ANNONSBILAGA FRÅN VÄSTERBOTTENSTEATERN

TEATERPROGRAM

HÖSTEN 2022

BILJETTER
SLÄPPS
7 SEPTEMBER!
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BILJETTSLÄPP
14 SEPTEMBER!

VÄSTERBOTTEN – NU KÖR VI!

Som ny teaterchef vill jag
hälsa både gamla och nya
västerbottningar välkomna till teatern och självklart
välkommen även till er som
är här på tillfälligt besök.
Att få leda Västerbottensteatern är ett privilegium,
särskilt nu när regionen
växer snabbt. Det är min
övertygelse att teatern och
kulturen kommer att spela
en betydelsefull roll i den
samhällsutveckling som nu
sker i vår närhet.

Västerbottensteatern har
basen i Skellefteå, men vår
uppgift och vår vilja är att
nå hela länet. Vi vill vara
nära och möta alla västerbottningar - med våra teaterföreställningar, med berättarworkshops, eller via
UngHästens
verksamhet
för unga i skolorna.
Vi har många stammisar
som regelbundet besöker
oss, och vi älskar er. Men vi
vill självklart också välkomna dig som ännu inte har
varit på någon av våra föreställningar. Kanske är du en
av de som precis har flyttat
hit till Skellefteå? Vi är också
DIN teater.
Jag lovar att vi ska fortsätta skapa spännande scenkonst. Jag ser fram emot att
fortsätta att utveckla tea-

INNEHÅLL

4-9 12
Våra premiärer och
nypremiärer i höst, sid 4-9.

11
Barn- och
familjeföreställningar, sid 11.
2

Våra arrangemang på
Berättarfestivalen, sid 12-13.

15

tern tillsammans med alla
fantastiska kollegor. Mitt
mål är att Västerbottensteatern ska vara Sveriges bästa länsteater.

BERÄTTARFESTIVALEN I SKELLEFTEÅ ARRANGERAS AV
NORDISKT BERÄTTARCENTRUM I SAMVERKAN MED
LOKALA ARRANGÖRER.
LÄS HELA PROGRAMMET: BERATTARFESTIVALEN.SE
ELLER VIA QR-KOD:

I september 2022 firar vi
1-årskalas för Västerbottensteatern i Sara kulturhus. Vi firar också att vi i
höst kan öppna dörrarna
till våra salonger och hälsa
dig välkommen utan några
pandemirestriktioner! Alla
stolar ska fyllas. Det enda
du behöver tänka på är att
biljetterna kan ta slut. Så –
skynda dig att boka så ses
vi i någon av våra salonger.

Challa Gustavsson
VD Västerbottensteatern

16
20
Teater + Mat, lunch- och middagsteater på Trappscenen,
sid 20.

Våra dansanta gästspel,
sid 15.

Foto: Patrick Degerman

Fyra premiärer, en stor berättarfestival, improvisationsteater, sagoäventyr,
återkomst av publiksuccén
Musikanternas uttåg och
mycket mera. Vi på Västerbottensteatern är laddade
till tänderna för att möta
er i höst. Välkommen till
teaterhösten 2022 i Skellefteå.

MÖT NILS VAN DER POEL, FRIDA SELANDER,
OLOV WRETLING, THOMAS ANDERSSON, CLARE MURPHY,
JESPER LA COUR ANDERSEN OCH MÅNGA FLER!

Föreläsningar och snack
bakom kulisserna, sid 16.

Ansvarig utgivare
Challa Gustavsson
Omslagsbild
LisaLove Bäckman
Texter
Kristina Bygdén,
Tora von Platen.
Grafisk formgivning
Sofia Lindblom
Tryckproduktion
Guiden Media
Besöksadress
Västerbottensteatern
Sara kulturhus
Kanalgatan 43b, 931 31
Skellefteå
Telefon: 0910 71 56 00
info@vasterbottensteatern.se
Instagram
@vasterbottensteatern
Facebook
@vasterbottensteatern

BERÄTTARFESTIVALEN
2022

BERÄTTARKRAFT & LYSSNARGLÄDJE
17-23 OKTOBER I SKELLEFTEÅ KOMMUN
3

PREMIÄR

21.9
MUSIKTEATERPÄRLA OM
ATT ÖPPNA DÖRREN OCH
SLÄPPA IN DEN SOM BEHÖVER
EN TRYGG HAMN...

MIRA – THE GIRL
FROM FAR AWAY
A GEM OF MUSICAL THEATER
ABOUT OPENING THE DOOR
AND LETTING IN THOSE WHO
NEED A SAFE HAVEN...
Premiere Wednesday 21/9
Playing in Skellefteå
weeks 38,39 and 47
Touring autumn 2022 (5/10-18/11)
Length: 45 minutes
Price: 150 kr
Age group: 5 -105
Even suitable for non swedish
speakers

MIRA

SOCIAL IMPRO
CLUB

FLICKAN FRÅN LÅNGT BORTA
En kall vinterkväll knackar Mira på
dörren till en enslig liten stuga. Svea
som bor där inne vill egentligen vara
ensam, men bestämmer sig ändå
för att öppna. Det är någonting med
Mira. Hon ser så annorlunda ut. Hon
är så annorlunda. Hon skrattar och
sjunger till synes utan anledning
och talar ett språk som ingen verkar
förstå. I alla fall inte Svea. Det väcker
något i henne. En längtan att också
få skratta och leka tillsammans med
andra – det väcker en önskan om att
höra till.
En visuellt vacker och poetisk liten musikteaterpärla där språket inte är det
centrala, utan vad som händer mellan
oss… och inom oss. Sveas och Miras
möte – med ord som vi kanske inte
förstår men med handlingar som alla
människor förstår - väcker frågan om
att våga öppna dörren och släppa in
den som behöver en trygg hamn.
Med hjälp av teaterns alla magiska
medel och utan krav på språkkunskaper får publiken kliva in i en värld
av nya möjligheter och sedan i slutet
dansa ut i en förhoppningsvis ljusare
verklighet.

Uppsättningen bygger på Annika
Thors och Maria Jönssons hyllade bilderbok från 2014.

ENG: On a cold winter evening, Mira
knocks on the door of a lonely little
cottage. Svea, who lives there, really
wants to be alone, but still decides to
open up... A visually beautiful and poetic little gem of musical theater; where
language is not central, but more the
interactions between us... and within us.
A play about the advantages of daring to
open the door and letting in those who
need a safe haven.

BAKOM KULISSERNA

Join us for an evening of improv comedy, mixed together by our experienced team of actors from: Västerbottensteatern, Unghästen, Nordic
Storytellers plus invited guests.
Improv is short for Improvised Theatre, there is no script and anything can
happen. The show relies a great deal
on input from the audience, but don’t
worry, we won’t drag anyone on stage.
Instead, we encourage you to bring a
friend or two, grab something delicious to eat or drink from the bar, and let
us provide the entertainment.
The whole performance is in English.

Vi tar input från publiken, dock kommer
vi inte att släpa upp någon på scenen, så
känn lugnet, ta med dig några vänner,
köp något gott att äta och dricka i baren
och låt oss underhålla dig!

30.9

JOIN US FOR AN EVENING OF
IMPROV COMEDY IN ENGLISH.
IMPROVISATIONSTEATER
PÅ ENGELSKA I PUBMILJÖ.

Redan kl 17 öppnar baren och du och
ditt sällskap kan beställa mat från vår
”SIC-meny”, signerad Paolos, och köpa
något gott att dricka.

The bar opens at 5 p.m. and you and
your party can order food from our
”SIC menu”, signed Paolo’s, and buy
something good to drink.

SAMTAL MED DET KONSTNÄRLIGA TEAMET
FÖR ”MIRA – FLICKAN FRÅN LÅNGT BORTA”
To 29/9 kl 18.00. Plats: Scen 4, Sara
kulturhus. Fri entré. Medverkande:
Ensemblen och konstnärliga teamet.
Samtalsledare: Tora von Platen, dramaturg och dramatiker.
Språk: svenska, engelska vid behov

PREMIÄR ONS 21/9

FRIDAY SEP 30, OCT 28, DEC 2,
7.00 PM / FREDAG 30 SEP,
28 OKT, 2 DEC KL 19.00

Manus & regi: Bobo Lundén
Scenografi och kostym:
Ulla Karlsson
Kompositör: Mattias Kågström
Maskdesign: Helena Andersson
Ljuddesign: Arnaud Spicq
Medverkande: Nina Irendotter,
Sonja Lindblom
Längd: 45 minuter
Pris: 150 kr. Målgrupp: 5–105 år,
även icke svenskspråkig publik

Venue: Trappscenen,
Sara kulturhus
Price: 205 kr, Youth/Stud (up to 26
years): 155 kr
Duration: 1 hour
Participants: Actors from
Västerbottensteatern, UngHästen,
Nordic Storytellingcenter and
invited guests
Foto: Sofia Lindblom

Foto: LisaLove Bäckman

På turné hösten 2022 (5/10-18/11)
Spelas i Skellefteå v. 38, 39 & 47
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SVE: Kom och se improvisationsteater på
engelska! Låt våra improvisatörer bjuda
dig på en kväll med både
humor och lite allvar!

