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Kära publik!
Nytt år, ny vår, nya förväntningar, nya
möten! Det är lika spännande varje år
att, så här i början av januari, försöka
blicka framåt.
Redan nu kan vi presentera flera
nya föreställningar: Tusen bitar, StorBrodren och Makt i klassrummet. Tre
föreställningar som i sig rymmer bitar
av vår historia och vårt samhälle, men
också den mänskliga dimensionen.
Det oförklarliga inom oss människor,
där konsten och kulturen erbjuder en
möjlighet till eftertanke och fördjupad
kunskap.
Under våren får vår publik i Umeå
och resten av Västerbotten möjlighet
att se höstens stora satsning
Kändisfeber. Även Norrlands Akvavit
kommer tillbaka i vår och spelar
för Skellefteåborna och länsborna.
I sommar erbjuder vi naturligtvis
underbara Det susar i säven för alla
mellan 9 och 99 år! Till glädje för de
Skelleftebor som missade den förra
året. Ja, alla i hela regionen borde
inse att Skellefteå är värt en resa för
sommarteaterns skull!
Skellefteå kommun har under 2010
äntligen tagit beslutet - att bygga
ett nytt kulturhus. På teatern utgår vi
ifrån att detta hus kommer inrymma
nya lokaler för vår verksamhet. Vi har
i många år påpekat att de nuvarande
lokalerna är nedslitna, alltför små och
har stora brister i tillgänglighet. Nu ser
vi framåt med stor glädje! En kommun
som har ett kulturhus mitt i centrum
är en kommun med framtidstro. Där
är det bra att leva och bo!
Västerbottensteatern vill vara en
del i samhällsutvecklingen genom
att ständigt söka nya konstnärliga
uttryckssätt för berättelsen om vad
det vill säga att vara människa.

Med Reventberg
Teaterchef

Tusen bitar
Ett familjemysterium av och med Tove Olsson.

Thomas var 29 år när han dog. Tusen
bitar är den sanna berättelsen om honom
och hans familj. Ett levande vittnesmål
om smärtan och nödvändigheten i att
ta farväl. En berättelse om kärlek, arv,
längtan och försoning.
”Jag mailade Leif G W Persson idag, säger
mamma. Att jag tycker det är bra att de har
startat den här Cold Case-gruppen, att det vore
bra att få en second opinion liksom. För även
om polisen ansåg att fallet var löst så betyder
ju inte det att vi bara kan säga: Jaha, då lämnar
vi det här bakom oss... Vi vet ju fortfarande inte
vad som hände.
Men det var så dumt, jag skrev: ’Hej G W Persson!’.
Så kan man ju inte säga. Varför skrev jag så?
Han heter ju Leif! Tänk om han tror att jag är en
sån där galning som har tittat för mycket på tv.
Man vill ju inte svara en galning.”
Tove Olsson är en av teaterns fast anställda
skådespelare. Hon har de senaste två åren
gjort succé med Maria Svelands ”Bitterfittan”
i Västerbotten och över hela landet.
Tusen bitar är resultatet av en flerårig arbetsprocess, en djupdykning i dagböcker, familjealbum och förhörsprotokoll. Ett försök att
söka svar på obesvarade frågor och förstå hur
det som inte kunde hända, det som inte fick
hända, faktiskt ändå har hänt.
Pjäsen berör komplexa frågor om offer
och förövare, om villkorslös kärlek och om
gränsen för det oförlåtliga.

Går det att förlåta
det oförlåtliga?
Får man älska
en förövare?

Se den bl a i Skellefteå,
Norsjö och Umeå!
Manus Tove Olsson
Regi Oskar Thunberg
Scenografi/Kostym: Lotta Nilsson
Ljussättning: Kin Grenholm
Musik & ljud: Rickard Lanzén
Medverkande: Tove Olsson
Föreställningens längd: 1 tim 30 min
utan paus

Skellefteå: 120 kr ord.pris.
Umeå: 130 kr ord.pris.

Foto: Patrick Degerman

Kändisfeber
höjer tempen!
- VF

...underbar
teaterupplevelse

Turné i länet våren 2011
Manus: Peter Quilter
Översättning: Sven Hugo Persson
Regi: Gunilla Orvelius
Scenografi & kostym: Helena Weegar
Ljussättning: Mattias Jonsson
Medverkande: Gustav Berg, David
Book, Göran Hansson, Mikael
Lindgren och Margareta Niss
Föreställningens längd: 2 tim 10 min
inklusive paus

Skellefteå: 180 kr ord.pris.
Umeå: 190 kr ord.pris.
395:- med teatersupé.

