAD OCH OLYCKAN ATT 
VARA FÖDD TILL KVINNA

Nypremiär 8 september 
Regi: Lillemor Skogheden
Manus: Ellenor Lindgren  
(baserad på Sara Lidmans roman ”Lifsens rot”)
Musik: Nina Nordvall Vahlberg
Medverkande: Ellenor Lindgren och
Nina Nordvall Vahlberg

Plats: Scen 4, Sara kulturhus
Längd: ca 1 tim 40 min inkl paus
Ord pris: 295 kr
Ungdom (tom 26 år)/stud: 180 krFo
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FRIHET, JÄMLIKHET 
OCH NALTA TRO

PREMIÄR

9.9
I Frihet, jämlikhet och nalta tro får vi träffa några av de  
människor som gick i täten för den utveckling som 
gjorde Sverige till en demokrati. Här berättas om väck-
elsekristna Isak som motvilligt blir strejkledare, om 
Frigga vars skarpa tunga häcklar alla motståndare till 
kvinnlig rösträtt, om hur Bengt blir nykter och upp-
täcker litteraturens skönhet och om Maja-Lisa – själa-
sörjaren som jagas av myndigheterna.
Välkommen till Västerbotten för hundra år sedan - en 
tid av umbäranden och djupa orättvisor men också av 
solidaritet, utveckling och framtidstro.

På turné våren 2022! Är er förening intresserad av 
att arrangera föreställningen? Kontakta Pär Löfbom,  
par.lofbom@vasterbottensteatern.se, 070-227 04 52

ENG: Welcome to Västerbotten a hundred years ago and 
hear the voices of those who took part in transforming 
Sweden into the modern democracy it is today. An era of 
struggle and hunger, but also of solidarity, community 
and hope for the future to come.

OM EN TID FYLLD AV KAMP 
OCH GEMENSKAP

Premiär 9 september
Manus: Gunnar Eklund, Bobo Lundén,
Tora von Platen 
Idéuppslag och faktagranskning: 
Tomas Johansson
Faktagranskning: Ulf Lundström
Regiöga: Anna ”Pluck” Söderling
Scenografi och kostym: Astrid Maya
Musik: Mattias Kågström, Bobo Lundén
Medverkande: Gunnar Eklund, 
Mattias Kågström, Sonja Lindblom
 
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus
Längd: ca 1 tim
Pris lunchteater: 250 kr inkl mat 
Pris middagsteater: 295 kr inkl mat
Kvällsföreställning: ord 200 kr,  
ungdom (tom 26 år)/stud: 150 krFo
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NÄR PRINSEN 
KOM TILL BYN

SPELAS FRÅN

23.9
Gunnar Eklund kommer tillbaka med den omtyckta 
berättarföreställningen När prinsen kom till byn – en fri 
tolkning av Torgny Lindgrens berättelse I Brokiga blads 
vatten. Föreställningen är en färgglad berättelse om li-
vet och kärleken till konsten.

Vilken sanning det ligger i berättelsens handling - att 
prins Eugen skulle ha kommit på besök hos moster Ly-
dia i Norsjö och där kommit i kontakt med den kände 
lokale konstnären Herman Andersson - är inte så lätt 
att veta då Lydias systerson, och tillika berättelsens 
författare, heter Torgny Lindgren. Han skrev en gång 
till Gunnar Eklund att ”man icke ska vara återhållsam 
då man ljuger.”

ENG: Torgny Lindgen is one of the regions three literary 
giants. När prinsen kom till byn is a colourful story of how 
Prince Eugen, a skilled artist, arrives in Norsjö where he 
meets a well-known local painter, Herman Andersson. Per-
haps not an entirely true story, but then as the author him-
self proclaimed - ”One should never restrain when lying”.

TORGNY LINDGRENS 
BERÄTTELSE ÄR TILLBAKA

Spelas to 23/9 och fr 24/9 
Författare: Torgny Lindgren
Manus: Gunnar Eklund
Regi: Bobo Lundén
Scenografi och kostym: Linda Tubler
Medverkande: Gunnar Eklund
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus
Längd: ca 1 timme
Pris lunchteater: 250 kr inkl mat 
Pris middagsteater: 295 kr inkl mat

PANELSAMTAL OCH 
FÖRELÄSNING 

ONSDAG 29/9 18.00 
SARA LIDMAN LITTERÄRT GENI 
OCH OBEKVÄM SANNINGSSÄGARE
Medverkande från Sara Lidman-sällskapet:
Ellenor Lindgren, Tomas Marklund och Harald Larsen. 
Samtalsledare: Tora von Platen 
 
On 29/9 kl 18.00 Trappscenen, Sara kulturhus.
Längd: ca 1 tim 30 min. Fri entré, men biljett krävs.
I samarbete med Skellefteå Stadsbibliotek.

ONSDAG 6/10 18.00 
TORGNY LINDGREN FRÅN 
RAGGSJÖ TILL SVENSKA 
AKADEMIEN 
Medverkande: Gunnar Eklund, Johan Malm och Erik 
Jonsson. Samtalsledare: Jannike Lundgren. 
 

On 6/10 kl 18.00 Trappscenen, Sara kulturhus.
Längd: ca 1 tim 30 min. Fri entré, men biljett krävs.
I samarbete med Skellefteå stadsbibliotek

ONSDAG  3/11 18.00 
P.O ENQUIST ”LÄRARINN’- 
PAJKEN” SOM BLEV EN AV 
NORDENS STÖRSTA
Medverkande: Tora von Platen, Therese Eriksson och 
Marianne Hedman 
Samtalsledare: Monica Lindgren.
 
On 3/11 kl 18.00 Trappscenen, Sara kulturhus.
Längd: ca 1 tim 30 min. Fri entré, men biljett krävs.
I samarbete med Skellefteå stadsbibliotek
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FÖRELÄSNING MÅ 22/11 19.00 
VILJAN ATT FÖRÄNDRA - 
EN RESA IN I VÄSTERBOTTENS 
FÖRENINGSHISTORIA
Medverkande: Anna Sténs, docent i historia och arkiv-
chef, Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Anneli Rund-
ström Karlsson, arkivpedagog, Folkrörelsearkivet i Väs-
terbotten, Nordanå.
Arrangör: Västerbottensteatern och Folkrörelsearkivet 
i Västerbotten i samverkan med studieförbundet Bilda.  
 
Må 22/11 kl 19.00 Trappscen, Sara kulturhus.
Längd: ca 1 tim 30 min. Fri entré, men biljett krävs.
I samarbete med Folkrörelsearkivet och Bilda

Läs mer om varje programpunkt på 
www.vasterbottensteatern.se!
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TEATER + MAT & FREDAGSIMPRO
EFFEKTEN AV AFFEKTEN 

En känsloladdad improvisationsföreställning 
om varför vi gör som vi gör. 

Små och stora livshändelser, konflikter, förstorade 
vardagsproblem, glada återseenden, pinsamma ögon-
blick, rogivande stunder, kommunikationskrockar och 
kärleksmöten tar plats när våra improvisatörer intar 
scenen.

Föreställningen är skapad i samarbete med Lena  
Stenvall som har lång erfarenhet av behandling inom 
psykiatrin och  affektteorier. Föreställningen spelas 
både som lunch- och middagsföreställning och som 
kvällsföreställning under Psykeveckan.

FÖRELÄSNING 
MÅNDAG 8/11 KL 19.00 
VÄND OSS INTE RYGGEN

Vänd oss inte ryggen är ett demokratifrämjande projekt 
inom Fryshuset som med estetiska och kreativa meto-
der stärker och stöttar skolan i sitt demokratiuppdrag. 
”Vänd oss inte ryggens” olika metoder syftar till att 
göra ungas röster hörda. 

Under kvällens föreläsning, som varvas med konkreta 
exempel och interaktiva övningar får vi tillsammans ta 
del av Fryshusets vision, förhållningssätt och metoder. 

Om Fryshuset: Fryshuset bedriver verksamheter på 
flera orter runt om i Sverige. Där har unga möjlighet 
att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdoms-
drivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset 
arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer 
på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett 
kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat, där vi 
vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. 

Må 8/11 kl 19.00. 
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus
Längd: ca 1 tim 30 min. Fri entré, men biljett krävs.
UngHästen i samarbete med Fryshuset.

PREMIÄR 10/9 
KARATEPOJKEN
Karatepojken är en gripande monologföreställ-
ning om att gå vidare, om att växa upp, om att 
förändra sin tillvaro.