ON FRIDAYS STARTING:
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PREMIÄR

20.10
MUSIKFÖRESTÄLLNING SOM
RÖR SIG I ETT GRÄNSLAND
MELLAN BERÄTTARTRADITION,
POPMUSIK OCH DANS.

DET BÖRJAR
I DIG
Frida Selander är tillbaka med en ny
föreställning och ett nytt album, där
hon undersöker förhållandet till sig
själv och sin omvärld. Att vara människa är komplicerat och vi är många
som genomgått kriser och till slut
insett att den enda man faktiskt kan
förändra är sig själv. Det börjar i dig.
Med sitt varma tilltal och sin säregna
röst möter Frida oss med sina sånger
och berättelser. Det självbiografiska
varvas med filosofi, vetenskap, andlighet och poesi. Allvar blandas med
humor. Ensam på scenen, med elgitarr, munspel och piano sjunger
hon med den avväpnande sårbarhet
vi lärt oss att tycka så mycket om.
Musiken går som en röd tråd genom
föreställningen som rör sig i ett gränsland mellan berättartradition, popmusik och dans.
Produktionen arbetas fram i residens
på Nordiskt Berättarcentrum och tillsammans med koreografen och regissören Björn Säfsten går hon på djupet
när det gäller förhållandet till det egna
jaget. Hur och varför reagerar vi som
vi gör? Vad händer när vi vänder blicken inåt? Tycker vi om det vi ser eller vill

EN SAGALIK
JUL

vi att det ska vara annorlunda? Kan
vi ge världen mer kärlek om vi börjar med att tycka mer om oss själva?

Vilka förväntningar har vi egentligen
på julen och vilka känslor för den
med sig?

Frida vrider och vänder på livet, på berättarformatet och på musiken. Hon
pratar om tillit, acceptans och kärlekens enorma kraft. Den här föreställningen handlar om Frida, men den
handlar också om oss. Hon säger: ”Det
finns bara ett sätt att hålla om, det är
att släppa taget.” Vågar du? Det börjar
i dig.

Alla bär vi med oss våra egna personliga erfarenheter av årets största högtid. Vi bökar och stökar för att göra
den så stämningsfull som möjligt och
ibland blir det faktiskt den bästa av jular – andra gånger blir det bara pannkaka av alltihop.

ENG: IT STARTS IN YOU
Frida Selander is back with a new show
and a new album, in which she examines the relationship between herself and
the world around her. Being human is
complicated and many of us have gone
through hard times and realized that the
only person you can actually change is
yourself. It starts in you.

I En Sagalik jul tar sångerskan och skådespelerskan Saga Eserstam sig an
vår mest älskade och laddade helg,
tillsammans med sina humoristiska
alter egon Mackan, Karin och Cissi. I
sökandet efter den sanna julandan
flätas små och stora funderingar samman med julens sångklassiker.
Välkomna till en värmande föreställning fylld med igenkänning, humor
och stämningsfull sång!

6

TILLSAMMANS MED JULGRÖT
SERVERAS EN VÄRMANDE
FÖRESTÄLLNING MED SAGA
ESERSTAM FYLLD MED
IGENKÄNNING, HUMOR OCH
STÄMNINGSFULL SÅNG!

In ”A Fairytale Christmas”, the singer
and actress Saga Eserstam takes us on
a journey through most beloved holiday,
together with her humorous alter egos
Mackan, Karin and Cissi. In the search
for the true Christmas spirit, little and
big musings are interwoven with Christmas carol classics.

PREMIÄR 24 NOV

Av och med: Frida Selander
Regi & koreografi: Björn Säfsten
Scenografi: Joakim Nyström
Kostym & styling: Monika Kichau
Ljussättning: Kin Isaksson
Ljudproducent: Oskar Sandlund
Produktion: Nordiskt Berättarcentrum, Västerbottensteatern

Av och med: Saga Eserstam
Regiöga: Bobo Lundén

Foto: LisaLove Bäckman

Plats: Trappscenen,
Sara kulturhus, Skellefteå.
Spelperiod: nov-dec 2022
Spelas i Umeå 5/12 - 6/12
Längd: 1 tim
Foto: LisaLove Bäckman

På turné hösten 2022.

24.11

With her warm tones and her distinctive voice, Frida welcomes us with both
her songs and stories. The music runs
throughout the performance, which mixes storytelling tradition, pop music and
dance. In Swedish.

PREMIÄR 20 OKTOBER

Plats: 20/10 Scen 2, 22/10 Scen 4,
Sara kulturhus, Skellefteå.
Längd: ca 80 min
Pris: 260 kr, ungdom/stud 180 kr

ENG: A FAIRYTALE CHRISTMAS
A heart warming performance featuring
Saga Eserstam, filled with singing and all
the emotion of the holiday season.
What expectations do we really have
for Christmas and what feelings does it
bring with it?

PREMIÄR

Pris: 260 kr inklusive julig
lunch med risgrynsgröt, skinkeller ostmackor, kaffe, te och
pepparkaka
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EN RAFFLANDE THRILLER
DÄR PUBLIKEN BJUDS PÅ
FILM NOIR-KÄNSLA, TÅGJAKTER, SPIONER, FEMME
FATALES, LÖMSKA SKURKAR
MED AVHUGGNA FINGRAR
– OCH VÄLDIGT MYCKET
SKRATT.

PREMIÄR 16 NOVEMBER
Av: John Buchan och Alfred
Hitchcock, efter överenskommelse
med Edward Snape för Fiery Angel
Limited
Scenversion: Patrick Barlow
Originalkoncept: Simon Corble,
Nobby Dimon
Svensk översättning och bearbetning: Lars G Svensson
Förlag: Nordiska ApS
Regi: Peter Engkvist
Dramaturg: Tora von Platen
Scenografi & kostym:
Caroline Romare
Mask: Helena Andersson
Ljusdesign: Erik Nordlander
Ljuddesign: Arnaud Spicq
I rollerna: Andreas Anterot, Ellenor
Lindgren, Niklas Larsson Lirell,
Malin Vispe
Plats: Scen 2, Sara kulturhus,
Skellefteå
Spelperiod: 16 november – 16
december 2022
Längd: 2 tim 30 min inkl paus
Ordinarie pris: 325- 355kr
Ungdom (tom 26 år)/stud: 185 kr
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I ett dimmigt London försöker den
livströtte Richard Hannay muntra upp
sig och går på teater. Men mitt under
föreställningen hörs flera skott och
panik uppstår. I tumultet dyker den
mystiska Annabella upp och ber om
hjälp. Richard tror först inte på hennes
historia om spioner och internationella agenter men innan han vet ordet av
är han misstänkt för ett mord han inte
begått och indragen i en kamp för att
rädda världen undan ett förödande
krig.
De 39 stegen är en rafflande thriller där
publiken bjuds på film noir-känsla, tågjakter, spioner, femme fatales, lömska
skurkar med avhuggna fingrar – och
väldigt mycket skratt. Epoken är 1930tal, vilket återspeglas i kostymen och
i de många miljöerna i Skottland och
England. De fyra skådespelarna delar
på över 150 roller och bytena sker i ett
halsbrytande tempo.
Pjäsen är baserad på ett av Alfred
Hitchcocks tidiga filmmästerverk De
39 stegen, som i sin tur bygger på romanen med samma namn av John
Buchan från 1915. Scenversionen är
en thrillerkomedi som gjort stor succé världen över och belönats med ett
flertal priser. Den hade sin urpremiär
i Storbritannien 1995 och har bland

MUSIKANTERNAS
UTTÅG

annat spelats på Broadway och i Londons West End. Hösten 2013 hade den
Sverigepremiär.

ENG: ”The 39 Steps” is an edge of your
seat thriller where the audience is treated to a classic film noir experience, train
chases, spies, femme fatales, insidious
villains with severed fingers - and a lot of
laughter. In Swedish.

ÖPPNA REPETITIONER ”DE 39 STEGEN”
UNDER BERÄTTARFESTIVALEN:
Tis 18 okt kl 16 - 17
Ons 19 okt kl 16 - 17
Tor 20 okt kl 16 - 17
Plats: Västerbottensteaterns repetitionslokaler, Nordlandergatan 1.
Fri entré, men begränsat antal platser.

BAKOM KULISSERNA
SAMTAL MED DET KONSTNÄRLIGA TEAMET
FÖR ”DE 39 STEGEN”
On 23/11 kl 18.00
Plats: Scen 3, Sara kulturhus.
Fri entré.
Medverkande: Ensemblen och konstnärliga teamet
Samtalsledare: Tora von Platen, dramaturg och dramatiker.

Världspremiären gick av stapeln 17
november 2021 i Sara kulturhus och
föreställningen gjorde stor succé. Nu
bjuder vi åter igen in till denna storslagna musikteaterfest och ett epos
om Skellefteåbygden. Spektakulära
scenlösningar, västerbottniskt berättande och en 13 personer stark
sjungande och musicerande ensemble.
När Nicanor Markström träffar agitatorn Elmblad vid Burefjärden en augustidag år 1903 är han 10 år gammal.
Pojken har aldrig sett en stockholmare
i verkligheten 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 mottagande av Burebygdens arbetare och lämnar Västerbotten 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

Foto: Patrick Degerman

16.11

DE 39 STEGEN

Foto: LisaLove Bäckman

PREMIÄR

sin unika ton fylld av humor, medkänsla och brutal uppriktighet skildrar P.O Enquist en handfull färgstarka
människoöden och samtidigt ett avgörande skede i Sveriges historia. Berättelsen utspelar sig under några 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 Markström family and tells the story of the tumultuous
years at the beginning of the 20th century. Work is scarce, people 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 “southerner” from
the capital. But what he has to say will
have a lasting effect on the community.
In Swedish.