Kändisfeber
av Peter Quilter

I mediabruset tänjs gradvis publikens gräns för vad som är privat. Och kändisarna
följer efter i sin jakt på ständig popularitet.
Den avdankade tv-personligheten Allan Bolin vill blåsa liv i sin karriär. En dokusåpa med
hela familjen i huvudrollen borde ge önskad effekt. Inget pris verkar vara för högt i hans
strävan att utnyttja publikens lust efter intima detaljer. Men han räknar inte med att det
finns fler som kan utnyttja publikens behov av sensationer för sina egna syften...

Norrlands
Akvavit

Men jösses så
muntert det
känns!- Norran

av Torgny Lindgren

Spelas i Skellefteå
och på turné i
hela Norrland!
Manus: Gunnar Eklund
Regi: Agneta Elers-Jarleman
Scenografi & kostym: Helena Weegar
Medverkande: Bodil Granlid och
Stig Östman
Föreställningens längd: ca 2 tim,
inklusive paus.

Skellefteå: 160 kr ord.pris.
Umeå: 170 kr ord.pris.

Efter publiksuccéerna ”Ormens väg på hälleberget”,
”Hummelhonung” och ”Pölsan” ger Västerbottensteatern
en dramatisering av Torgny Lindgrens ”Norrlands Akvavit”.
Den ålderstigne predikanten Olof Helmersson återvänder till
den församling han en gång frälste. Den här gången är hans
ärende det rakt motsatta. Uppdraget är svårt och under hans
vingliga cykelfärd runt gårdarna i inlandet blir inget som han
tänkt sig. Och han hinner få sitt livs överraskning...

Foto: Patrick Degerman

- Norran

av och med Greger
Ottosson

Anders Larsson stod den 29 november
1819 inför rätta, i Landskyrkan i
Skellefteå, anklagad för trots mot
kyrkan och överheten. Straffet var
landsförvisning eller dödsstraff.

Premiär 10 februari!
Av och med: Greger Ottosson
Regi: Gunnar Eklund
Föreställningens längd: ca 1 tim
utan paus

Föreställningen om Anders Larsson
är en berättelse om nyläseriet i norra
Västerbotten, men också en historia om
en begynnande demokratiseringsprocess.
Att ta makten över sitt eget liv i en tid
där avståndet mellan de styrande och de
styrda var stort. Vilka i samhället är tärande
och vilka är närande?

Skellefteå: 150 kr inkl. soppa
180 kr inkl. mat

UngHästen
- en del av Västerbottensteatern
UngHästen arbetar med interaktiv
teater i skolorna. Främst högstadiet
och första årskursen i gymnasiet.
Syftet är att väcka tankar i ämnen
som berör unga och skapa dialog
ungdomarna emellan.
UngHästens arbete har fått mycket
god respons över hela landet!

Nyhet!
Personalutveckling!

Kontakta UngHästen:
Telefon 0910-73 74 79
unghasten@vasterbottensteatern.se
unghasten.vasterbottensteatern.se
facebook.com/unghasten

Kulturarvet
slår tillbaka
av och med
Thomas Andersson
Om du ibland blir trött på förnedringsTV, dokusåpor och sitcoms med
ständiga reklamavbrott, så erbjuder
spelmannen och berättaren Thomas
Andersson ett alternativ. En resa genom
vårt eget västerbottniska landskap där
vi möter fantastiska berättelser och
människoöden.

På turné våren 2011
Manus & medverkan:
Thomas Andersson
Regi: Peter Engkvist
Scenografi & kostym: Helena Weegar
Föreställningens längd: 2 tim,
inklusive paus.

Nu erbjuder Ungästen
personalutveckling!
Ett lustfyllt sätt att lösa problem. Forumteater kan
utveckla din personal, hjälpa er att komma vidare
i förändringsarbete eller förbättra arbetsmiljön. Vi
skräddarsyr efter ditt företags behov!

Makt i klassrummet
I skolan, likväl som på andra arbetsplatser, lever vi
med olika roller och sociala strukturer, som man
av olika anledningar tagit på sig eller underordnat
sig. Vilken roll får ett tillbakadraget barn? Får alla
samma chans att göra sin röst hörd? Vem är det som
har makten i klassrummet?
Museum Anna Nordlanders konsthall förvandlas
till en interaktiv scen, där teater, publik, konst och
åskådare kommer att samverka.