Victor går tredje året på gymnasiet. Klasskompisarna 
har börjat peppa inför att sluta skolan och det nya vux-
enlivet som väntar. Men Victor kommer inte kunna ta 
studenten, det räcker hans betyg inte till. Skolan har 
precis som vännerna hamnat i periferin då Victor, på 
flykt från sig själv och sin tillvaro, fastnat i en värld av 
spel och film. En värld där gränsen mellan fantasi och 
verklighet blir allt mer och mer diffus.
 
Med hjälp av klassiskt berättande, musik, och kamp-
sport tar skådespelaren William Beijer er med på en 
resa fylld av skratt, tårar och vrede.

Datum: Fr 10/9 kl 13.00 scen 4, 
fr 15/10 kl 19.00 scen 5 och fr 29/10 kl 19.00 scen 5
Plats: Scen 4 eller scen 5, Sara kulturhus. 
Pris: 150 kr, ungdom (tom 26 år)/stud: 100 kr 
Längd: 45 min + eftersamtal
Regi: David Åkerlund
Manus: Simeon Maya
Ljuddesign: Henrik Alakangas
Medverkande: William Beijer och Malin Lundqvist 
(samtalsledare/pedagog)
 
Är du intresserad att köpa Karatepojken som skolföre-
ställning/offentlig föreställning? Kontakta Pär Löfbom,  
par.lofbom@vasterbottensteatern.se. 070-227 04 52
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To 14/10 kl 12.00 & 18.00 samt fr 15/10 kl 12.00
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus
Pris: 250 kr inkl lunch & 295 kr inkl middag.
Medverkande:  Linda Gustafsson, Niklas Larsson 
Lirell och David Åkerlund. 

Improfredag 12/11 kl 19.00 Effekten av Affekten –  
Psykeveckan edition
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus 
Pris: 200 kr, ungdom/stud 150 kr 
Längd: 60 min
Medverkande: Linda Gustafsson, Niklas Larsson Lirell 
och David Åkerlund.

FREDAG 3/12 KL 19.00
EN BESVIKELSE I EN AKT. 

Det enda vi vet är att det inte alltid blir som man tänkt 
sig. Livet är fullt av besvikelser. Vilka bär du runt på?  
Möt tre desperata divor och en desillusionerad pianist 
som blivit lämnade kvar med sina spruckna dröm-
mar 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. 
Bidra dock gärna med det som gör dig bitter och otill-
fredsställd, så improviserar vi.  Ingen tvingas upp på 
scenen! (Vi är ledsna att behöva göra er besvikna.)   

 
Improfredag 3/12 kl 19.00  
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus 
Pris: 200 kr, ungdom (tom 26 år)/stud: 150 kr.  
Längd: 60 min
Medverkande: Linda Gustafsson, Niklas Larsson  
Lirell och David Åkerlund.

SKOLFÖRESTÄLLNINGAR 
VISKNINGAR OCH
XXX - OM SEX Å SÅNT
Viskningar - om att orka när allting känns tomt. 
XXX om sex å sånt - fylld med humor och värme är 
detta ett perfekt komplement till högstadiets egen 
sexualundervisning.

Är du intresserad att köpa Viskningar eller XXX - om sex 
å sånt som skolföreställning? Kontakta Kalina Wallen-
berg, kalina.wallenberg@vasterbottensteatern.se

UNGHÄSTEN 
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NORDISKT BERÄTTAR- 
CENTRUM

BERÄTTARKLUBBAR

21/9 FRÅN VÅRT BERÄTTARLABB 
Rykande färska berättelser – förädlade i Nordiskt 
Berättarcentrums Berättarlabb. Det handlar om hus-
djur, helbrägdagörare, trauma, spelmissbruk, udda 
människor och Trojanska kändisar. 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.

Ti 21/9 kl 19.00
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus
Längd: ca 2 tim 30 min inkl paus
Pris: 150 kr
Medverkande: Åsa Bergvall, Ann Enström, 
Linda Marklund och Ottiliana Rolandsson
Pedagog och konstnärlig resurs: Lillemor Skogheden

19/10 MONOLOGEN OM MITT LIV 

Hur ska jag förhålla mig som skådespelare när jag 
gör monologen om mitt liv? Vi möter skådespelaren 
Adam Stanišić Stålhammar. Adam bjuder på smakprov 
och berättar om arbetet med föreställningen Svansjön 
& jag som bygger på egna livserfarenheter. Samtalet 
leds av Västerbottensteaterns konstnärliga ledare 
Bobo Lundén. 

Ti 19/10 kl 19.00  
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus
Längd: ca 2 tim 30 min inkl paus
Pris: Fri entré, men biljett krävs. Plats ska intas senast 
10 min innan föreställning.
Medverkande: Adam Stanišić Stålhammar, Bobo 
Lundén och eventuellt ytterligare en gäst.

30/11 NÄRPRODUCERAT
   
I samarbete med Skelleftebygdens berättarförening 
presenteras berättare och berättelser med lokal och 
global anknytning. 

Ti 30/11 kl 19.00  
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus
Längd: ca 2 tim 30 min inkl paus
Pris: 150 kr
Medverkande: Lokala berättare
Pedagog och konstnärlig resurs: Lillemor Skogheden
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SÖNDAG 5/12 KL 18.00
JUL MED FRANSKA TRION

Julen är ingen jul utan Franska Trion! En hyllning till 
julturnén som aldrig blev av.

Franska trion bildades 2002. Ett kultförklarat band 
som sakta men säkert fått en allt större publik. Vi har 
exempelvis sett dem som husband i På spåret. Bandet 
är aktuella med Matti Ollikainens bok Trasiga Toner om 
resan från Ullatti i Norrbotten till de stora scenerna.  
Musiken rör sig från det våldsamma och aggressiva 
till mjukaste viskningar. Texternas personliga prägel 
lyfter fram något alldeles allmängiltigt och blir därför 
också väldigt drabbande. Det bjuds på låtar från tri-
ons hela karriär, inramat av några väl valda julsånger.
 

ENG: Get into the Christmas spirit with the cult band 
Franska trion.  The trio performs songs from their entire 
repertoar, as well as some carefully selected Christmas 
songs. Let yourself be captivated by personal lyrics and 
music that ranges from aggressively powerful to the sof-
test whisper.

Sö 5/12 kl 18.00
Plats: Scen 4, Sara kulturhus
Längd: ca 2 tim
Pris: 250 kr, ungdom (tom 26 år)/stud: 175 kr
Medverkande: Matti Ollikainen piano/sång, Viktor 
Turegård kontrabas, Christopher Cantillo trummor
I samarbete med Norrlandsoperan 
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TORSDAG 18/11 KL 19.00 
SALT

En berättarföreställning om förtryck och slaveri som 
många människor har påverkats av genom sin egen 
och sina närståendes historia.

I januari 2016 steg den brittiska skådespelaren och per-
formanceartisten Selina Thompson ombord på ett 
lastfartyg och återupplevde en av handelsvägarna för 
den transatlantiska slavtriangeln från Storbritannien 
till Ghana, vidare till Jamaica och sedan tillbaka. Hen-
nes minnen, frågor och sorg tog henne tvärs över havet 
och långt bakåt i tiden för att hitta vägen framåt. I di-
alog med sina förfäder får hon svar på frågor som har 
präglat familjen i generationer. 

Selina Thompson, som driver sitt eget hyllade scen-
konstkompani, bjuder på en fängslande närvaro och 
stor skådespelarkonst, och tar här med publiken på en 
oförglömlig resa. Ett mästerligt stycke scenkonst som 
berör på djupet.

Salt är ett gästspel från England som spelas på engel-
ska och textas till svenska.

ENG:  In February 2016, Selina Thompson, actress and British 
performance artist, got on a cargo ship, and retraced one of 
the routes of the Transatlantic Slave Triangle – from the UK to 
Ghana to Jamaica, and back. The memories, the questions, 
and the grief took her across the sea and into the past. It was 
a long journey back, in order to go forward. In a dialogue with 
her ancestors, she gets answers to that which has shaped her 
family for generations. In English.