NYPREMIÄR 2023

3.1

SUCCÉN KOMMER TILLBAKA!
MUSIKANTERNA TÅGAR ÅTER
IN PÅ SARA KULTURHUS.
ENDAST 13 FÖRESTÄLLNINGAR
I JANUARI 2023.

NYPREMIÄR 3 JANUARI 2023
Författare: P.O. Enquist
Manus: Tora von Platen
Teaterförlag: Nordiska ApS
Regi och bearbetning:
Bobo Lundén
Scenografi & kostym:
Astrid Maya
Mask & peruk:
Helena Andersson
Ljusdesign: Maria Ros
Musik: Mattias Kågström
och Cay Nyqvist
Medverkande: Gunnar Eklund,
Saga Eserstam, Göran Hansson,
Tuuli Heinonen, Mattias Kågström,
Thomas Köhler, Sonja Lindblom,
Ellenor Lindgren och Anna
Söderling med fler.
Barnskådespelare:
Alice Elveros, Sigrid Hedlund,
Amelie Ingabire, Florian Johansson
Granqvist och Evan Rosu Parker
Plats: Scen 2, Sara kulturhus. Spelperiod: 3 - 19 januari 2023.
Längd: 3 tim inkl paus
Ord.pris: 350 kr
Ungdom (tom 26 år)/stud: 195 kr
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TEATER
+MAT

UPPTÄCK
TRAPPSCENEN

22 & 23 SEPTEMBER
LIVET BLEV INTE ALLS
SOM JAG HADE TÄNKT MIG

29 & 30 SEPTEMBER
MUSIKAL 100 ÅR!

Foto: Emil Börner

Lunchteater: Torsdagar
och fredagar kl 12.00. 260 kr
inkl. soppa. Servering från kl
11:30.

En monolog om kärlek och
sorg med stråk av svart
humor
Foto: Sofia Lindblom

Boka och meddela allergier
till Skellefteå Turistcenter,
tel. 0910-45 25 10

22 & 23 SEPTEMBER
Life didn’t turn out the way
I thought it would
Meet Maria in this personal
story about when life takes
a drastic turn, nothing will
ever be the same again. In
Swedish.
29 & 30 SEPTEMBER
Musical 100 years!
Join us on a journey through
the world of musicals and
enjoy glimpses of the greatest
shows of all time. In Swedish.
6 & 7 OKTOBER
Women’s clinic
A comedy show about so-called ”women’s diseases”
and about the culture of
silence and ignorance which
surrounds them. In Swedish.
19 OKTOBER
We’re talking Shakespeare
An enchanting performance
packed with knowledge, funny
stories, favorite quotes and of
course immortal prose.
In Swedish.
10

20 OKTOBER
We feel sorry for men in
shoes
A seasoned comedy performance with dark humour.
Two men. A hot plate. Some
eggs. What can go wrong?
In Swedish.
21 OKTOBER
Life - a laughing mirror
Stand-up performance about
getting older, choosing a profession – and difficulties
with modern technology.
Smart and subtle! In Swedish.
10-11 NOVEMBER
A solo from the orchestra
pit.
A personal, touching, humorous musical stand-up show
with Elias Faingersh who was
second trombonist at the
world-famous opera house In
New York. In Swedish.
24 NOV - 15 DEC
A Fairytale christmas
Saga Eserstam in a heart warming performance filled with
humor and seasonal song!
In Swedish.

Visst har ni hittat till vår
dolda pärla i Sara kulturhus – Trappscenen!
Bakom/under Kulturtrappan finner du Trappscenen
med sin cafédukning på
80-100 platser och toaletter
och garderob precis utanför.
Trappscenen använder Västerbottensteatern, UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum som en caféscen.
Här kan du se Lunch- &
Middagsteater, Social
Impro Club, Berättarklubbar,
samtal och föreläsningar
med mera. Tillsammans
med Restaurang Mandel
och Paolo’s erbjuder vi mat
eller fika till de flesta av
våra evenemang. Teater och
Mat - bästa kombinationen,
eller hur!
Våra smakfulla
samarbetspartners
Restaurang Mandel som
levererar maten till lunchoch middagsföreställningar
tillhör The Wood Hotel och

huserar på hotellets fjärde
våning. Vällagad mat med
lokala råvaror - bland annat
mandelpotatisen (japp,
därav namnet) - är deras
signum och kompletterar
föreställningarna till att bli
en njutbar stund för alla
sinnen.

Skådespelare och manusförfattare Maria Niemi
Börner i samarbete med
regissör Marie-Thérèse Sarrazin och kostymör/rekvisitör Catharina Charleville.

Följ med på en vandring
genom musikalens värld
och njut av glimtar från de
största musikalerna genom
tiderna. Föreställningen
tar sin början år 1920 då
musikalen som genre tog
fart, och landar i de senaste
succéerna från Broadway.
Var med och fira hundra år
av färgsprakande musikhistoria!
Föreställningen innefattar
12 låtar, en från varje årtionde sedan musikalens början
1920. Det blir en blandning

6 & 7 OKTOBER
KVINNOKLINIKEN

mellan gammalt och nytt då
det bjuds på klassiska musikalinslag till showiga nummer i sann Broadway-anda.
Ni får följa med på en
historisk resa, där låtarna
blandas med scener baserat
på verkliga händelser under
varje decennium.
Med artisterna Julia Forssell
och Andrea Jayakrishna
samt pianist Göran Åhlfeldt.

19 OKTOBER
VI SNACKAR SHAKESPEARE
Lunchteater under Berättarfestivalen

Vid Social Impro Club på
fredagarna bjuder Paolo’s
– som har sin hemvist vid
hotellobbyn - in till SIC-baren på Trappscenen. Här kan
du och ditt sällskap beställa
mat från vår SIC-meny och
köpa något gott att dricka.
SIC är inte så sjukt som det
låter utan står för just ”Social Impro Club”! Kom och
låt dig underhållas av våra
improvisatörer som bjuder
dig på en kväll med både
humor och lite allvar!
Foto: Per Bolkert

IN ENGLISH
THEATRE & FOOD

Att vinka iväg sitt barn som
plötsligt är en äventyrlig ung
vuxen som ska cykla jorden
runt! Att sju månader senare få ett meddelande via
Messenger i mobilen. Sonen
och hans flickvän har råkat
ut för en olycka…..
Möt Maria i denna personliga berättelse om när
livet vänder och inget blir
detsamma igen. Om vägen
tillbaka, om att försöka

acceptera att det inte finns
några garantier. Och om att
man mitt i alltihopa trots allt
kan skratta ibland.

En föreställning om dolda
så kallade ”kvinnosjukdomar”
Möt Astrids sexualitet som
blivit varslad p.g.a arbetsbrist, sjuksköterskor som
berättar om ”vilken lyster
du får under din graviditet”
trots att du förklarat att du
inte kan få barn,
och läkare som frågar ”om
du verkligen vet hur du ska
torka dig efter att du varit
på toaletten”.
Kvinnokliniken är en humorföreställning om kvinnlig
smärta. Om så kallade kvinnosjukdomar och om den
tystnadskultur och okunskap som finns kring dem.
Av och med Astrid Tägt
Regi: Anna Pettersson
Ljud och Ljus: Gustave Lund
Med Strindbergs intima
teater.

En världsdramatiker och
två pratglada fans.
Häng med när filmkritikern
Göran Everdahl och skådespelaren Thomas Segerström väsnas och gör sig till
en timme på scenen.
Temat är givetvis deras stora
favorit; William Shakespeare.
De pratar om hur de hittade
fram till honom, varför de
älskar hans pjäser – och varför de INTE ALLS är överens
om vem han var. Det blir en
trivsam stund späckad med
kunskap, roliga historier,
personliga favoritcitat och
odödlig poesi. Tillsammans
med dagens soppa får ni
hela kostcirkeln!

Foto: Scensommar Produktion AB

Middagsteater: Torsdagar kl
18.00. 315 kr inkl. mat.
Servering från kl 17.15.

A perfect combination for
everyone that wants more
performing arts in their life.
Served with lunch or dinner.

Foto: GSimon Rubin

SKELLEFTEÅ

Medverkande:
Göran Everdahl, filmkritiker,
spanare, filmpoddare, författare, krönikör och shakespeareälskare.
Thomas Segerström, skådespelare och regissör med
ett otal Shakespeareuppsättningar på sitt samvete
– främst på Romateatern på
Gotland.
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Scen 5

SARA KULTURHUS, VÅNING 1 - 4

Foto: Magnus Stenberg

Lunchteater under Berättarfestivalen

20 OKTOBER
DET ÄR SYND OM MÄN I SKOR

Stand–up-föreställning med
Martin Svensson som pratar
och sjunger om att bli äldre,
att välja yrke – och svårigheterna med modern teknik.
Smart och underfundigt!

där han vänder ut och in på
livet som sextioåring. En tid
där man både blickar framåt
och bakåt. Var det så här det
blev? Och vad gör man med
tiden som är kvar?

Martin Svensson från Helsingborg är sjuksköterskan
som för 25 år sedan sadlade
om och blev komiker. Martin uppträder över hela
landet och är, trots att han
inte är ”känd från TV”, en
av Sveriges mest bokade
komiker.

Martins träffsäkra vardagshumor är i samma anda
som Hasse o Tage, och när
han tar sig an ämnen som
hur det var ”förr”, modern
teknik, prostatabesvär och
åldrande är det varning
för träningsvärk i skrattmusklerna.