Våren 2011 spelar UngHästen:
- Makt i klassrummet
- Festen
- På heder och samvete
- Livsviktiga relationer
- Företagsgig

Foto: Patrick Degerman
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StorBrodren

Kalendarium

Mat

Soppa

För barn

Vår och sommar 2011
Skellefteå
Föreställningarna spelas på
Västerbottensteatern om ej annat anges.

Januari
8/1 15:00
11/1 19:00
12/1 19:00
15/1 15:00
18/1 19:00
19/1 19:00
20/1 19:00
21/1 19:00
22/1 15:00
22/1 19:00
25/1 19:00
26/1 19:00
27/1 18:00
27/1 19:00
28/1 12:00
28/1 19:00
29/1 15:00
29/1 19:00

Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Tusen bitar
Tusen bitar
Norrlands akvavit
Pessimisten kommer tillbaka
Norrlands akvavit
Pessimisten kommer tillbaka
Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Tusen bitar

Februari
1/2 19:00
2/2 19:00
3/2 18:00
4/2 12:00
5/2 13:00
5/2 15:00
10/2 18:00
11/2 12:00
11/2 19:00
12/2 15:00
15/2 19:00
16/2 19:00
17/2 18:00
18/2 12:00
18/2 19:00
19/2 15:00
22/2 19:00
23/2 19:00
24/2 18:00
25/2 12:00
26/2 13:00
26/2 15:00

Tusen bitar
Tusen bitar
Små pärlor av Sylvain
Små pärlor av Sylvain
Stackars lilla clown
Tusen bitar
Stor-Brodren Premiär!
Stor-Brodren
Kändisfeber
Kändisfeber
Tusen bitar
Tusen bitar
Vatten
Vatten
Norrlands akvavit
Norrlands akvavit
Tusen bitar
Tusen bitar
Stor-Brodren
Stor-Brodren
Pyjamas
Tusen bitar

Mars
3/3 18:00
4/3 12:00
5/3 19:00
10/3 18:00
11/3 12:00
17/3 18:00
18/3 12:00
19/3 15:00
24/3 18:00
25/3 12:00
31/3 18:00

Edith Piaf
Edith Piaf
Archy
Stor-Brodren
Stor-Brodren
Mannen i båten
Mannen i båten
Mannen i båten
Bitterfittan
Bitterfittan
Bitterfittan

Norrlands Akvavit Umeå FH
Mannen i båten Umeå FH
Mannen i båten Umeå FH
Mannen i båten Umeå FH

9/3 19:00
21/3 12:00
22/3 12:00
23/3 12:00

April
1/4 12:00
7/4 19:00
8/4 12:00
8/4 19:00
11-17/4

April
Bitterfittan
Färdknäpp
Färdknäppsoppa
Färdknäpp
Berättarfestivalen

Parvati och Shiva Umeå FH
Parvati och Shiva Umeå FH
Parvati och Shiva Umeå FH
Stor-Brodren Umeå FH
Stor-Brodren Umeå FH
Stor-Brodren Umeå FH

11/4 12:00
12/4 12:00
13/4 12:00
26/4 12:00
27/4 12:00
28/4 12:00

Juni/Juli
18/6 15:00
21/6 18:00
22/6 18:00
23/6 18:00
28/6 18:00
29/6 18:00
1/7 15:00
2/7 15:00
3/7 15:00
6/7 18:00
7/7 18:00
8/7 18:00
9/7 15:00
10/7 15:00
13/7 18:00
14/7 18:00
15/7 18:00
16/7 15:00
17/7 15:00

Det susar i säven Nypremiär!
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken
Det susar i säven Nordanåparken

Umeå
Januari
12/1 19:00
13/1 19:00
14/1 19:00
15/1 19:00
19/1 19:00
20/1 19:00
21/1 19:00
22/1 19:00

Kändisfeber Umeå Folkets Hus
Kändisfeber Umeå Folkets Hus
Kändisfeber Umeå Folkets Hus
Kändisfeber Umeå Folkets Hus
Kändisfeber Umeå Folkets Hus
Kändisfeber Umeå Folkets Hus
Kändisfeber Umeå Folkets Hus
Kändisfeber Umeå Folkets Hus

Övriga
turnéorter
Januari
13/1 19:00 Norrlands Akvavit Byske
24/1 19:00 Kulturarvet slår tillbaka Lycksele