To 18/11 kl 19.00 
Plats: Nordanåteatern
Längd: 1 tim 15 min
Pris: 200 kr, ungdom (tom 26 år)/stud: 150 kr
I samarbete med Skellefteå Riksteaterförening

BERÄTTELSER FÖR BARN

Under hösten producerar och arrangerar Nordiskt 
Berättarcentrum flera föreställningar för barn. På pro-
grammet finns bland annat Sagolik sagolek, Mysrolig 
sagostund, Berättarverkstad och Barnkulturdag. Se mer 
på sid 12. Under Berättarfestivalen och övriga hösten 
genomförs även sagostunder mm för förbokade barn-
grupper.

NORDISK BERÄTTARHÖST

Nordiskt Berättarcentrum har under hösten en bred 
verksamhet vid sidan om de publika evenemangen 
och arrangerar bland annat: Nätverksträff i Danmark 
med Nordic Baltic Storytelling Meeting. Program i Årets 
Berättarkommun Storuman i samverkan med Väs-
terbottens museum. Workshops med Berättarkraft- 
stipendiaterna. Flerspråkigt berättande inom ramen 
för Skapande skola. Fortsatt utveckling av berättare 
och berättelser i Berättarlabbet. Utveckling av en fri-
stående distanskurs i muntligt berättande i samarbete 
med Institutionen för kultur- och medievetenskaper på 
Umeå universitet.

TEATER+MAT 10 SEPTEMBER
ALL YOU NEED IS BEATLES
Saga Eserstam och Hans Ericsson i en rosad musik- 
och berättarföreställning om kvinnorna runt ”Beatlar-
na”. Se mer info under rubriken Teater + mat på sid 14.
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ENG: Västerbotten theatre’s storytelling department, 
Nordic Storytelling Centre, has an extensive program for 
children. Please contact theresa.eriksson@vasterbottens-
teatern.se for more information or see page 12.
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MÅNDAG 18 OKTOBER

18.00 BERÄTTARFESTIVALENS INVIGNING
Festen invigs med tal, musik och dans i Kulturtrappan. 
Fri entré.  

19.00 JAG SKULLE DÅ GÅ VID FÖRSTA SLAGET
Föreläs/ställning om mäns våld mot kvinnor med Matilda 
Kjellmor och Lena Stenvall. Efterföljande samtal under 
ledning av Theresa Eriksson. Trappscenen. Pris: 200 kr. 
Ungd (tom 26 år)/stud: 150 kr. I samarbete med Sensus, 
Rättighetscentrum Västerbotten och Män för kvinnofrid i 
Skellefteå. Allt ev överskott går till Kvinnojouren.

TISDAG 19 OKTOBER

12.00 O/ROLIGT LIV (lunchteater)
Clownen Knubb utforskar livets rimlighet i en delvis im-
proviserad föreställning med lika delar skratt och allvar. 
Trappscenen. Pris: 250 kr inkl soppa.

18.00-19.45 TIL BUNNS 
Norsk-tysk berättarföreställning där Ragnhild A. Mørch 
förenar ljusa barndomsminnen med ockupation, 
personliga öden och kartongpoesi. (På norska.) 
Scen 4. Pris: 200 kr. Ungdom (tom 26 år)/stud: 150 kr.

19.00 BERÄTTARKLUBB
Bobo Lundén samtalar med skådespelaren Adam Sta-
nišić Stålhammar. Med smakrov ur Adams föreställning 
Svansjön & jag. Trappscenen. Fri entré.

ONSDAG 20 OKTOBER

12.00 SIMON MARAINEN
Trollbindande berättelser och jojk med en av same-
världens främsta. Trappscenen. Pris: 250 kr inkl soppa.

13.00 DEMOKRATISKA ARKIVET
Om att berätta utifrån arkivmaterial. Scen 4. Fri entré. 
I samarbete med Västerbottens museum och 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

14.30 KONSTNÄRLIGT SAMTAL
Lillemor Skogheden möter berättaren Ragnhild A. Mørch. 
Scen 3. Fri entré.

UNDER E.M: HIKING FOR STORIES
Sex nordiska berättare liftar och slår följe med förbipasse-
rande personer på Skellefteås gator. Så ser du någon med 
en uppsträckt tumme – ta chansen att haka på. Ute på 
stan! Fri ”entré”.

17.00 STORY SHARING CAFÉ
Vi möts runt caféborden och delar berättelser ur livet. 
Trappscenen. Fri entré. 
I samarbete med Skelleftebygdens berättarförening.

19.00 MAMMORNA
Brännande aktuellt drama om mammor som förlorat sina 
barn. Efter bok av Alexandra Pascalidou. Gästspel från 
Riksteatern. Scen 2. Pris: 250 kr. Ungd (tom 26 år)/stud: 
175 kr. I samarbete med Skellefteå Riksteaterförening.

TORSDAG 21 OKTOBER

BERÄTTAR- 
FESTIVALEN

12.00 TORGNY LINDGREN & HÄLSNINGAR HEMIFRÅN
Lunchteater med Stig Östman som gör ett välkommet 
återbesök och tolkar Torgny Lindgrens osanno lika legend 
om Otto i Korpmyrberget. Trappscenen. Pris: 250:- inkl 
soppa.

UNDER E.M: HIKING FOR STORIES
Mera berättelser i farten med promenadliftande berätta-
re. Ute på stan! Fri ”entré”. 

14.30 KONSTNÄRLIGT SAMTAL
Lillemor Skogheden möter berättaren Stig Östman. 
Scen 3. Fri entré. 

18.00 MUSIKALISKA TALKS MED BRITT-MARIE HALLING
Från ABBA till Avicii Experience – ett samtal om musiken 
och att tro på sin egen idé. Trappscenen. Fri entré. 
I samarbete med Skellefteå Musikaliska.

18.00 SÖRJEN SOM BLEV
En ömsint berättelse av Anna Takanen om hur det är att 
vara barn till ett krigsbarn. ”Det tar fyra generationer 
innan ett krig går ur en familj. Jag är den tredje generatio-
nen”. Scen 4. Pris: 200 kr. Ungd (tom 26 år)/stud: 150 kr. 
I samarbete med Skellefteå Riksteaterförening.

19.30-21.30 EN STUND MED STINA WOLLTER 
Musik och personligt berättande med Stina Wollter, 
Micke Olsson Wollter och Pecka Hammarstedt. 
Scen 1. Pris: 345:- Ungd (tom 26 år)/stud: 200 kr

FREDAG 22 OKTOBER

12.00 DOM STADEN SLUKAR (lunchteater)
Fabula Storytelling i en berättelse där nordiska sägner 
möter moderna legender, i urban miljö.
Trappscenen. Pris: 250 kr inkl soppa.
 
14.00 ETT SNACK MED STINA WOLLTER
Monica Lindgren i ett samtal med Stina Wollter - om
nya konstboken och om att orka vara en förebild.
Trappscenen. Fri entré.

14.30-15.00 KONSTNÄRLIGT SAMTAL 
Lillemor Skogheden möter berättaren Lina Teir. 
Scen 3. Fri entré. 

18.00 LIFSENS ROT 
Kritikerrosad berättarföreställning av och med Ellenor 
Lindgren, baserad på Sara Lidmans roman. Scen 4. OBS! 
Festivalpris: 200 kr.  Ungd (tom 26 år)/stud: 150 kr. 

19.00 STORY FIGHT NIGHT & FESTIVALKLUBB
Improviserat, dramatiskt, galet, underhållande... 
UngHästen och gästande berättare. Festivalklubb under 
hela kvällen. Scen 2. Pris: 200 kr. Paketpris för båda före-
ställningarna under kvällen: 345 kr. (Se 21.00)

21.00 SKELLEFTEPOP & FESTIVALKLUBB
Saga Eserstam och Hans Ericsson med band hedrar mu-
sikstaden Skellefteå. Musiker: Lars Hall, P-A Andersson 
och Andreas Persson. Festivalklubb under hela kvällen. 
Scen 2. Pris: 200 kr. Paketpris för båda föreställningarna 
under kvällen: 345 kr. (Se 19.00)

LÖRDAG 23 OKTOBER

12.00 I TREGÅLIN (lunchteater)
Lina Teir med en varm, vildvuxen och musikalisk berättar-
föreställning. Trappscenen. Pris: 250 kr inkl soppa.

11.00 & 13.00 SVALLARNA I SKOGEN
Barnföreställning, se mer information på sid 12.
Scen 4. Pris: 120 kr, familj 395 kr (2 vux, 2 barn).