Han har turnerat med de
egna föreställningarna
”Femtio, frånskild och förvånad” och ”Selfie-en skev
självbild” och kommer nu
med ”Livet-en skrattspegel”

Och det blir säkert också
någon sång till ukulelen!

VÅNING 4

Scen 4

Scen 2
Scen 1

Lunchteater under Berättarfestivalen

Kent och Maurits har laddat
med ägg och annat matnyttigt, för idag ska de bjuda
publiken på det bästa receptet på äggröra. Men ju mer

Norra foajén

de vispar, desto mer rörs
minnen och känslor upp.
Det som skulle vara lättlagat
blir svårsmält: deras skal
spricker, innandömen rinner
ut och allt blandas till en
smet av förlorade drömmar
och nya perspektiv.
Välkomna till en kryddad
humorföreställning med
svärta!
Av och med Charlotte
Lindmark & Mia Westin

VÅNING 2
Trappscenen
Hotellreception

24 NOV - 15 DEC
EN SAGALIK JUL

Hur ser en föreställning på
Metropolitan Opera ut från
orkesterdiket? I början av sin
karriär arbetade Elias Faingersh som andra trombonist
på det världsberömda operahuset i New York. Nu berättar han om sina erfarenheter i en personlig, rörande,
humoristisk musikalisk
stand up show.

Saga Eserstam i en värmande föreställning fylld med
igenkänning, humor och
stämningsfull sång!
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Foto: Yakov Zach

10-11 NOVEMBER
ETT SOLO FRÅN
ORKESTERDIKET

Med: Elias Faingersh.
Producent: Teater Kef

Konsthall

Södra foajén

Endast lunchföreställningar
kl 12:00 på onsdagar, torsdagar, fredag med julgröt,
macka och varm dryck.
Läs mer om föreställningen
på sidan 7.

Bibliotek

VÅNING 1
Södra entrén

SCENER I SARA KULTURHUS
Foto: LisaLove Bäckman

Maurits försöker hålla
ihop, men sprängs snart
inifrån. Kent har god koll på
lufttryck och undertryck,
men varför blir trycket över
bröstet bara värre?

Kulturtrappan

Foto: Martins Humor AB

Två män. En kokplatta.
Några ägg. Vad kan gå fel?

VÅNING 3

Scen 3

Norra entrén

Illustration: Nils Arvidsson, Henson

TEATER
+MAT

21 OKTOBER
LIVET - EN SKRATTSPEGEL

TRAPPSCENEN

SCEN 2

SCEN 4

Med centralt läge i huset bakom Kulturtrappan är detta scenen för teater
+ mat. 100 personer ryms vid bordsservering. OBS! Kulturtrappan och
Trappscenen är olika platser i huset.

En stor black box med 292 publikplatser. Här spelas Västerbottensteaterns
större produktioner, så som De 39 stegen och Musikanternas uttåg.

En black box där det ryms 100 personer. I höst ser vi Mira - Flickan från långt
borta på denna scen.

SCEN 1

SCEN 3

SCEN 5

Den största scenen för större uppsättningar, kongresser och evenemang
med stor publik. Rymmer 1200 sittande personer. Här spelar vi i höst större
akter under Berättarfestivalen.

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

En ljus lokal med stora fönster mot
norr. Med max 80 personer i publiken
är detta ett rum optimalt för t ex musik
och föreläsningar.
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GÄSTSPEL

FÖRELÄSNINGAR
& SAMTAL

TEMA IDENTITET

VÅRA GÄSTSPEL

MÅNDAG 5 DECEMBER
FÖRELÄSNING - VEM ÄR NORMAL?

MIRA – FLICKAN FRÅN LÅNGT BORTA.
SAMTAL MED DET KONSTNÄRLIGA TEAMET

Att komma till Sverige som flykting –
igår och idag.

Om crip-ness, normer och funktionsmaktordningen

Teaterns skådespelare läser ur Elin
Perssons roman ”De afghanska sönerna” som belönades med Nordiska
rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2021.
I ett efterföljande samtal diskuterar vi
flyktingmottagande, medmänsklighet
och att befinna sig i ett limbo mellan
det som har varit, och det som ska bli.

Vi uppmärksammar internationella
funktionshinderdagen med en föreläsning av Christine Bylund.
Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umeå Universitet och självbetitlad handelsresande i crip-ness.
I den här föreläsningen undersöker
hon normer om funktionalitet och
funktionsmaktordningen. Vem förstås
egentligen som frisk eller sjuk, normal
eller onormal och vad blir konsekvenserna? Hur har funktionsmaktordningen format det svenska samhället och
hur ser den ut idag.

To 29/9 kl 18.00.
Plats: Scen 4, Sara kulturhus. Fri entré.
Medverkande: Ensemblen och konstnärliga teamet. Samtalsledare: Tora
von Platen, dramaturg och dramatiker.
Språk: svenska, engelska vid behov

DE 39 STEGEN SAMTAL MED DET
KONSTNÄRLIGA TEAMET
Kom och träffa människorna bakom
De 39 stegen, i ett samtal om hur
föreställningen arbetats fram. Vilka
visioner ligger bakom? Och vilka upptäckter och utmaningar har dykt upp
efter vägen? Spännande både för dig
som sett föreställningen och dig som
funderar på att se den!
On 23/11 kl 18.00
Plats: Trappscenen, Sara kulturhus.
Fri entré. Medverkande: Ensemblen
och konstnärliga teamet. Samtalsledare: Tora von Platen, dramaturg och
dramatiker.
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Medverkande: Elin Persson, författare och socialantropolog. Bobo
Lundén, konstnärlig ledare. Skådespelare från teatern samt en representant från Röda Korset, Skellefteå. Samtalsledare: Tora von Platen, dramaturg
och dramatiker.

ENG: Coming to Sweden as a refugee yesterday and today. Actors read from
Elin Persson’s novel ”De afghanska sönnerna”. In a subsequent conversation,
we discuss refugee reception, humanity
and being in a limbo between what has
been and what will be.

ENG: About crip-ness, norms and the
order of functional power. Christine
Bylund, a doctoral student in ethnology
at Umeå University. In this lecture she
examines norms of functionality and the
function power order. What is actually
understood as being healthy or sick,
normal or abnormal and what are the
consequences?

To 20/10 kl 18.00 Trappscenen,
Sara kulturhus.
Längd: ca 1 tim 30 min. Fri entré, men
biljett krävs. Chansa gärna vid dörren.
Arrangör: Västerbottensteatern,
Nordiskt Berättarcentrum & Skellefteå
Stadsbibliotek
En del av Berättarfestivalen.

Må 5/12 kl 19.00 Trappscenen,
Sara kulturhus.
Längd: ca 1 tim 30 min.
Fri entré, men biljett krävs.
Föreläsningsserie i samarbete med
Röda Korset, Rättighetscentrum,
Sensus och med stöd från Region
Västerbotten.

FESTEN är en hyllning till människan
och det sinnliga. Till dansandet och
att genom kroppen uppleva människans alla inneboende möjligheter,
gemensamt såväl som enskilt. Alla
som deltar på FESTEN är också med
och skapar den.
Vår resident DJ Cheza tar oss på en
resa genom housemusikens värld
och vi guidas av vår ceremonimästare
Yared. Dansarna Joanna, Johanna och
Viktor rör sig igenom festen tillsammans med oss.

ENG: A dance performance where the
dancers lead us through the party. Led
by DJ Cheza who takes us on a journey
through the world of house music.

Sö 25/9 kl 18.00
Plats: Scen 2, Sara kulturhus
Ord pris: 250 kr
Ungdom (tom 26 år)/stud: 150 kr
Åldersgräns: 13 år
Längd: ca 1 tim 30 min utan paus
Koreografi & idé: Viktor Fröjd
Medverkande: Joanna Holewa
Chrona, Johanna Fröjd, Yared Tilahun
Cederlund, Maele Sabuni, Viktor Fröjd
FESTEN är en föreställning som arrangeras i samarbete med Sara kulturhus
och Norrlandsoperan via Dansnät
Sverige. En del av satsningen Se Dans.
Biljetter säljs via ticketmaster.se

FREDAG 14 OKTOBER
BLKDOG

Kompaniet Far from the norm gör en
kraftfull dansföreställning med djärva
rörelser 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.

ENG: BLKDOG is a cutting edge blend
of hip hop dance and physical theatre

and explores the inner battlefield of an
ageing artist retaining his unworldliness.
Every child is an artist – but how does an
artist survive growing up?

Fr 14/10 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
Koreografi: Botis Seva
Medverkande: Victoria Shulungu, Naïma Souhaïr, Hayleigh Sellors, Jordan
Douglas, Joshua Nash, Shangomola
Edunjobi and Larissa Koopman.
BLKDOG är en föreställning som
arrangeras i samarbete med Norrlandsoperan via Dansnät Sverige.
En del av satsningen Se Dans.

Foto: Camilla Greenwell

TORSDAG 20 OKTOBER
DE AFGHANSKA SÖNERNA

Foto: Jonath Mathew

TO 29 SEPTEMBER & ON 23 NOVEMBER
BAKOM KULISSERNA PÅ...

Kom och träffa människorna bakom
Mira – flickan från långt borta, i ett
samtal om hur föreställningen arbetats fram. Vilka visioner ligger bakom?
Och vilka upptäckter och utmaningar
har dykt upp efter vägen? Spännande
både för dig som sett föreställningen
och dig som funderar på att se den!