Februari
1/2 19:00
2/2 19:00
3/2 15:00
4/2 19:00
4/2 19:00
8/2 19:00
9/2 19:00
19/2 16:00

Norrlands Akvavit Boliden
Norrlands Akvavit Malå
Norrlands Akvavit Storuman
Norrlands Akvavit Lycksele
Kändisfeber Robertsfors
Norrlands Akvavit Boden
Tusen bitar Holmsund
Kulturarvet slår tillbaka Arvidsjaur

Mars
2/3 19:00
6/3 18:00
16/3 12:00
18/3 19:00

Kändisfeber Norsjö
Stor-Brodren Sävar
Stor-Brodren Robertsfors
Norrlands Akvavit Dorotea

April
9/4 19:00

Kändisfeber Lycksele

Fler turnéorter utanför länet hittar du här:
www.vasterbottensteatern.se/kalender

Februari
10/2 19:00
11/2 19:00
14/2 12:00
15/2 12:00
16/2 12:00
28/2 12:00

Tusen bitar Ögonblicksteatern
Tusen bitar Ögonblicksteatern
Vatten Umeå Folkets Hus
Vatten Umeå Folkets Hus
Vatten Umeå Folkets Hus
Bakom rollen Umeå Folkets Hus

Skellefteå: Turistbyrån 0910-45 25 15
www.destinationskelleftea.se
Nordanå reception 0910-73 55 10

Mars
1/3 12:00
2/3 12:00
7/3 19:00
8/3 19:00

Biljetter:

Bakom rollen Umeå Folkets Hus
Bakom rollen Umeå Folkets Hus
Norrlands Akvavit Umeå FH
Norrlands Akvavit Umeå FH

Med reservation för eventuella ändringar.

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/vasterbottensteatern

Umeå: Biljettcentrum, 090-13 31 80
www.biljettcentrum.com
Ticnet.se: 077-170 70 70
Turné: Biljetter till föreställningar på
turné säljs av respektive arrangör.
För mer info om spelplatser och
biljetter se vår hemsida:
www.vasterbottensteatern.se

Låt dig roas av teatersoppor, barnlördagar och gästspel!

Teater + Mat
Efter Jobbet | Torsdagar kl 18 | 180 kr inkl. mat
Teatersoppa | Fredagar kl 12 | 150 kr inkl. soppa
Se vår cafémeny på www.vasterbottensteatern.se
Maten levereras av Den Tyske Kocken.

utmaning på liv och död, en kamp mot naturen.
Precis som vattnet, djupt nere i moränen, vindlar
sig berättelsen fram för att oväntat nå sitt mål.
Av och med Stig Östman.

27/1-28/1

3-4/3

Pessimisten kommer tillbaka

Edith Piaf

Pessimisten har besökt säkert hundra orter
runt om i landet. Och mot alla odds gjort
succé. Karaktären föddes ur pjäsen ”Jag och
min Pessimist” av och med Charlotte Lindmark
i regi av Dan Swärdh, Teater Scratch. Nu är
Pessimisten mer än en pjäs. Hon kommer med
ett skräddarsytt program. Det blir ett finkulturellt
uppträdande där Pessimisten ger sin syn på
poesi, citat och kända tal. Huvva!

Välkommen att ta del av en resa som börjar
i första världskrigets Paris, där Edith Piaf föds i
yttersta armod. Det här är en berättelse ”från
vaggan till graven” som varvas med Piafs mest
kända sånger, dels på franska, men också i
Annikas egna översättningar till svenska. En
berättelse i ord och ton av och med Annika
Östman. Näsduksvarning!
17-18/3

Mannen i båten
En dramatisering av P O Enquists novell med
Jonas Hedlund och Mikael Karlsson.
”Ett barndomsminne om det som hände vid
Bursjön i Västerbotten sommaren då jag fyllde
nio år. Sommaren då allting tog slut och allting
började.”

Jules Sylvain var en av 1900-talets mest
produktiva och populära schlager- och filmkompositörer med melodier som ex ”Säg det
i toner” och ”En tangokavaljer”. Han var flitigt
anlitad på Stockholms revyscener. Privat levde
han ett rastlöst och äventyrligt liv. Efter andra
världskriget bröt han upp från Sverige och
flyttade till Söderhavet. Med Hans-Ola Stenlund,
ackompanjerad av Lisbeth Fors Malm.