13.00 FINAL: BERÄTTARKRAFT 
Vem av Berättarkraftstipendiaterna blir Årets berättare? 
Pausunderhållning: Iiris Viljanen. Scen 2. Pris: Fri entré.  

18.00 SNACK OCH MUSIK MED FRIDA SELANDER
Frida Selander i ett snack om hennes konst. Vi får även en 
inblick i hennes musikaliska universum eftersom hon har 
med sig gitarren och har lovat att köra några låtar.
Festivalklubb under hela kvällen. Boka båda föreställ-
ningarna och behåll din plats i festivalklubben under 
kvällen. (Se även 19.30)
Scen 2. Fri entré.

19.30 IIRIS VILJANEN & FESTIVALKLUBB
Grammisnominerade och hyllade Iris Viljanen med sitt 
säregna och musikaliska berättande. Festivalklubb under 
hela kvällen. Tips: Boka båda föreställningarna (se 18.00) 
och behåll din plats i festivalklubben under kvällen.  
Scen 2. Pris: 250 kr. Ungd (tom 26 år)/stud: 175 kr.  

SÖNDAG 24 OKTOBER

11.00 & 13.00 BOCKARNA BRUSE
För barn. Se information sid 12.
Scen 4. Pris: 120 kr, familj 395 kr (2 vux, 2 barn).

15.00 INNAN ALLT ÄR ÖVER
Som avslutning på festivalveckan kliver ett antal lokala 
berättare upp på scenenen för att ge oss en mångfald av 
historier på temat ”Innan allt är över”.  
Ej drop in-medverkan. Trappscenen. Fri entré.

MUSIKANTERNAS UTTÅG –  
ÖPPNA REPETITIONER
Under festivalveckan kan du följa arbetet inför världspre-
miären 17 november.  Måndag, onsdag kl 15.00 - 16.00
Tisdag, torsdag 16.00 - 17.00 Västerbottensteatern, Nord-
landergatan 1. Begränsat antal platser (ej drop-in). Fri 
entré, men biljett krävs.

BILJETTINFORMATION
Biljetter släpps 1 september. OBS! Biljett krävs även till 
föreställningar med fri entré – plats ska intas senast 10 
min före föreställlning. Ev. överblivna biljetter vid entrén.
Biljettinfo på sid 16.

Med reservation för ändringar och tillägg. För komplett 
och aktuell information om Berättarfestivalens program 
hänvisas till berattarfestivalen.se och den tryckta pro-
gramtidningen som distribueras från ca 27 augusti. 

18 - 24 OKTOBER 

Nedan ser du programpunkter arrangerade av  
Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern i Sara kulturhus. 

Hela programmet finns på www.berattarfestivalen.se

ENG: The 13th annual Storytelling 
Festival is a week full  of storytel-
ling power and the joy of listening. 
Most events in Swedish.  
Complete festival programme: 
berattarfestivalen.se 
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TEATER + MAT I UMEÅ: 
ORMENS VÄG PÅ  
HÄLLEBERGET 
Av och med Jonas Hedlund.  
En musikalisk berättarföreställning och monolog 
efter Torgny Lindgrens roman. 

Ormens väg på hälleberget är en tragikomisk berättelse 
om förtryck och skulder som går i arv, ruvandet på 
hämnd och den livsviktiga musiken. Tiden är slutet på 
1800-talet i Västerbottens inland. Skrävel Jani sitter 
vid en rasbrant för att göra upp med Vårherre och 
han tänker draga alltihop alldeles som det var 
”Här faller allt på plats och jag tycker att Ormens väg 
på hälleberget förtjänas att visas på de stora scener-
na.” - Ingeborg Ahlander NA 
Produktionen är ett samarbete med Teater Martin 
Mutter. 
 
Må 25/10 kl 12.00 & 18.00,  
Studion, Umeå Folkets Hus

KNÄPP UPP - Med Musikalakademien 
Studion, Umeå Folkets hus,  må 8/11

SVENSKA ORD - Med Musikalakademien  
Studion, Umeå Folkets hus, må 15/11, ti 16/11

GYLLENE ERAN - Med Musikalakademien  
Studion, Umeå Folkets hus, må 22/11, ti 23/11

Läs mer på sidan 11.

SKELLEFTEÅ 
INVIGNING ÅRETS  
KULTURKOMMUN 12/9 

I höst och under våren 2022 får kulturen i Skellefteå 
kommun mer plats än vanligt. Skellefteå har nämligen 
utnämnts till Årets Kulturkommun i Västerbotten med 
motiveringen: För att man valt att satsa på ett kulturliv 
med både bredd och spets, där en unik byggnad i trä, 
Sara kulturhus, blir en viktig del i ett redan rikt kultur-
utbud. 

Den satsning som Skellefteå gör under sitt år som kul-
turkommun kommer i första hand att stödja och lyfta 
fram kulturlivet på orterna utanför stadskärnan.  På så 
sätt vill man ta vara på den kraft som kulturen kan vara  
för att utveckla en hel kommun.

Bakom utnämningen står länets tre stora kulturbolag 
Norrlandsoperan, Västerbottens museum och Väster-
bottensteatern. Det är fjärde gången som en kultur-
kommun utses i Västerbotten. 

Syftet med Årets Kulturkommun i Västerbotten är att 
göra fler delaktiga i kulturbolagens verksamheter och 
att med gemensamma krafter få större dragningskraft 
till den kultur som skapas och erbjuds länets invånare. 

Aktiviteterna syftar också till att bygga goda relationer 
mellan länsinvånarna, aktuell kommun och kulturbola-
gen.

Invigning sö 12/9 kl 13:00. 
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus. 

Med stöd från Region Västerbotten. Fullständigt och 
aktuellt program hittar du på visitskelleftea.se.

ÅRETS  
KULTUR 
KOMMUN

VÄSTERBOTTEN

MÖT OSS I LÄNET

STORUMAN  
ÅRETS BERÄTTARKOMMUN 
KICK-OFF 29/8

Årets berättarkommun i Västerbotten arrangeras av 
Nordiskt Berättarcentrum i partnerskap med Väster-
bottens museum och i samverkan med den kommun 
som nominerats och accepterat utnämningen. 

2021/22 är det Storuman som är Årets berättarkom-
mun. Efter en coronarelaterad försening drar nu äntli-
gen berättaråret igång med en kick-off i Storuman den 
29 augusti. Sedan fylls hösten och våren med berät-
tarcaféer, workshops, barnaktiviteter och en massa 
andra berättarupplevelser i Storumans kommun.  

Kick-offen 29 augusti på Folkets hus livesänds med 
en mindre ”studiopublik”. På programmet står bland 
annat en officiell invigningen och underhållning med 
musik, presentation av kommande år och givetvis be-
rättarinslag.

Storumans berättarår blir en angelägenhet för hela 
kommunen. Under den så kallade Berättarstafetten 
kommer berättarbudkavlen att symboliskt vandra 
mellan olika orter där olika aktiviteter genomförs. Året 
avslutas 11 juni 2022 med en festivaldag i Tärnaby.

Nordiskt Berättarcentrum kommer att bidra till året 
med aktiviteter som workshop i Livsberättelser, kurser 
och barnaktiviteter. Västerbottens museum arrange-
rar en Ordfördelarutbildning under ledning av berätta-
rantikvarie Marianne Folkedotter.

Med denna satsning uppmärksammas kommuner 
som på ett målmedvetet och engagerat sätt vill arbeta 
med berättande. Syftet med utnämningen är att den 
ska fungera som inspiration till alla de som vill utveckla 
berättandet på den egna hemorten, öka berättandets 
betydelse och med det stärka lokal utveckling i hela 
Västerbotten.
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Möt Sveriges gyllene era av underhållning, berättel-
ser och underbar musik, tolkat av framtidens artis-
ter  från Musikalakademien! 

I Musikalakademiens utbildningen vid Strömbäcks 
Folkhögskola ingår under tredje året kursen ”Sveriges 
gyllene era”. De blivande musikalartisterna fördjupar 
sig i den underhållningsvärld som växte fram i Sverige 
från 1930-talet och framåt.

Detta var revyernas och den svenska populärmusi-
kens guldålder. Namn som Karl Gerhard, Ulla Billquist, 
Zarah Leander, Povel Ramel, Brita Borg, Alice Babs, 
Hasse Alfredsson, Tage Danielsson och Monica Zetter-
lund står nu inskrivna i vår historia. 