Kanske är festen den sista tillflyktsorten där vi kan förkroppsliga vår
längtan bortom språk och tanke. En
längtan bort från struktur, symmetri
och mätbarhet som det moderna livet
avkräver oss.

Foto: Per Melander

Foto: Lisalove Bäckman

Foto:Caroline Andersson Renaud

SÖNDAG 25 SEPTEMBER
FESTEN
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17-23 OKTOBER I SKELLEFTEÅ

BERÄTTARFESTIVALEN
2022
THE STORYTELLING
FESTIVAL
The 2022 Storytelling Festival treats you to a full week
of storytelling experiences
throughout the Municipality
of Skellefteå.
Most performances are
in Swedish, but english
speaking preformances are
noted with ”in English”.

TICKETS
berattarfestivalen.se
tickster.com

EN VECKA FYLLD AV BERÄTTARKRAFT OCH LYSSNARGLÄDJE
MED ÖVER 140 BERÄTTARUPPLEVELSER RUNT OM I HELA
KOMMUNEN.
Här presenteras de program som Nordiskt Berättarcentrum och Västerbottensteatern arrangerar
under veckan.
Hela festivalprogrammet
från en mängd arrangörer
runt om i hela kommunen
hittar du på vår webb
berattarfestivalen.se
och via denna QR-kod:

Skellefteå Turist Centre,
phone +46 (0)910-45 25 10
ORGANIZER: Shown here are
programs organized by the
Nordic Storytelling Center/
Västerbottensteatern
PREMISES: Sara kulturhus
unless otherwise stated.
FREE ADMISSION:
For arrangements with
free entrance, the first-come, first-served principle
applies. Some events with
limited seating may require
advance ticket purchase.
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BILJETTER:

berattarfestivalen.se &
tickster.com
Skellefteå Turistcenter,
tel 0910-45 25 10.
ARRANGÖR: På detta uppslag visas program arrangerat av Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern.
LOKALER: Sara kulturhus
om inget annat anges.
FRI ENTRÉ:
Vid arrangemang med fri
entré så gäller först-tillkvarn principen. Vissa
evenemang med begränsat
antal platser kan kräva att
biljett anskaffas i förväg.

MÅNDAG 17/10
I sagotältet:
NÄR SVEA FICK EN VÄN!
09.00, 10.00, 12.00, 13.00 –
Sara kulturhus, Scen 3
Berättelsen om När Svea
fick en vän! Fri tolkning och
med inspiration av Flickan
från långt borta av Annika
Thor.
INVIGNING av
Berättarfestivalen 2022
18.00-18.30, Sara kulturhus, Kulturtrappan.

TISDAG 18/10
ÖPPNA REPETITIONER AV
DE 39 STEGEN
16.00-17.00, Västerbottensteaterns repetitionslokaler,
Nordlandergatan 1.
Den 17/11 har De 39 stegen
premiär i Sara kulturhus.
Följ arbetet under ett antal
öppna repetitioner.
MIRA - FLICKAN FRÅN
LÅNGT BORTA
18.00-18.45, Sara kulturhus, Scen 4. Musikteaterpärla om att öppna dörren
och släppa in den som
behöver en trygg hamn…

ONSDAG 19/10
VI SNACKAR SHAKESPEARE
Berättarlunch 12.00-13.00,
Sara kulturhus, Trappscenen. En världsdramatiker
och två pratglada fans.
Häng med när filmkritikern
Göran Everdahl och skådespelaren Thomas Segerström väsnas och gör sig till
en timme på scenen.
ÖPPNA REPETITIONER AV
DE 39 STEGEN
16.00-17.00, Västerbottensteaterns repetitionslokaler,
Nordlandergatan. Den
17/11 har De 39 stegen
premiär i Sara kulturhus.
Följ arbetet under ett antal
öppna repetitioner.

Konstnärligt samtal JESPER LA COUR ANDERSEN
17.00-17.30, Sara kulturhus,
Scen 3. Lillemor Skogheden
möter berättaren Jesper
La Cour Andersen, manusförfattare, regissör och
skådepelare i föreställningen Beowulf som spelar på
festivalen lördag 22/10.

TORSDAG 20/10
DET ÄR SYND OM MÄN
I SKOR – Berättarlunch
12.00-13.00, Sara kulturhus, Trappscenen. Charlotte Lindmark och Mia Westin
i ny rosad föreställning!
Två män. En kokplatta. Några ägg. Vad kan gå fel?
JAG PÅGÅR – Ett solo om
kronisk smärta
17.00-18.30, Sara Kulturhus,
Scen 4. En angelägen, lättillgänglig, lekfull, rolig och
drabbande enmansföreställning om att leva med
kronisk smärta. Av och med
Ida Görsch
DE AFGHANSKA SÖNERNA
- att komma till Sverige
som flykting
18.00-19.30, Sara kulturhus, Trappscenen.
Skådespelare läser ur Elin
Perssons roman
”De afghanska sönerna”.
Efterföljande samtal med
författaren och gäster.
FESTIVALKLUBB med
premiären av ”Det börjar i
dig” med Frida Selander.
19.30-23.00, Sara kulturhus, Scen 2.
Festivalklubb från 19.30,
premiär 20.00-21.20
Trivsamt umgänge, god
stämning och kvalitet på
scenen. Välkomna att hänga
en kväll, njuta av underhållningen och köp något gott i
baren.

FREDAG 21/10

LÖRDAG 22/10

LIVET – EN SKRATTSPEGEL,
Berättarlunch
12.00-13.00, Sara kulturhus, Trappscenen. Stand–
up-föreställning med Martin
Svensson som pratar och
sjunger om att bli äldre, att
välja yrke – och svårigheterna med modern teknik.
Smart och underfundigt!

BERÄTTARKRAFT
13.00-14.30, Sara kulturhus, Scen 2.
Berättarkraft i nytt format
på tema ”Ett ögonblick”.
Det finns ögonblick i livet
som vi i efterhand kan se
har påverkat vårt liv. Årets
stipendiater är inbjudna för
att de arbetar inom Region
Västerbotten.

Konstnärligt samtal –
CLARE MURPHY (in English.)
17.00-17.30, Sara kulturhus,
Scen 3. Lillemor Skogheden
möter berättaren Clare
Murphy som framträtt med
sina berättelser på scener
över hela världen. Se henne
även i UNIVERSE lördag 22/10.

HITTA HEM - Gästspel med
Gisela Nilsson
17.00-19.00 – Sara kulturhus, Scen 4. Gisela Nilsson
har dramatiserat sin mammas vittnesmål från deportationen 1944 till koncentrationslägret Bergen Belsen.
Det nattsvarta blandas med
en intensiv beslutskraft att
överleva.
FESTIVALKLUBB
Från stand up till
berättarbattle!
18.00-23.00, Sara kulturhus, Scen 2.
18.30 Stand-up, 20.00
Story Fight Night. Husband:
Mästerskapet. Festivalklubb
med möjlighet att handla
dryck och lättare rätter/tilltugg i baren.

NILS VAN DER POEL - om
motivation och hur han
nådde sina drömmars mål
14.00-15.30, Sara kulturhus, Scen 1. Bara 25 år
gammal hade Nils vunnit
allt som gick att vinna, satt
världsrekord och avslutade
sin elitsatsning med att
offentligt publicera sin träningsdagbok – och ge bort
en av sina OS-guldmedaljer
till fängslade Gui Minhai.
DET BÖRJAR I DIG - Frida
Selander
14.00-15.20, Sara kulturhus, Scen 4. Frida Selander
undersöker förhållandet till
sig själv och sin omvärld. Att
vara människa är komplicerat och vi är många som
genomgått kriser och till
slut insett att den enda man
faktiskt kan förändra är sig
själv. Det börjar i dig.
BEOWULF - Danskt gästspel (in English) 15.00-16.10,
Sara kulturhus, Scen 5.
Prisbelönta ”The Telling
Theatre” från Köpenhamn
förvandlar Englands nationalepos Beowulf till en
berättarföreställning som

inte liknar något annat. Med
spänning, humor och stor
närvaro gör de också en
medeltida historia dagsaktuell.
EN SKOG SOM GÅR OMKRING BLAND HUSEN
15.00-16.00, Sara kulturhus, Trappscenen. Performance med Marianne
Folkedotter och Rickard N
Jokela.
FESTIVALKLUBB
Från Bristol till Pajala!
18.00-23.00, Sara kulturhus, Scen 2
18.30 UNIVERSE - Clare
Murphy (in English)
20.00. KON FLYGER
- Mikael Niemi med band
Irländska berättelser av Clare Murphy och skrönor från
de norrbottniska skogarna
av Mikael Niemi inbjuder till
en kväll full med skratt blandat med eftertanke. Baren
är öppen.

SÖNDAG 23/10
STIGEN - Ellenor Lindgren
11.00-11.30 + 13.00-13.30,
Sara kulturhus, Scen 4.
Följ med på en resa in i skogen, längs en magisk stig,
där vi upptäcker att vi är
modigare och kan så mycket
mer än vi tror.
BERÄTTARLABB – OSAGT
OCH OGJORT
Premiär! 15.00-17.00 Sara
kulturhus, Trappscenen.
Berättarlabb 2022 är
Nordiskt Berättarcentrums
satsning på lokala berättare
som vill växa och utveckla
sina berättelser.
Osagt och ogjort lockar
fram berättelser om det
outtalade som nu måste få
berättas. Stort, poetiskt och
personligt.

