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Styrelsen för Sundsvalls Teaterförening – en del av Riksteatern, 
får härmed avge berättelse över föreningens verksamhet 2006. 
 
 
 
FÖRENINGEN 
Org.nr 889200-9237 
 

Sundsvalls Teaterförening är medlem 
i Riksteatern och föreningens stadgar 
överensstämmer med Riksteaterns 
normalstadgar för anslutna föreningar. 
  
Årsmöte 
Årsmöte hölls i Sundsvalls Teaters 
Café den 27 mars i närvaro av 24 
medlemmar. 
 
Organisation av styrelsearbetet 
Styrelsen har bildat ett arbetsutskott 
som följer den löpande verksamheten, 
förbereder styrelsemöten och utarbe-
tar förslag till beslut.  Utskottet består 
av Susanne Nordström, Staffan Mjö-
nes och Sven-Ove Jacobsson. Till 
utskottet har vid behov adjungerats 
Frans Costell och Thore Bergman. 
Styrelsen har vidare organiserat sitt 
arbete i marknadsgrupp, medlems-
grupp, arrangemangsgrupp, drama-
grupp, kongressgrupp och målgrupp. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 7 proto-
kollförda sammanträden och två sty-
relsekonferenser. Utöver detta har ett 
antal sammanträden hållits med ar-
betsutskottet och de särskilda arbets-
grupperna. 
 
Medlemmar 
Vid verksamhetsårets slut hade före-
ningen 550 enskilda medlemmar och 
24 föreningar och 5 företag som med-
lemmar. 
Under hösten genomfördes en med-
lemsvärvaraktivitet i samband med 
två föreställningar. Aktiviteten ledde 
till att vi fick 237 nya medlemmar. 
 

Medlemsträffar 
Under året har föreningen genomfört två 
medlemsträffar.  
Den 2 feb i Sveateatern presenterade 
Reine Lööf Riksteatern de båda kom-
mande dramaföreställningarna Terminal 
och I Alperna och Tomas Melander 
Teater Västernorrlands kommande 
program. Dessutom gjordes en skriftlig 
enkät bl.a. med frågor om medlemmar-
nas önskemål beträffande teaterutbud. 
Träffen avslutades med ett Beppe Wol-
gersprogram av Kulturföreningen Soja. 
Den andra träffen hölls den 20 sept. i 
Konsertteatern. Då presenterade re-
presentanter för föreningen, Kulturav-
delningen och Teater Västernorrland 
höstens utbud av teater i Sundsvall. 
Träffen avslutades med ett studiebesök 
vid Sveateatern och Teater Västernorr-
lands repetition av Maratondansen. 
 
Kansli 
Kanslitjänster köptes under första halv-
året av Riksteater Västernorrland. Upp-
gifterna har utförts av teaterkonsulent 
Marie Nilsson. Föreningens ordinarie 
kanslist Carin Stråle återkom i tjänst 
efter föräldraledighet den 1 juni.  Före-
ningen Folkets Hus och Park i Sundsvall 
har svarat för föreningens ekonomiad-
ministration. 
 
Träffar hos Riksteatern 
Riksteaterns Anbud Live hölls i Hallunda 
den 23 september. Från föreningen del-
tog Susanne Nordström, Frans Costell, 
Helena Sjöholm och Carin Stråle. 
På Riksteaterns Teaterdagar 17-19 nov 
i Hallunda representerades föreningen 
av Susanne Nordström, Sven-Ove Ja-
cobsson, Staffan Mjönes och Caroline 
Lorentzon.  
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Representanter för föreningen har 
också deltagit vid möten med Dra-
makretsen hos Riksteatern .  
 
Riksteater Västernorrland 
Teaterföreningen är medlem i Rikste-
ater Västernorrland och representeras 
i regionföreningens styrelse av Sven-
Ove Jacobsson (ordf.) och Frans Cos-
tell (vice ordf.) Vid årsmötet den 7 
mars i Härnösand representerades 
föreningen av Sven-Ove Jacobsson, 
Frans Costell och Erik Jonsson. 
 
Sundsvalls Biljettservice Ekono-
misk Förening 
Sundsvalls Teaterförening, Teater 
Västernorrland, Nordiska Kammaror-

kestern, Timrå IK och Sundsvalls Tid-
ning äger gemensamt den ekonomiska 
föreningen som varit verksam sedan 
1999. Föreningen bedriver under nam-
net Entré Sundsvall evenemangsinfor-
mation och biljettbokning/försäljning till 
de flesta kultur-, nöjes- och sporteve-
nemang som arrangeras i Sundsvall 
med omnejd. Intressenterna svarar so-
lidariskt för föreningens ekonomi.  
I föreningens styrelse representeras 
Teaterföreningen av Thore Bergman 
med Sven-Ove Jacobsson som ersätta-
re 
Vid årsmötet den 22 juni 2006 rep-
resenterades föreningen av Susanne 
Nordström 
 

 
 
PROGRAMVERKSAMHETEN 
 
Bild 
 
 
Sundsvalls Teaterförening arrange-
rade under verksamhetsåret 21 före-
ställningar och 2 föreläsningar som 
sågs av totalt 3 403 personer. 
 