Under de senaste åren har mötet mellan Musikalaka-
demien och Västerbottensteatern lett till inspirerande 
samarbeten och nu möts vi och skapar tre olika musik-
program som publiken i Skellefteå och Umeå får njuta 
av i november 2021. Knäpp upp, Svenska ord, Gyllene 
eran. Välkomna till bords!

Koncept: Musikalakademien, kollegiet tillsammans 
med studenterna. 
Regi: Erik Fägerborn 
Musikalisk instudering & medregi:  
Johanna E Hansson
Koreografi & medregi: Sara Edlund 
Ackompanjemang: David Johansson

TEATER + MAT MED 
MUSIKALAKADEMIEN

TEATERMAT FRÅN 
THE WOOD HOTEL 

KNÄPP UPP
Ta av dig skorna. Underbart är kort. Får du inte 
upp kokosnöten? Kliv in i Povel Ramels fantastis-
ka värld av ord och ton och möt Knäpp Upp-revy-
ernas tid.  Njut av sånger och texter som när det 
begav sig framfördes av artister som Povel, Bri-
ta Borg, Martin Ljung, Gunwer Bergkvist, Wenche  
Myhre och många fler. Nu är det musikalstudenterna 
som sjunger och lotsar dig genom den Ramelska tiden 
i Sveriges gyllene era av underhållning. Humor, ordlig-
heter och stor musikalitet – allt i en och samma gryta. 
 
Sara kulturhus, Skellefteå: To 11/11, fr 12/11
Folkets hus, Umeå: Må 8/11

SVENSKA ORD
Hasse & Tage – en värld av revyer och filmer. Får du spa-
der, madame? Ta istället på dig stetsonhatten och njut 
av maten i sällskap med pärlor hämtade från Hasse 
& Tages universum. Galen humor och djupaste med-
mänskliga engagemang serveras. Då framfördes orden 
och tonerna av Hasse, Tage, Monica Zetterlund, Gösta 
Ekman, Lena Nyman, Sonya Hedenbratt och många 
fler. Nu är det tredjeårsstudenterna vid Musikal- 
akademien i Umeå som bjuder dig på sång och berät-
telser om delikatesserna som Hasse Alfredsson och 
Tage Danielsson tidigare bjöd på.
 
Sara kulturhus, Skellefteå: To 18/11 , fr 19/11
Folkets hus, Umeå: Må 15/11, ti 16/11

GYLLENE ERAN
Äventyret står och vinkar! Swing it, magistern! Se där, 
där är ju Hästen från Troja! Missa inte chansen att njuta 
av en måltid i sällskap med Karl Gerhard, Jules Sylvain, 
Alice Babs, Kar de Mumma, Ulla Billquist, Zarah Lean-
der och många fler av våra allra största artistnamn. 
Under 1930-, 40- och 50-talet bröts helt ny mark på våra 
revyscener och i radio. Humor och romantik varvades 
med skarp samhällssatir och ljuva sånger som blivit 
klassiker. Nu är det tredjeårsstudenterna vid Musikala-
kademien i Umeå som tar dig med på en resa genom 
en fantastisk tid i Sveriges gyllene era av underhållning.    
 
Sara kulturhus, Skellefteå: To 25/11, fr 26/11
Folkets hus, Umeå: Må 22/11, ti 23/11    

Konceptet TEATER + MAT är väl etablerat i Västerbot-
tensteaterns utbud. Lunch- och middagsteater har 
tillsammans med gott pausfika varit uppskattade in-
slag som gett extra krydda åt teaterbesöket. Det ska 
vi givetvis fortsatta att ta vara på och även förädla 
i samarbete med The Wood Hotel i Sara kulturhus. 

The Wood Hotel satsar seriöst på utbudet av mat och 
dryck. I hotellet etableras flera restauranger med hög 
kulinarisk kvalitet som riktlinje. En kvalitetssäkring 
har varit att anställa stjärnkocken Ulrika Brydling som 
mat- och dryckesansvarig. Ulrika har tävlat i kock-
landslaget, drivit välrenommerade restauranger, skri-
vit flera kokböcker och gjort upp med andra kockar i 
TV4-programmet Kockarnas kamp. 

– Att jobba ekologiskt, hållbart och med västerbottnis-
ka traditioner är för mig lika naturligt som att solen går 
upp, berättade Ulrika Brydling i ett pressmeddelande 
efter att hon fått uppdraget.

Lika hållbart och naturligt känns det därför att vi på 
Västerbottensteatern i ett nära samarbete med Ulrica 
och The Wood Hotel utvecklar den kulinariska delen av 
upplevelsen för våra teaterbesökare. 

På liknande sätt hoppas och tror vi också att samarbe-
ten med andra aktörer ska berika de kulturupplevelser 
som Skelleftebor och tillresta besökare ska erbjudas i 
Sara kulturhus.
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Utifrån dagens tema demokrati håller 
Theresa Eriksson en sagoberättar-
workshop. Barnen är med och formar 
sagans innehåll. Vi leker tillsammans och 
skapar sagor. 

Lö 2/10 kl 11.00 & 13.00
Plats: Scen 3, Sara kulturhus
Pris: Fri entré, men biljett krävs.
Ålder: 5-7 år. Max 15 barn + medföljande 
vuxna.
I samarbete med Kulturenheten, Skellef-
teå kommun. Fullständigt program för 
dagen; www.skelleftea.se/kultur.

Var med och lyssna till en berättelse som 
tar oss in i sagans magiska värld.
Därefter leker vi alla, både stora och små, 
och gestaltar sagan tillsammans.
En kreativ och skapande stund för barn. 

Lö 11/9 kl 14.00
Sö 12/9 kl 14.00
Plats: Scen 3, Sara kulturhus
Pris: Fri entré, men biljett krävs.  
Ålder: 5-7 år i medföljande vuxens säll-
skap. 20 platser.
Medverkande: Theresa Eriksson

© Moomin Characters™

11 - 12  SEPTEMBER
SAGOLIK SAGOLEK 
Med Nordiskt Berättarcentrum

9 OKTOBER
FILIFJONKAN SOM  
TRODDE PÅ KATASTROFER 

Med Lule Stassteater

18-19 OKTOBER
SAGOSTUND I  
SAGOTÄLTET
För förbokade förskolegrupper med 
Nordiskt Berättarcentrum.
Bokning: theresa.eriksson@vasterbot-
tensteatern.se

2 OKTOBER
BARNKULTURDAG I 
SARA KULTURHUS 
Med Nordiskt Berättarcentrum
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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 Berättarcen-
trum.

Ti 2/11 & to 4/11 kl 13.00.
Plats: Scen 3, Sara kulturhus.
Pris: 120 kr
Längd: ca 2 timmar inkl paus
För barn 9-11 år. Max 16 deltagare.

2 & 4 NOVEMBER
BERÄTTAR- 
VERKSTAD 
Med Nordiskt Berättarcentrum

Filifjonkan är en barnföreställning från 
7 år av Tove Jansson.
”Fru Filifjonk tänker varje dag att kata-
strofen ska komma.  Det är mest en käns-
la hon har.  Så kommer katastrofen.  Vad 
händer då med Fru Filifjonkas rädsla? 
När det värsta redan har inträffat.”

Lö 9/10 kl 11.00 & 13.00 
Plats: Scen 4, Sara kulturhus
Pris: 120 kr,  familj 395 kr (2 vux, 2 barn) 
Längd: 45 min 
Ålder: Från 7 år och uppåt 
Medverkande: Annika Forslund Rim-
bleus, Astrid Tägt från Lule Stassteater

9 SEPTEMBER
MYSRYSLIG 
SAGOSTUND
Skolföreställningar i Sara Kulturhus med 
Nordiskt Berättarcentrum
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Lite spännande och lite lagom rysligt, 
men inte mer än att det egentligen mest 
är mysigt. Helt enkelt mysrysliga sa-
gostunder under invigningsveckan i Sara 
kulturhus.

To 9/9 kl 9.30 & 12.00
Plats: Biblioteket, Granen, Sara kulturhus 
Medverkande: Theresa Eriksson
För särskilt inbjudna skolklasser, åk 2-3.
I samarbete med Stadsbiblioteket.