LÄRA MED BERÄTTANDE,
8-9 FEBRUARI 2023
FORTBILDNINGSDAGAR
FÖR ALLA PEDAGOGER
Vi följer upp den succé som
Lära med berättande har
blivit bland de som deltagit
de tre första åren. Med genomgående höga betyg från
våra deltagare känner vi oss
styrkta att sätta samman
ytterligare ett paket med
fortbildning där berättandet
står i pedagogiskt fokus.
Denna gång finns möjlighet
att delta på plats eller vara
med online.
Programmet bjuder på
inspirerande föreläsningar,
goda exempel, praktiska
workshops och idéskapande
möten med andra lärare,
pedagoger och utbildare.
Ni möter expertis med
perspektiv från universitet,
klassrumsgolv och berättarvärld – teori och praktik i
samspel.
Lära med berättande 2023
vänder sig till dig som
arbetar med lärande inom
förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning
eller i andra lärande miljöer
– konferensen är aktuell på
en generell nivå.
Deltagaravgift:
Fysiskt deltagande, 2 dagar
inkl fika och lunch+middag+föreställning dag 1:
1895 kr exkl moms.
Online-deltagande, 2 dagar:
995 kr exkl moms.
Sista bokningsdag 27/1
2023. Boka via VASTERBOTTENSTEATERN.SE.
Arrangeras av Nordiskt Berättarcentrum, en avdelning
på Västerbottensteatern.
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NORDISKT
BERÄTTARCENTRUM

BARN & FAMILJ

BARN & FAMILJ

TISDAG 20 SEPTEMBER
BERÄTTARE I RESIDENS – SAMTAL
MED FRIDA SELANDER OCH THOMAS
ANDERSSON

Hur går tankarna och hur jobbar de
fram sina produktioner? Vad är gemensamt och vad skiljer dem åt? Vilka
konstnärliga idéer har möjlighet att
förverkligas i just den här formen - och
visst måste vi ändå få lyssna till både
elgitarren och fiolen?
Vi samtalar och känner dem på pulsen
– både var och en och tillsammans.

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
5-7 år i medföljande vuxens sällskap.

ENG: Come and meet our storytellers in
residence! During the evening Lillemor
Skogheden and Robert Herrala will talk
with the storytellers and musicians Frida
Selander and Thomas Andersson. Frida’s
performance ”It starts in you” premieres
on October 20, 2022 and Thomas’ exciting ”Creation” will debut a year later. In
Swedish.

Foto: Sara Lindquist

Foto: Patrick Degerman

Kom och möt våra berättare i residens!
Under ett par år kommer Nordiskt Berättarcentrum att knyta till sig fantastiska berättare som i nära samarbete
med oss skapar en helt ny föreställning som sedan får premiär under
Berättarfestivalen. Under den här kvällen samtalar Lillemor Skogheden och
Robert Herrala med berättarna och
musikerna Frida Selander och Thomas
Andersson som är först ut. Fridas föreställning Det börjar i dig har premiär 20
oktober 2022 och Thomas spännande
Sagan om Skapelseberättelsen ett år senare.

LÖRDAG 10 SEPTEMBER
BARNLÖRDAG - SAGOLIK SAGOLEK

Ti 20/9 kl 19.00
Plats: Trappscenen Sara kulturhus.
Pris: 150 kr inkl fika
Längd: 1 tim 30 min
Medverkande: Frida Selander, Thomas Andersson, Lillemor Skogheden,
Robert Herrala
Arrangör: Nordiskt Berättarcentrum
en del av Västerbottensteatern.

Vi samarbetar med Skelleftebygdens
Berättarförening och Berättarnät Norr
för att lyfta den fantastiska berättarkompetens som finns närmast oss.
Det blir en kväll med flera berättare
som alla valt sin egen berättelse på
kvällens tema: Vilda berättelser.

ENG: Welcome to an evening of storytelling with local stars from Västerbotten.
We collaborate with Skelleftebygden’s
Storytellers’ Association and Berättarnät
Norr to highlight the fantastic storytelling
skills that are closest to us. It will be an
evening with several contributors who
have all chosen their own story covering
tonight’s theme: Wild stories. In Swedish.
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Ti 22/11 kl 19.00
Plats: Trappscenen Sara kulturhus.
Pris: 150 kr inkl fika
Längd: 1 tim 30 min
Medverkande: Lokala berättare
Arrangör: Nordiskt Berättarcentrum i
samarbete med Skelleftebygdens Berättarförening och Berättarnät Norr

ENG: A full day of culture for the whole
family. At Sara kulturhus.

Lö 1/10 kl 10.00-16.00
Plats: Sara kulturhus
Barnkulturdagen sker i samarbete
med Kulturenheten, Skellefteå kommun.
Fullständiga programmet för dagen
kommer presenteras på:
www.skelleftea.se/kultur

MÅNDAG 17 OKTOBER
SAGOTÄLT - BERÄTTELSEN OM NÄR
SVEA FICK EN VÄN!
Fri tolkning och med inspiration av
boken Flickan från långt borta av Annika Thor.

ONSDAG 2 & TORSDAG 3 NOVEMBER
SAGOÄVENTYR – KÄLLARHÄXANS
HEMLIGHET!
Foto: Patrick Degerman

Välkommen till en berättarkväll med
lokala stjärnor från Västerbotten.

Lö 10/9 kl 10.30 & 13.00
Plats: Scen 3, Sara kulturhus
Fri entré, men biljett krävs.
Antal platser: 30 st. Längd: ca 60 min.
Ålder: 5-7 år i vuxens sällskap.
Medverkande: Theresa Eriksson.

Med sagor och berättande. Mer information kommer senare i särskilt program där hela utbudet under Barnkulturdagen presenteras.

Svea bor i sitt lilla hus i skogen. Där
trivs hon allra bäst - ensam! En kväll
knackar det på dörren. Där står en
flicka, alldeles liten och kall. Var kommer hon ifrån? Varför kommer hon till
Svea? Och hur länge tänker hon stanna? Svea vill ju vara ensam! Men med
flickan kommer någonting nytt in i Sveas tillvaro och snart är allt förändrat.

Foto: Sofia Lindblom

TISDAG 22 NOVEMBER
BERÄTTARKVÄLL: VILDA BERÄTTELSER

ENG: FAIRY TALE GAME First we listen to
stories then we all play, both young and
old, and re-create the narrative together.
In Swedish.

TISDAG 1 OKTOBER
BARNKULTURDAG

Foto: Patrick Degerman

BERÄTTARKVÄLLAR

Kom och var med på ett riktigt Sagoäventyr där vi tillsammans hjälper
häxan att lösa förtrollningen. Vad är
det för någonting som häxan är rädd
ska hända? Under ledning av Nordiskt
Berättarcentrums pedagoger undersöker vi, både barn och vuxna tillsammans, Kulturhusets alla vrår i jakt på
ledtrådar.
ENG: Fairytale adventure - Secret of the
cellar witch! Come and be part of a real
fairy tale adventure where we must work

together to help the witch solve the spell.
Under the guidance of the Nordic Storytelling Center’s pedagogues, we, both
children and adults together, investigate
all the nooks and crannies of the Culture
House in search of clues. In Swedish.

On 2/11 & To 3/11 kl 10:30-11:45
Plats: Scen 3, Sara kulturhus
Pris: 110 kr. Längd: ca 1 tim 15 min
Ålder: Från 5 år i vuxens sällskap
Medverkande: Theresa Eriksson,
Malin Åberg, Lillemor Skogheden
Antal platser: 30 st.

ENG: Fairy tent - The story of when Svea
got a friend! Inspired by the book “The
girl from far away” by Annika Thor.

Må 17/10 kl 09:00-09:45, 10:00-10:45,
12:00-12:45, 13:00-13:45
Plats: Sara Kulturhus, scen 3.
En sagostund för förbokade förskolegrupper, 4-5 åringar, max 20 barn och
vuxna.
Sagoberättare: Theresa Eriksson,
dramapedagog på Nordiskt Berättarcentrum
Bokning görs till theresa.eriksson@
vasterbottensteatern.se
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UNGHÄSTEN

TEATERN
I LÄNET

UNGHÄSTEN I SIGTUNA
UngHästen utforskar vänskap, hopp
och utsatthet. Gruppens betydelse
och ensamhet. Att vara mobbad, den
som mobbar, den som tittar på och
den som ser sin kompis behandlas illa.
Vi får se och känna vad mobbning är
och konsekvenserna av det.

XXX 2.0 - OM SEX Å SÅNT

Foto: Patrick Degerman

Denna föreställning handlar om kärlek
och sex - fördomar, fantasier, nyfikenhet, missförstånd och pinsamheter!
XXX 2.0 är fylld med humor och värme
och är ett perfekt komplement till
högstadiets egen sexualundervisning.

UNGHÄSTENS PARTNERS
OCH MÖJLIGGÖRARE:
UngHästens verksamhet har fokus
på det allra viktigaste – trygga barn
och ungdomar. Med stöd från våra
partners och möjliggörare kan vi möta
fler unga i länet och tillsammans med
skolor och elevhälsa arbeta förebyggande för att på ett tidigt stadium
upptäcka de barn och ungdomar som
behöver mer omfattande stöd.