Fyra människor i ett villaområde - fullt av
möjligheter?! Fyra skådespelare på en teater fullt av möjligheter?! Hur väljer de att gestalta
människorna i pjäsen och deras liv? Hur
präglar skådespelarnas personliga erfarenheter
valen? Tillsammans med publiken utforskas
arbetet med att utforma en föreställning. Möt
ensemblen från föreställningen FÄRDKNÄPP.
Av och med Ingmar Virta, Gisela Nilsson, Lena
Carlsson och Iso Porovic.

Barnteater

I en helt vanlig familj i byn Vitvattnet föds femlingar där ett av barnen är clown. Redan i tidig
ålder möter den lilla clownen utanförskap
eftersom han ser annorlunda ut. En dag kommer
en cirkus till byn...
Manus: Matilda Kjellmor och Samuel Björkman.
På scenen: Matilda Kjellmor
26/2 kl 13:00

Pyjamas

Västerbottensteatern | Från 6 år | 40 min | 70 kr
inkl fika | Dunsö kapell & Unit

Premiär 10 februari 2011! Av och med Greger
Ottosson. Läs mer på sid. 4.

Torgny Lindgrens skrönor och berättelser
har förmågan att trollbinda både läsare och
teaterpublik. I ”Vatten” berättas om ägarna
av Kläppmyrliden samt jakten på nytt vatten,
när den gamla källan sinat. Grävningen blir en

Färdknäppsoppa

Västerbottensteatern | Från 4 år | 30 min | 70 kr
inkl fika | Lokalt producerad föreställning baserad
på en bok av Samuel Björkman och Lisa Larsson.

Stor-Brodren

Vatten

8/4

Stackars lilla clown

10-11/2, 24-25-/2, 10-11/3

17-18/2

Tove Olsson återkommer med publiksuccén
Bitterfittan. Se en av de senaste årens mest
uppmärksammade och omtalade böcker
på teaterscenen. Direkt, underhållande och
plågsamt ärligt om kvinna, man, barn och jobb,
till tonerna av bland annat Nina Simone.

5/2 kl 13:00

Foto: Börje Gustavsson

Små pärlor av Sylvain

Bitterfittan

Arrangörer: Kultur Skellefteå
och Västerbottensteatern.

Foto: Viveka Österman

3-4/2

24-25/3, 31/3, 1/4

Foto: Patrick Degerman

Skellefteå

Västerbottensteatern i Skellefteå
Nordlanderg. 1, 931 33 Skellefteå
Tel 0910-71 56 00
info@vasterbottensteatern.se

Med hjälp av en stor del fantasi och massor av
nyskriven musik bjuder Dunsö Kapell & UNIT på
en resa från rosa skymning genom kolsvart natt
fram till en guldgul gryning full av hopp. Natten
har så många ansikten. Den kan vara mörk,
spännande, otäck och skräckfylld, men också
vacker, vilsam, häftig och mysig.

Västerbottensteatern i Umeå
Kungsg. 48, 903 26 Umeå
Tel 090-13 51 31

www.vasterbottensteatern.se

Fler barnföreställningar och aktiviteter
finns på: www.skelleftea.se/kultur

Gästspel i Skellefteå, 5/3 kl 19:00

Gästspel i Skellefteå, 7/4 & 8/4 kl 19:00

Archy

Färdknäpp

Berättelsen om
en kackerlacka

av Willy Russel
”Jag är halvvägs genom matchen Robban. Första
halvleken är över. Nu återstår bara den andra!”

Archy är en poet som dött och
återfötts som kackerlacka. Om
han kastar sig med huvudet
före på tangenterna kan han
manövrera en skrivmaskin förutom de stora bokstäverna.
På en avställd maskin erbjuder
han människorna krönikor
om insekternas våldsamma
tillvaro. Ägaren till maskinen
ser sin chans och Archy börjar
att arbeta… I samma källare
dyker Mehitabel upp. Hon är
grändkatt i sitt nionde liv och
som trots motgångar lever
efter mottot: ”Alltid glad!”
Av och med skådespelaren
David Book som även medverkar i komedin Kändisfeber.

Umeå

14-16/2

Se teater samtidigt som
du äter en god lunch på
Umeå Folkets Hus!

28/2, 1-2/3

Vatten
I Torgny Lindgrens ”Vatten” berättas om ägarna
av Kläppmyrliden samt jakten på nytt vatten,
när den gamla källan sinat. Grävningen blir en
utmaning på liv och död, en kamp mot naturen.
Av och med Stig Östman.