23 OKTOBER
SVALLARNA I SKOGEN 
Med Norrlandsoperan

24 OKTOBER
BOCKARNA BRUSE 
Med Skottes Musikteater

I skogen möter vi svallarna. De är nöjda 
varelser. En dag stöter de på något som 
kommer att förändra hela deras tillvaro. 
Ruset av upptäckten gör dem giriga, 
kommer de någonsin att bli nöjda igen? 
Välkommen in i svallarnas fantasifulla 
och sagolika värld. För första gången får 
vi träffa dessa dansanta och finurliga 
varelser som tar med oss på en upp-
täcktsfärd i hållbarhetens tecken. Denna 
dansföreställning är riktad till de små 
och nyfikna.

Lö 23/10 kl 11.00 & 13.00
Plats: Scen 4, Sara kulturhus 
Längd: 30 min
Pris: 120 kr, familj 395 kr (2 vux, 2 barn)
Ålder: 3-6 år

Claire Parsons & Co turnerar med Lilla 
Svansjön för barn från 4 år! En stor klas-
siker i ny tappning som handlar om att 
ta andra steg än de förväntade. Istället 
för de graciösa svanarna besökaren 
förväntar sig dyker istället tre figurer upp 
på scen som provar flygturer, tar sig an 
en silversjö och hittar bästa stegen för 
fåglar i grupp. Lilla Svansjön gör upp med 
vem som får ta plats och förväntningarna 
på hur saker och ting ska göras. 

Lö 20/11 kl 13.00 
Plats: Scen 4, Sara kulturhus
Pris: 120 kr,  familj 395 kr (2 vux, 2 barn) 
Längd: 45 min 
Ålder: Från 4 år och uppåt
I samarbete med Norrlandsoperan.

20 NOVEMBER
LILLA SVANSJÖN 
Med Claire Parsons & Co 
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Den folkkära sagan i en fri bearbetning 
och dramatisering av Skottes Musiktea-
ter. De olika karaktärerna på bockarna 
och deras sätt att försöka nå målet – det 
grönare gräset på andra sidan – skapar 
spänning och igenkännelse, inte bara för 
de yngre. En musikalisk
rockpoetisk barn-och familjeföreställning 
för alla.

Sö 24/10 kl 11.00 & 13.00
Plats: Scen 4, Sara kulturhus
Längd: ca 30 min.
Pris: 120 kr, familj 395 kr (2 vux, 2 barn)
Ålder: Från 4 år och uppåt. 
Medverkande Stina Zacco Andersson och 
Mats Jadin
I samarbete med Kulturenheten, 
Skellefteå kommun
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Kompaniet Far from the norm gör en 
kraftfull dansföreställning med djärva rö-
relser och en rå framtoning som blandar 
hiphop med samtida dans
BLKDOG är en resa in i psykets allra 
mörkaste rum. En djupdykning i ett inre 
slagfält och den hopplöshet och rädsla 
en ung person erfar inför mötet med 
vuxenlivet. Skrämmande och kraftfullt 
låter Botis Seva publiken drabbas av 
sin knivskarpa koreografi och grymma 
dansare.
Botis Seva är namnet på allas läppar, ett 
nytt namn på den brittiska stjärnhimlen. 
Tillsammans med sitt kompani Far From 
the Norm har han gjort sig känd för sin 
nyskapande koreografi.
 
Lö 16/10 kl 19.00
Plats: Scen 2, Sara kulturhus 
Ord pris: 200 kr 
Ungdom (tom 26 år)/stud: 150 kr
Längd: ca 1 tim 10 min utan paus
Medverkande: Victoria Shulungu, 
Naïma Souhaïr, Hayleigh Sellors, Jordan 
Douglas, Joshua Nash, Shangomola 
Edunjobi and Ezra Owen.

Både BLKDOG och PLI är föreställningar 
som arrangeras i samarbete med Norr-
landsoperan via Dansnät Sverige.  
En del av satsningen Se Dans.

Hope Hunt and the Ascension into Lazarus 
är en dansföreställning som demon-
terar stereotyper och finner skönhet i 
periferin.
Som en dokumentärdans av Ken Loach 
släpper Oona Doherty in de själar vi 
sällan ser på dansscenen. Belfasts unga 
män, deras våld, deras sårbarhet, deras 
utbrott av ilska och deras känsla av 
tristess.
Dansaren Mufasa-Sandrine Lescourant 
kanaliserar aggression, humor, glädje 
och förtvivlan i snabba sekvenser.  Ges-
ter, ljud och ord kombineras i ett distinkt 
kroppsspråk och förvrider idéerna om 
maskulinitet och moral.

17 SEPTEMBER
HOPE HUNT AND THE ASCENSION  
INTO LAZARUS  
Dansföreställning av Oona Dotherty, med Sandrine ”Mufasa” Lescourant.

16 OKTOBER
BLKDOG 
Med Botis Seva/Far from the norm

Den sista måltiden är den åttonde 
i raden av Profilteaterns populära 
mord-till-bordsföreställningar som har 
gjort succé i hela Sverige.
En känd miljardär anordnar tillsammans 
med ett eventbolag en speciell spelkväll. 
Spelet går ut på att i lag knäcka koder 
och låsa upp ledtrådar för att lokalisera 
och rädda miljardären som är kidnap-
pad. Det är komplicerat och det kommer 
krävas att deltagarna plockar fram sina 
bästa deckarkunskaper. Som en del av 
underhållningen serveras även en utsökt 
trerättersmeny.

Men snart tar spelkvällen en oväntad 
vändning när ett mord begås. Nu handlar 
det inte längre om att befria en person 
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från sina kidnappare utan om att hitta en 
verklig mördare. Vågar DU delta i spelet? 
Välkommen till Den sista måltiden.
 
Ti 5/10 & on 6/10 kl 18.00
Plats: Scen 2, Sara kulturhus
Längd: ca 3 timmar 
Pris: 725 inkl 3-rätters middag 
Medverkande:  Annika Forslund 
Rimbléus, Lina Hognert, Tobias Morin,  
Daniel Rudstedt

ENG: Welcome to a murder mystery at the 
dinner table. Take the chance to experience 
this popular format of theater and good 
food. With Profilteatern from Umeå. In 
Swedish. 

Fr 17/9 kl 12.30
Plats: Anderstorpssalen
Längd: 35 min. Fri entré, biljett krävs. 
Koncept och koreografi: Oona Doherty
Producerad av: Sarah Gordon, Oona 
Doherty. Medverkande: Sandrine ”Mufa-
sa” Lescourant

I samarbete med Norrlandsoperan via 
Dansnät Sverige. En del av satsningen Se 
Dans.

ENG: This award-winning solo performance 
bursts with fury, swagger and humanity. It 
shatters facades, dismantles stereotypes 
and finds beauty on the periphery. 
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PLI är ett oförutsägbart och humoristiskt 
scenkonstverk som balanserar mellan 
galenskap och engagemang. 22 konfe-
rensstolar och en extremt hängiven man 
utgör grunden för detta intelligenta och 
lekfulla solo. Viktor Černický är en mul-
tidisciplinär konstnär som har förbluffat 
publiken med sina uppfriskande idéer.

Ti 2/11 kl 18.00
Plats: Södra foajén, Sara kulturhus 
Fri entré. Medverkande: Viktor Černický

ENG: PLI is an unpredictable and humo-
rous work of performing art that balances 
between madness and commitment. 22 con-
ference chairs and an extremely dedicated 
man form the basis of this intelligent and 
playful solo. 

2 NOVEMBER
PLI 
Oförutsägbart scenkonsverk
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Pjäs efter boken Begrav mitt hjärta vid 
Uddtjajaure av Lars Norberg (tidigare 
FN-ambassadör). Den handlar om för-
handlingarna med Norge om renbetes-
frågorna i gränsområdet och Lars Nor-
bergs rakryggade hållning och lojalitet 
som delegationschef, vilket innebar att 
han blev en hjälte för de svenska samer-
na.  Vem äger rätten till marken?
Vem bestämmer var renarna får beta?
De svenska och norska staterna hade 
stridit i mer än hundra år, ständigt ham-
nat på kollisionskurs när de förhandlat 
om gränsdragningen.   

Ti 2/11 kl 19.00 
Plats: Scen 4, Sara kulturhus 
Pris: 200 kr, ungd (tom 26 år)/stud: 150 kr 
Längd: ca 1 timme.  
Medverkande: Kristin Solberg, Paul Ol 
Jona Utsi & Tomas Lindström.

ENG: ”Bury my heart at Uddtjajaure” is a 
play adapted from a book by Lars Norberg 
(former UN ambassador). Who owns the 
right to the land? Who decides where the 
reindeer are allowed to graze?