En mängd åtgärder har satts in för
att stärka Valstas attraktivitet som
en kommundel att bo och verka i, där
UngHästens arbete är en del av den
ambitionen. Initialt arbetar UngHästen främst med två utvalda skolor utifrån de centrala idéerna i UngHästens
pedagogiska metod Trygga klassrum.
Arbetet har bl.a. innefattat ingående
intervjuer med aktörer inom skola,
fritid, fältverksamhet samt individoch familjeomsorg (IFO) för att på
bästa sätt kunna skräddarsy en
utbildnings- och åtgärdsplan utifrån
idéerna i Trygga klassrum.
Under hösten 2022 kommer hundratals anställda inom olika verksamheter från Sigtuna kommun utbildas
i grunderna av Trygga klassrum för
att kunna vara en än mer rustad
autonom del av det förebyggande
arbetet med barn och unga i Valsta.
En särskilt utvald fördjupningsgrupp
bestående av engagerad personal
inom ramen för UngHästens arbete i

Specialutbildningar inom områden
såsom: svåra samtal, bemötande
och forumteater kommer också att
genomföras; utbildningar framtagna
utifrån de intervjuer som gjorts med
de anställda i Sigtuna som UngHästen
mött.
En avgörande del i projektet är UngHästens ambition och uppdrag att utveckla en nätverkssamverkan för de
olika instanser som på ett eller annat
sätt arbetar för att göra Valsta till en
tryggare plats för barn och unga.
- Det är det där nyckelordet tillsammans; tillsammans kan vi skapa ett
tryggare Valsta, säger Albin Avander,
projekt- och samtalsledare på UngHästen

ENG: UngHästen have been, since spring
2022, involved in an exciting project in
Valsta, Sigtuna. Through it’s pedagogical
method ”Safe classrooms.” UngHästen,
working with Sigtuna Kommun, will attempt to tackle social issues in the area,
with the goal of making Valsta a safer
place for children and young people.

PÅ TURNÉ HÖSTEN 2022
MIRA - FLICKAN FRÅN LÅNGT BORTA

DOROTEA
ÅRETS BERÄTTARKOMMUN

UMEÅ FOLKETS HUS
EN SAGALIK JUL

Musikteaterpärla om att öppna dörren och släppa in den som behöver
en trygg hamn...

Årets berättarkommun i Västerbotten
arrangeras av Nordiskt Berättarcentrum i partnerskap med Västerbottens museum och i samverkan
med den kommun som nominerats
och accepterat utnämningen. Med
denna satsning vill vi uppmärksamma
kommuner som på ett målmedvetet
och engagerat sätt vill arbeta med
berättande.

Vilka förväntningar har vi egentligen
på julen och vilka känslor för den
med sig?

Med hjälp av teaterns alla magiska
medel och utan krav på språkkunskaper får publiken kliva in i en värld
av nya möjligheter och sedan i slutet
dansa ut i en förhoppningsvis ljusare
verklighet.
Möt Mira och Svea i vår nya föreställning som du kan läsa mer om på
sidan 4.
PÅ TURNÉ HÖSTEN 2022 (5/10-18/11)
Se vår webb för turnéschema.

PÅ TURNÉ HÖSTEN 2022
DET BÖRJAR I DIG
Frida Selander är tillbaka med en ny
föreställning och ett nytt album, där
hon undersöker förhållandet till sig
själv och sin omvärld. Att vara människa är komplicerat och vi är många
som genomgått kriser och till slut
insett att den enda man faktiskt kan
förändra är sig själv. Det börjar i dig.

Foto: Patrick Degerman

Tack för ert samhällsengagemang!
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Sigtuna kommer att skapas för att på
så sätt säkra ett långsiktigt arbete på
lokal nivå.

Foto: LisaLove Bäcman

VISKNINGAR

UngHästen är sedan våren 2022
involverade i ett spännande projekt i
Valsta, Sigtuna. Valsta centrum med
närliggande områden har de senaste
åren blivit en kommundel som till stor
del upplevts som otrygg av sina medborgare. 2021 klassades Valsta som
ett riskområde utifrån polisens lista
över utsatta områden i Sverige.

Foto: LisaLove Bäcman

SKOLFÖRESTÄLLNINGAR HÖSTEN 2022

MÖT OSS I LÄNET

Årets berättarkommun 2022/2023 är
Dorotea. Dorotea hoppas kunna öka
deltagandet vid kulturella arrangemang och att det muntliga berättandet ska nå ut till en bredare publik.
Här kommer de även göra en särskild
satsning riktad mot Doroteas unga
invånare.
Ett axplock från programmet:
3/9: I samband med höstmarknaden
invigs Berättaråret i Dorotea med tal,
berättelser och musik.
2/10: Ordfördelarutbildning (Hur man
håller ett Berättarcafé). Ledare: Marianne Folkedotter, VBM
7/11: Berättarföreställningen KvinnOrkan av och med Matilda Kjellmor

Läs mer om föreställningen
på sidan 6.

22-24/11: Workshops och föreställningen Det börjar i dig med Frida
Selander

PÅ TURNÉ HÖSTEN 2022 (5/10-18/11)
Se vår webb för turnéschema.

17-18/2: Workshop i Livsberättelser,
Ledare: Lillemor Skogheden, NBC
Programmet fylls löpande på
www.dorotea.se

I En Sagalik jul tar sångerskan och skådespelerskan Saga Eserstam sig an vår
mest älskade och laddade helg, detta
tillsammans med sina humoristiska alter egon Mackan, Karin och Cissi. I sökandet efter den sanna julandan flätas
små och stora funderingar samman
med julens sångklassiker.
Välkomna till en värmande föreställning fylld med igenkänning, humor
och stämningsfull sång!
Av och med: Saga Eserstam
Regiöga: Bobo Lundén
Längd: 55 min

FÖRESTÄLLNINGAR I UMEÅ
Mira - Flickan från långt borta
Sö 23 oktober 13.30, Väven, Umeå
Det börjar i dig
Lö 12/11 19.00, sö 13/11 kl 15.00,
Studion, Umeå Folkets Hus
En Sagalik jul
Må 5/12 12.00 & 18.00 Studion , Umeå
Folkets hus		
Ti 6/12 12.00, Studion , Umeå Folkets
hus
Arrangeras tillsammans med
Umeå Teaterförening.
Läs mer på umeateaterforening.se
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SAMARBETE
ÖVER BOTTENVIKEN

Foto:
Foto:Frank A.Unger

Anu-Maarit Moilanen,
VD Uleåborg Teater

Ann-Luise Bertell, VD Wasa Teater

”Alla tre teatrar vill utveckla nordiska
nätverk, som man speciellt efter en
isolerad coronapandemi har konkret
nytta av men som också ger hopp.
Vi vill se våra teatrar som en del av
en större nordisk teaterfamilj istället
för att hålla oss enbart till våra egna
städer och nätverk”, säger Anu-Maarit
Moilanen, VD på Uleåborg Teater.

Foto: Patrick Degerman

”Samarbetet teatrarna emellan stärker svenskans ställning i Finland. Inom
projektet söker vi också lösningar
till språkbarriärerna som idag finns
inom scenkonsten”, konstaterar Wasa
Teaters chef Ann-Luise Bertell.

Bobo Lundén, konstnärlig ledare
Västerbottensteatern.
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”Vi på Västerbottensteatern är otroligt
glada och tacksamma att få vara del
av detta samarbete mellan våra tre
teatrar och ser fram emot att dela
och ta del av varandras arbetssätt
och föreställningar. Skellefteå är en
stad som expanderar i hög takt med
inflyttare från hela världen. Vi tror
och hoppas att samarbetet med våra
kollegor i Finland kan ge oss en större
insikt i och kunskap om vad som krävs
i mötet med en flerspråkig, mångfaldig publik”, berättar konstnärliga
ledaren för Västerbottensteatern
Bobo Lundén.

Wasa Teaters publikarbete håller en
väldigt hög nivå och övriga teatrar i
projektet kan lära sig och utveckla sitt
eget publikarbete med hjälp av Wasa
Teaters kunskap och erfarenhet.
Västerbottensteatern är en regional
teater som specialiserar sig på berättartraditionen, de har också kunskaper
i att hitta lokalt intressanta berättelser. Det lokala är livsviktigt för alla
teatrar så att de kan bli en del av den
egna publiken och regionen.
Uleåborgs teater deltar i projektet
med sina specialkunskaper inom
jämlikhet och mångfald. Uleåborgs
teater inledde sitt jämlikhetsarbete år
2020 under konstnärliga ledaren Alma
Lehmukallios tid. Under våren 2022
startade teatern ”Scen för mångfald”.
Det innebär att de öppnar upp scenen
Vinttikamari till fria fältet och sådana
som vill förnya scenkonstfältet både
vad gäller medverkande, innehåll och
form.

ENG: A new collaboration between
Uleåborgs Teater, Wasa Teater and Västerbottensteatern. The aim of this two
year project is to expand cooperation
between the theatres, develop international networks, increase diversity within
theatre and further develop audiences
at all three theatres.

Foto: Patrick Degerman

Målsättningen med det tvååriga projektet är att utöka samarbetet mellan
teatrarna, att utveckla internationella
nätverk, att utöka mångfalden på teaterscenerna och att utveckla publikarbetet på alla tre teatrar.