Foto: Lia Jacobi

Foto: David Book

Det är Daniels 50-årsdag. Hans fru Pernilla stressar
med de sista förberedelserna inför festen. Snart
kommer grannarna Robert och Jenny på middag. Och
Daniels föräldrar - om de hittar bland alla förvillande
lika hus i det exklusiva radhusområdet ”Oasen”. Men
idyllen är bedräglig. I området härjar en mystisk
marodör som krossar trädgårdstomtar och dekorerar
häckar med sexuella attribut. Radhusområdets
förening är i uppror. Daniel drömmer om att ge sig
ut på motorvägen och lifta sig bort från alltihop...
Ett gästspel av Scenkonstbolaget Teater i Sundsvall.

älskelse möter de närapå oöverstigliga hinder
och måste gå genom eld och död för att kunna
förenas.

Bakom rollen
Charlotte Lindmark har haft många roller både
på och utanför scenen. En del av dem har hon
jobbat hårt för att få, andra har hon avskytt som
pesten. Här blandas självbiografiskt material
med Charlottes egna tankar och funderingar
om att socialiseras till kvinna.
21-23/3

Mannen i båten

Lunchteater i Umeå

160 kr inkl mat. Servering fr 11:30
Biljettcentrum, 090-13 31 80,
www.biljettcentrum.com
Lunchmenyer: www.umea.fh.se
Arrangörer: Västerbottensteatern i
samarbete med Umeå Teaterförening,
Umeå Folkets Hus och ABF.

”Ett barndomsminne om det som hände vid
Bursjön i Västerbotten sommaren då jag fyllde
nio år. Sommaren då allting tog slut och allting
började.”
Mannen i båten är baserad på Per Olov Enquists
novell med samma namn.
11-13/4

Parvati och Shiva
Hans-Ola Stenlund har utifrån traditionell
indisk mytologi skrivit en saga om den indiska
prinsessan Parvati och guden Shiva. I sin för-

26-28/4

Stor-Brodren
Efterlängtad som få, med den stora glimten i
ögat och en räv bakom örat. Greger Ottosson
är åter på lunchteaterns scen med sin fantasiska
musikalitet och berättarglädje. Av och med
Greger Ottosson. Läs mer på sid. 4.

Sommarsuccén från 2010 kommer tillbaka!

Det susar
i säven

Av Kenneth Grahame. Spelas 18/6-17/7 på
samma natursköna plats i Nordanåparken.

Nypremiär 18/6 kl 15:00
Nordanåparken Skellefteå
Regi: Ronny Danielsson
Skådespelare: Bodil Granlid, Göran
Hansson, Annika Isaksson-Svedberg,
Mattias Kågström, Mikael Lindgren,
Tove Olsson, Gabriella Widstrand, mfl
Längd: 2 timmar

Biljettsläpp 4 mars!

...Det är en härlig, sommarvarm fabel om det lillas
storhet. - SvD
...roas av fantastiska skådespelare, fascinerande
koreografier och förtjusande sånger i två timmar.
- Norran
jonaslundqvist.se

Vuxen: 200 kr, Ungdom/CSN: 80 kr,
Barn t o m 12 år: 50:-

Missade du den förra året? Då har du chansen igen! Vi kan glatt
meddela att även denna sommar befolkas Nordanåparken av lite
fler djur är vanligt.
”Det susar i säven” är en riktig klassiker som fängslat generationer, med
spänning och mycket humor. Föreställningen kan ses av alla från 6 till 100
år så följ med på äventyret i sommar!

WWW.BERATTARFESTIVALEN.SE

En vecka fylld med
berättarkraft och lyssnarglädje

Berättarcaféer NorrlaNds akvavit semiNarier
UNga Berättare dialektfrossa lUmparmiNNeN
måNgkUltUrella möteN BerättartävliNgar
greger ottossoN shame is the game corporate
storytelliNg mUsik och daNs fortBildNiNg
JoNas kNUtssoN, JohaN NorBerg och mariaNNe
folkedotter tUseN Bitar BerättarklUBBeN
döda poeters sällskap – och levaNde mUsik
riksteaterN författarBesök stadeN Berättar
miNNeN fråN skola och idrottsliv skolteater
årets BerättarkommUN med mera...
Berättarfestivalen är ett arrangemang av Västerbottensteatern, Kultur Skellefteå,
Skellefteå museum och Västerbottens museum i samverkan med lokala arrangörer
och med stöd av Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting och Kulturrådet
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