2 NOVEMBER
BEGRAV MITT 
HJÄRTA VID  
UDDTJAJAURE 
Med Giron Sámi Teáhter

ENG: BLKDOG is a cutting edge blend of hip 
hop dance and physical theatre and explo-
res the inner battlefield of an ageing artist 
retaining his unworldliness. Every child is 
an artist – but how does an artist survive 
growing up?

5-6 OKTOBER
DEN SISTA MÅLTIDEN  
Med Profilteatern.

GÄSTSPEL
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TEATER 
+MAT

Saga Eserstam och Hans Ericsson i en 
rosad musik- och berättarföreställning 
om kvinnorna runt ”Beatlarna”.

I Saga Eserstams och Hans Ericssons tolk-
ningar av The Beatles musikskatt lämnas 
ingen oberörd. 1963 släppte The
Beatles sitt debutalbum och det blev 
succé på en gång. Historien om hur dessa 
fyra unga män erövrade världen är vida 
känd.

Den perfekta kombinationen! 
Tillsammans med The Wood  
hotell serverar vi lunch och 
middag på Trappscenen där du 
samtidigt ser på teater, musik 

9/9, 30/9- 1/10, 
7/10 - 8/10 
FRIHET, JÄMLIKHET 
OCH NALTA TRO   
Om en tid fylld av kamp och gemenskap. 
En hyllning till de som gick före. Läs mer 
på sidan 5.

27 OKTOBER & 24 NOVEMBER
ROMANSER OCH VISOR FRÅN 
RYSSLAND TILL ARGENTINA 
Klassisk onsdag med Norrlandsoperan.

10 SEPTEMBER
ALL YOU NEED IS BEATLES

SKELLEFTEÅ 

 Lunchteater: Torsdagar och 
fredagar kl 12.00. 250 kr inkl. 
soppa. Servering från kl 11:30. 

 Middagsteater: Torsdagar 
kl 18.00. 295 kr inkl. mat.  
Servering från kl 17.15. 
 
Boka och meddela allergier till 
Skellefteå turistcenter, tel. 0910-
45 25 15
Meny:  
vasterbottensteatern.se

UMEÅ 

  Lunch från kl 11.30
Middag från kl. 17.00 
Ord. pris 240 kr inkl. mat
Scenpass 220 kr inkl. mat

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

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

Fo
to

: E
lin

 B
er

ge

Susanna Levonen och Jonas Olsson från 
Norrlandsoperan tar oss med på en 
musikalisk resa från Rysslands stepper 
till bördiga pampas i Argentina. 
 
Susanna, som är anställd vid Norr-
landsoperan, har prisats för sina starka 
rollporträtt och har gästat de flesta ope-
rahus och orkestrar i Sverige och även i 
Tyskland, Österrike, Belgien, Norge och 
Uruguay. Roller hon gestaltat är bland 
andra Carmen, Rosina i Barberaren i  
Sevilla, Marie i Wozzeck, Salome, 
Sieglinde i Walkyrian och Amneris i 
Aida. Susanna har även turnerat med 
kammarmusik runt om i världen och 
kärleken till tango väcktes till liv inför en 
turné till Argentina. Susanna engageras 
också ofta som berättare.

Jonas Olsson är anställd som repetitör 
och orkesterpianist vid Norrlandsope-
ran och är flitigt anlitad både som solist, 
kammarmusiker och ackompanjatör i 
Sverige och utomlands. 

23 - 24/9 
NÄR PRINSEN KOM 
TILL BYN 
Berättarföreställning. En fri tolkning av 
Torgny Lindgrens berättelse ”I Brokiga 

blads vatten”. Läs mer på sidan 5.

14 - 15/10  
EFFEKTEN AV 
AFFEKTEN
Improvisationsföreställning om varför vi 
gör som vi gör.  
Läs mer på sidan 7.

Desto mindre har vi känt till om mödrar-
na, flickvännerna och fruarna. Tills nu.

Manus/sångerska/berättare:
Saga Eserstam
Musiker: Hans Ericsson.

eller berättande. Vi arrange-
rar också lunchteater på Umeå 
Folkets Hus tillsammans med 
Umeå Teaterförening. 
Populärt och gott!
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Ingela Wall är estradpoet från Sandviken, 
boende i Umeå och jobbar till vardags 
som museipedagog på Västerbottens 
museum. 

Just nu är hon aktuell med sin föreställ-
ning i estradpoesi, Hjälp. Den baseras på 
hennes egna upplevelser från uppväxt till 
att vara familjemamma och engagerad 
medborgare i samtiden med viljan att 
få en bättre värld. För regin står Helge 
Karlsson.

4 & 5 NOVEMBER
HJÄLP!
med Ingela Wall.

TEATER 
& MAT

IN ENGLISH
THEATRE & FOOD

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

9/9, 30/9-1/10, 7/10 - 8/10  
Frihet, jämlikhet och nalta tro.   
An era of struggle and hunger, but also of 
solidarity, community and hope for the 
future to come. In Swedish.

10/9 All you need is Beatles 
Acclaimed musical and storytelling
performance about the women around 
the Beatles. In Swedish, songs in English. 

23 - 24/9 När prinsen kom till byn   
A colourful story of how Prince Eugen, a 
skilled artist, arrives in Norsjö where he 
meets a well-known local painter, Herman 
Andersson. In Swedish.

14-15/10 Effekten av affekten 
An improvised performance on human 
behaviour – why we do what we do.  In 
Swedish.

27/10 & 24/11 Romanser och visor 
från Ryssland till Argentina  
Susanna Levonen och Jonas Olsson from 
Norrlandsoperan are ready to take you on 

a musical journey from Russia’s Taiga to 
the steppes of Argentina. In Swedish. 

28-29/10 Ormens väg på Hälleberget 
A musical monolog based on Torgny Lind-
gren’s novel. A story of inherited guilt and 
shame in Västerbotten in the late 1800’s. 
In Swedish.

4 - 5/11 Hjälp!
A spoken word performance about being 
a mother engaged in societal change. In 
Swedish.

11 - 12/11 Knäpp upp 
Students of The Musical Academy of 
Umeå sing the works of musical genius 
Povel Ramel. In Swedish.

18 - 19/11 Svenska ord
Students of The Musical Academy of 
Umeå sing the works of beloved musical 
comedians Hasse & Tage. In Swedish.

25 - 26/11 Gyllene eran
Students of The Musical Academy of 
Umeå sing songs of Swedens golden musi-
cal era of the 1930s and 40’s. In Swedish.
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En musikalisk berättarföreställning och 
monolog efter Torgny Lindgrens roman. 

Ormens väg på hälleberget är en tragiko-
misk berättelse om förtryck och skulder 
som går i arv, ruvandet på hämnd och 
den livsviktiga musiken. 
Tiden är slutet på 1800-talet i Väster-
bottens inland. Skrävel Jani sitter vid en 
rasbrant för att göra upp med Vårherre 
och han tänker draga alltihop alldeles 
som det var.

”Jonas Hedlund som har sina rötter i Väster-
botten har fångat in alla karaktärer på ett 
trovärdigt sätt och texten flyter som ett rin-

28 - 29 OKTOBER
ORMENS VÄG PÅ HÄLLEBERGET
Av och med Jonas Hedlund.

nande vatten. Han gör en rolltolkning som 
är det bästa jag har sett på mycket länge.” /
Nerikes Allehanda

Av och med Jonas Hedlund.
Produktionen är ett samarbete med 
Teater Martin Mutter, Örebro.

Spelas på Umeå Folkets Hus;  
må 25/10 kl 12.00 & 18.00.
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Ingela har sedan flera år tillbaka spelat 
föreställningen KOM IHÅG: köp mjölk, 
skaffa barn samt Dags för besiktning av och 
med estradpoeten och författaren Solja 
Krapu Kallio.

Wall är även återkommande estradpoet i 
Sveriges radio Tankar för dagen och Guds-
tjänsten i P1.

11 - 12/11
KNÄPP UPP
Ta av dig skorna. Underbart är kort. Får 
du inte upp kokosnöten? Kliv in i Povel 
Ramels fantastiska värld av ord och ton 
och möt Knäpp Upp-revyernas tid.   
Läs mer på sidan 11.