Ett nordiskt samarbete och utveckling
på teatrarna är det som eftersträvas
inom teatrarna som medverkar i
projektet.
Foto: Patrick Degerman

Foto: Kati Leinonen

Västerbottensteatern i Sverige, Wasa
Teater och Uleåborgs teater i Finland
har beviljats stöd av Svenska kulturfonden i Finland för ett samarbetsprojekt som förstärker det nordiska
teatersamarbetet.

Lära av andras specialkunskaper

Foto: Patrick Degerman

Nu inleds ett nytt samarbete mellan
Uleåborgs Teater, Wasa Teater och
Västerbottensteatern.

KÖP EN PJÄS ELLER BLI
TEATERAMBASSADÖR

SE HIT ALLA TEATERÄLSKARE,
BLI TEATERAMBASSADÖR!

KÖP EN FÖRESTÄLLNING AV
UNGHÄSTEN FÖRETAGSENSEMBLE

ERBJUDANDE TILL FÖRETAG
SÄSONGSPLATSER

Den tidigare ombudsrollen får nytt
namn, nya förmåner och nytt liv.
Som ambassadör för Västerbottensteatern är du en betydelsefull och
viktig del i kulturens framtid och en
medsäljare för teatern.

UngHästen erbjuder underhållning
on demand. Impro, workshop, utbildning och case!

Som företag har ni möjligheten att
köpa säsongskort hos oss på Västerbottensteatern. Detta innebär att
ni får VIP-platser till en uppsjö med
föreställningar och bidrar till ett mer
levande och kulturellt Skellefteå.

Att vara ambassadör passar dig som
tycker mycket om kultur, har ett stort
umgänge och är spindeln i nätet i din
umgängeskrets – på jobbet, i släkten
eller i kompisgänget. Du får en uppsjö med förmåner, så som billigare
biljetter, träffa skådespelare, regissörer, se teatern bakom kulisserna och
mycket mer!
Vi hoppas att du som tidigare ”ombud” vill fortsätta ditt viktiga uppdrag
under nya titeln - ambassadör.
Anmälan krävs av alla, nya som gamla stjärnor.

Kontakta David Åkerlund:
david.akerlund@vasterbottensteatern.se, 070-293 24 88

GÅ TVÅ FÖR EN MED
KOMPISKORTET

Hos oss gäller Kompiskortet! Med ett
Kompiskort blir det enklare för dig
som har en funktionsvariation att ta
del av Skellefteås kultur-, idrotts- och
fritidsutbud.
Läs mer och ansök om kompiskortet via www.skelleftea.se

25 föreställningar och 8 inkluderade
måltider är vad höstens säsongskort
tar med er på.
Säsongskortet kostar 4995:- (ex.moms)
Tips! Köp 2 eller fler säsongskort och
få rabatterat pris. 10% rabatt på alla
extra säsongskort, få det 11:e säsongskortet GRATIS!
Mer information om säsongsplatser
hittar ni på vår hemsida.
Vid övriga funderingar kan ni vända er
till vår säljare Josefine Norqvist,
josefine.norqvist@vasterbottensteater.se 0910-71 56 14

LÄS MER på vår hemsida
www.vasterbottensteatern.se/omoss/ambassador
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ANNONSBILAGA FRÅN VÄSTERBOTTENSTEATERN

KALENDER

BILJETTSLÄPP 7/9!

SEPTEMBER

JANUARI

lö 10/9 10:30
Sagolik Sagolek
Sagolik Sagolek
lö 10/9 13:00
Mira - flickan från långt
ti 20/9 18:00
				borta - GENREP
Berättarkväll:
ti 20/9 19:00
				 Berättare i residens
Mira - flickan från långt
on 21/9 18:00
				borta – PREMIÄR
Livet blev inte alls som...
to 22/9 12:00
Livet blev inte alls som...
to 22/9 18:00
Livet blev inte alls som...
fr 23/9 12:00
Mira - flickan från långt
fr 23/9 14:00
				borta
Mira - flickan från långt
fr 23/9 18:00
				borta
Mira - flickan från långt
lö 24/9 13:00
				borta
sö 25/9 18.00 		 FESTEN
Musikal 100 år!
to 29/9 12:00
Musikal 100 år!
to 29/9 18:00
to 29/9 18:00 		 Bakom kulisserna på 		
				 ”Mira - Flickan från 		
				 långt borta”
Musikal 100 år!
fr 30/9 12:00
Mira - flickan från långt
fr 30/9 18:00
				borta
Social Impro Club
fr 30/9 19:00

OKTOBER
lö 1/10 10 - 16
Barnkulturdag
Mira - flickan från långt
lö 1/10 13:00
				borta
Kvinnokliniken
to 6/10 12:00
Kvinnokliniken
to 6/10 18:00
Kvinnokliniken
fr 7/10 12:00
fr 14/10 19:00 		 BLKDOG
BERÄTTARFESTIVAL 17-23 OKTOBER
Se våra programpunkter på sid 12-13 samt
på www.berattarfestivalen.se
fr 28/10 19:00

Social Impro Club

NOVEMBER
on 2/11 13:00
Sagoäventyr:
				 Källarhäxans hemlighet
Sagoäventyr:
to 3/11 13:00
				 Källarhäxans hemlighet
Ett solo från
to 10/11 12:00
				orkesterdiket
Ett solo från
to 10/11 18:00
				orkesterdiket
Ett solo från
fr 11/11 12:00
				orkesterdiket
ti 15/11 19:00 		 De 39 stegen - GENREP		
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on 16/11 19:00 		 De 39 stegen – PREMIÄR
ti 3/1 19:00 		 Musikanternas uttåg fr 18/11 19:00 		 De 39 stegen
				NYPREMIÄR
lö 19/11 15:00 		 De 39 stegen
on 4/1 19:00 		 Musikanternas uttåg		
		
Berättarkväll:
Ti 22/11 19:00
to 5/1 19:00 		 Musikanternas uttåg		
		
				 Vilda Berättelser
fr 6/1 19:00 		 Musikanternas uttåg		
		
lö 7/1 15:00 		 Musikanternas uttåg
on 23/11 18:00 		 Bakom kulisserna på
ti 10/1 19:00 		 Musikanternas uttåg		
		
				 ”De 39 stegen”
on 11/1 19:00 		 Musikanternas uttåg		
		
on 23/11 19:00 		 De 39 stegen
to 12/1 19:00 		 Musikanternas uttåg
En Sagalik jul – PREMIÄR
to 24/11 12:00
fr 13/1 19:00 		 Musikanternas uttåg		
		
to 24/11 19:00 		 De 39 stegen
lö 14/1 15:00 		 Musikanternas uttåg
En Sagalik jul
fr 25/11 12:00
ti 17/1 19:00 		 Musikanternas uttåg		
		
Mira - Flickan från långt
fr 25/11 18.00
on 18/1 19:00 		 Musikanternas uttåg		
		
				borta		
to 19/1 13:00 		 Musikanternas uttåg
fr 25/11 19:00 		 De 39 stegen
Mira - Flickan från långt
lö 26/11 13.00
				borta
lö 26/11 15:00 		 De 39 stegen
sö 27/11 15:00 		 De 39 stegen		
BILJETTER
En Sagalik jul
on 30/11 12:00
www.vasterbottensteatern.se
on 30/11 14:00 		 De 39 stegen

DECEMBER
to 1/12 12:00
En Sagalik jul
to 1/12 19:00 		 De 39 stegen
En Sagalik jul
fr 2/12 12:00
Social Impro Club
fr 2/12 19:00
fr 2/12 19:00 		 De 39 stegen
lö 3/12 15:00 		 De 39 stegen
sö 4/12 15:00 		 De 39 stegen
må 5/12 19:00 		 Föreläsning - Vem är 		
				normal?
En Sagalik jul
on 7/12 12:00
on 7/12 14:00 		 De 39 stegen
En Sagalik jul
to 8/12 12:00
to 8/12 19:00 		 De 39 stegen
En Sagalik jul
fr 9/12 12:00
fr 9/12 19:00 		 De 39 stegen
lö 10/12 15:00 		 De 39 stegen
sö 11/12 15:00 		 De 39 stegen
En Sagalik jul
ti 13/12 12:00
En Sagalik jul
on 14/12 12:00
on 14/12 19:00 		 De 39 stegen
En Sagalik jul
to 15/12 12:00
to 15/12 19:00 		 De 39 stegen
fr 16/12 19:00 		 De 39 stegen

www.tickster.com,
Skellefteå Turistcenter,
tel 0910-45 25 10
Lediga biljetter säljs även
i teaterfoajén 1 tim innan
föreställning.

FÖRESTÄLLNINGARNA SPELAS PÅ
SARA KULTURHUS I SKELLEFTEÅ OM INGET
ANNAT ANGES.
BARN- & FAMILJEFÖRESTÄLLNING
SOPPA + KAFFE/TE ingår i biljettpriset
MAT + KAFFE/TE ingår i biljettpriset
JULGRÖT + KAFFE/TE ingår i biljettpriset
FIKA ingår i biljettpriset
FIKA, LÄTTARE RÄTTER OCH DRYCK finns
att köpa inne på Trappscenen.
MAT/SOPPA/JULGRÖT serveras 30 – 45 min
före föreställningen. Ange eventuell matallergi
vid bokning.
ÅLDERSGRÄNSER: Barn tom 12 år, ungdom
tom 26 år
FÖR ASSISTANS inför eller efter en föreställning kontakta Maria Asserud, tel 0910-71 56 15
maria.asserud@vasterbottensteatern.se
Program med reservation för ändringar.