18 - 19/11 
SVENSKA ORD
Hasse & Tage – en värld av revyer och 
filmer. Får du spader, madame? Ta istället 
på dig stetsonhatten och njut av mat i 
sällskap med pärlor hämtade från Hasse 
& Tages universum. 
Läs mer på sidan 11.

25 - 26/11
GYLLENE ERAN
Missa inte chansen att njuta av mat i 
sällskap med Karl Gerhard, Jules Sylvain, 
Alice Babs, Kar de Mumma, Ulla Billquist, 
Zarah Leander och många fler av våra 
allra största artistnamn.  
Läs mer på sidan 11.

Spelas på Umeå Folkets hus; 
må 8/11 kl 12.00 & 18.00

Spelas på Umeå Folkets hus; 
må 15/11 kl 12.00 & 18.00, 
ti 16/11 kl 12.00

Spelas på Umeå Folkets hus; 
må 22/11 kl 12.00 & 18.00, 
ti 23/11 kl 12.00
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KALENDER

SEPTEMBER 

On  8/9    Öppning Sara Kulturhus
on 8/9  19.00   Lifsens rot - Nypremiär! 
to  9/9  09.30   Sagolik sagolek
to  9/9  12.00   Sagolik sagolek
to  9/9  12.00   Frihet, jämlikhet och  
    nalta tro - Premiär!
to  9/9  19.00   Lifsens rot 
fr  10/9  12.00   All you need is Beatles
fr  10/9  13.00   Karatepojken - Premiär!  
fr  10/9  19.00   Lifsens rot
lö  11/9  14.00   Sagolik sagolek 
sö  12 /9  14.00   Sagolik sagolek
sö  12/9  13.00   Invigning Årets Kulturkommun
fr  17/9  12.30   Hope hunt and the ascension 
    into Lazarus (Anderstorpssalen)
fr  17/9  19.00   Lifsens rot
lö  18/9  14.00  Lifsens rot
lö  18/9  18.00   Frihet, jämlikhet och nalta tro 
ti  21/9  19.00   Berättarklubb - Från vårt    
    berättarlabb
to  23/9  12.00   När prinsen kom till byn 
to  23/9  18.00   När prinsen kom till byn
fr  24/9  12.00   När prinsen kom till byn 
on  29/9  18.00   Samtal om Sara Lidman
to  30/9  12.00   Frihet, jämlikhet och nalta tro
to  30/9  18.00   Frihet, jämlikhet och nalta tro 

NOVEMBER

ti  2/11  13.00   Berättarverkstad
ti  2/11  18.00   PLI
ti  2/11  19.00   Begrav mitt hjärta 
    vid Uddtjajaure 
on  3/11  18.00   Samtal om P.O Enquist
to  4/11  12.00   Hjälp! 
to  4/11  13.00   Berättarverkstad 
to  4/11  18.00   Hjälp!
fr  5/11  12.00   Hjälp!
må  8/11  19.00   Vänd oss inte ryggen
to  11/11  12.00   Knäpp upp
to  11/11 18.00   Knäpp upp
fr  12/11 12.00   Knäpp upp
fr  12/11 19.00   Effekten av Affekten 
ti 16/11 19.00  Musikanternas uttåg - Genrep
on  17/11 19.00   Musikanternas uttåg - Världspremiär!
to  18/11 12.00   Svenska ord 
to  18/11 18.00   Svenska ord
to  18/11 19.00   SALT (Nordanåteatern) 
fr  19/11 12.00  Svenska ord 
Fr  19/11 13.00   Musikanternas uttåg
lö  20/11 13.00   Lilla Svansjön
lö  20/11 18.00   Musikanternas uttåg
må  22/11 19.00   Föreläsning - Viljan att förändra
ti  23/11 13.00   Musikanternas uttåg 
on  24/11 12.00   Romanser och visor... 
on  24/11 18.00   Romanser och visor...  

OKTOBER

fr  1/10  12.00   Frihet, jämlikhet och nalta tro  
fr  1/10  19.00   Lifsens rot
lö  2/10  14.00   Lifsens rot 
lö  2/10  10-17   Barnkulturdag
ti  5/10  18.00   Den sista måltiden
on  6/10  18.00   Den sista måltiden
on  6/10  18.00   Samtal om Torgny Lindgren
to  7/10  12.00   Frihet, jämlikhet och nalta tro
to  7/10  18.00   Frihet, jämlikhet och nalta tro 
fr  8/10  12.00   Frihet, jämlikhet och nalta tro
lö  9/10  11.00   Filifjonkan som trodde på katastrofer
lö  9/10   13.00    Filifjonkan som trodde på katastrofer
to  14/10 12.00   Effekten av Affekten
to  14/10 18.00   Effekten av Affekten 
fr  15/10 12.00   Effekten av Affekten 
fr  15/10 19.00   Karatepojken 
lö  16/10 19.00   BLKDOG  

BERÄTTARFESTIVALEN, 18 - 24 OKTOBER
Nordiskt Berättarcentrums program kan läsas på sid 9.

On  27/10 12.00   Romanser och visor...  
on  27/10 18.00   Romanser och visor... 
to  28/10 12.00   Ormens väg på Hälleberget 
to  28/10 18.00   Ormens väg på Hälleberget 
fr  29/10 12.00   Ormens väg på Hälleberget
fr  29/10 19.00   Karatepojken

on  24/11 19.00   Musikanternas uttåg
to  25/11 12.00   Gyllene eran
to  25/11 18.00   Gyllene eran
to  25/11 19.00   Musikanternas uttåg
fr  26/11 12.00   Gyllene eran 
fr  26/11 19.00   Musikanternas uttåg
lö  27/11 14.00   Musikanternas uttåg
ti 30/11 13.00  Musikanternas uttåg
ti  30/11 19.00   Berättarklubb - Närproducerat

DECEMBER

on  1/12  18.15   Försnack - Musikanternas uttåg 
on  1/12  19.00   Musikanternas uttåg
to  2/12  19.00   Musikanternas uttåg
fr  3/12  19.00   Musikanternas uttåg
fr  3/12  19.00   En besvikelse i en akt
lö  4/12  14.00   Musikanternas uttåg
sö  5/12  18.00   Jul med Franska trion
ti  7/12  19.00   Musikanternas uttåg
on  8/12  19.00   Musikanternas uttåg
to  9/12  19.00   Musikanternas uttåg
fr  10/12 19.00   Musikanternas uttåg
lö  11/12 14.00   Musikanternas uttåg
ti  14/12 19.00   Musikanternas uttåg
on  15/12 19.00   Musikanternas uttåg
to  16/12 19.00   Musikanternas uttåg
fr  17/12 19.00   Musikanternas uttåg
lö  18/12 14.00   Musikanternas uttåg

Musikanterns uttåg spelas även 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14  
och 15 januari 2022.

BILJETTER
www.vasterbottensteatern.se

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

Eventuellt överblivna biljetter säljs i teater-
foajén innan föreställning.

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

UMEÅ

Plats: Studion, Umeå Folkets Hus 

må  25/10 12.00   Ormens väg på Hälleberget
må  25/10 18.00   Ormens väg på Hälleberget
må  8/11  12.00   Knäpp upp
må  8/11  18.00   Knäpp upp
må  15/11 12.00   Svenska ord
må  15/11 18.00   Svenska ord
ti  16/11 12.00   Svenska ord
må  22/11 12.00   Gyllene eran
må  22/11 18.00   Gyllene eran
ti  23/11 12.00   Gyllene eran

BILJETTSLÄPP 1/9!

FÖRESTÄLLNINGARNA SPELAS PÅ 
SARA KULTURHUS I SKELLEFTEÅ 
OM INGET ANNAT ANGES.

 SOPPA + KAFFE ingår i biljettpriset

 MAT + KAFFE ingår i biljettpriset

 BARN- & familjeföreställning

MAT/SOPPA serveras 30 – 45 min före föreställningen. 
Ange matallergi vid bokning.

ÅLDERSGRÄNSER: Barn tom 12 år, ungdom tom 26 år

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

PROGRAMBLAD MED  
RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR. 
 
På grund av covid-19 följer vi alla restriktioner som FHM 
utfärdar. Biljetter återbetalas eller bokas om vid eventuell 
inställd föreställning. Se vår webb för aktuell information. 
 
Vid symptom stanna hemma. Biljetter kan då bokas om 
eller ersättas med presentkort.

ANNONSBILAGA FRÅN VÄSTERBOTTENSTEATERN