Beppe Wolgers 
Årets första föreställning arrangera-
des, som en del i en medlemsträff för 
Teaterföreningens medlemmar på 
Sveateatern den 2 februari. 
Träffen avslutades med ett program 
om Beppe Wolgers sånger, dikter och 
sketcher av och med Kulturföreningen 
SOJA. 
 
Kalle och Laleh 
Spokenwordartisten Kalle Haglund 
och fjolårets stjärnskott på musikhim-
len Laleh gästade Sundsvalls Teater 
den 3 februari. En unik föreställning 
med massor av hjärta. Lalehs säreg-
na musik smälte samman med Kalles 
snirkliga ord. Tillsammans hade de 
skapat en kärleksfull och helt ärlig 
show som tar den unga musiken och 
poesin till en ny nivå. 
 

Inte mer än fullt 
Benny Haag i en egen okonstlad före-
ställning om att bryta sig ur alkoho-
lens grepp. Det är en historia om vad 
som verkligen är viktigt i livet, familjen 
och andra relationer. Om ansvar och 
drömmar. Om var på vägen det gick 
snett, trots att chansen fanns att gå 
tillsammans. Och om det faktum att 
allt är möjligt, att man faktiskt kan 
förändra sin situation. 
Teaterföreningen arrangerade en fö-
reställning i egen regi i Sveateatern 
och en föreställning i samverkan med 
Opalen i Kvissleby. Två förställningar 
såldes dessutom till NBV Mittsverige   
 
Konserv 
En matlagningsmusikal som spelades 
på Sveateatern den 2 mars. 
Sex personer på scenen som lagade 
mat, sjöng, spelade teater och instru-
ment till musik med inslag av såväl 
folkmusik som kammarmusik och 
jazz. Manus av Gunilla Bergerham 
och musik av Malin Hülphers och 
Janne Levander.  
 

 
Medlemsmöte på Sveateatern 
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Terminal 
På Sundsvalls Teater gavs den 2 april 
2 nyskrivna pjäser ur sviten Terminal 
av Lars Norén. Sex av landets bästa 
skådespelare i Noréns nya skildringar 
av familjerelationer, tidens gång och 
minnets splittring. Föreställningen var 
särskilt intressant för oss i Sundsvall 
eftersom repetitionsarbetet under led-
ning av Lars Norén inleddes här  i 
Konsertteatern i november 2005. 
"Terminal löste Noréns skrivkramp.” 

ST 

 
Kära medborgare 
Koreografen, dansaren och Birgit 
Kullbergstipendiaten Anna Vnok åter i 
Sundsvall och på Sundsvalls Teater 
med en ny dansföreställning. Denna 
gång bjöd Anna Vnuk in till en värld 
där hon och fyra andra medborgare 
under en timme glider in och ut ur 
olika identiteter och känslor. Det var 
en dansföreställning om att titta riktigt, 
riktigt noga på andra människor. Och 
om det roliga i att se andra i sig själv, 
och tvärtom.  
 
I Alperna 
Årets andra föreställning från Rikstea-
tern Drama var en politisk satir om 
mänskliga katastrofer och sport av 
Nobelpristagaren Elfride Jelinek.  
Pjäsen handlar om en olycka med ett 
bergbanetåg i Österrike år 2000. Den 
utspelar sig på en basstation till berg-
banan, någonstans i gränslandet mel-
lan livet och döden. En kontroversiell 
och samhällskritisk pjäs och en bitan-
de satir om vår tid. 
Regi Melanie Mederlind. 

”Svart drömspel i dystra alper” 
SvD 

 - LIVE- 
Den 19 september återkom den arge 
punkpoeten Marcus Birro till Sunds-
vall med sin kritikerhyllade föreställ-
ning  -LIVE-. Med svart humor och 
beska sanningar blandade han själv-
ironi med pricksäkra iakttagelser om 
den vanliga människan och sin tro på 
allas möjlighet att få leva det liv de vill 
och förtjänar. 
Ett samarrangemang med Kulturav-
delningen. 
 

Om du är rebell så är jag reko 
Teaterföreningen och Kulturavdel-
ningen samarrangerade den 4 okt en 
dokumentär performance av och med 
Fia-Stina Strandlund, en av de mest 
tongivande konstnärerna i vårt land.  
Publiken mötte en ocensurerad dra-
matiserad verklighet presenterad di-
rekt på scenen. Det handlar om of-
fentlighet vs integritet. Om vilket pris 
man är beredd att betala för sina 
ideal. Om hur rebeller får vara med att 
leka så länge de inte utgör ett reellt 
hot. 
 
God Natt Madame 
Piteå Kammaropera och Norrbottens 
Kammarorkester gästade Sundsvalls 
Teater den 5 oktober med sin opera 
om Carl Michael Bellman. 
Operan belyser olika delar av Bell-
mans liv och diktning. Den sprudlande 
lyckan, den rena kärleken, den hjärt-
slitande humorn och den randiga 
sorgen. Men också den eviga kampen 
att distrahera färjkarlen Karon. 
 
Rikard III 
Shakespeares drama om kung Rikard 
III spelades I Tonhallen den 30 no-
vember. Ett våldsamt drama med 
intriger, förförelser och mord.  Shake-
speares originaltext har bearbetats 
och kortats och det brittiska är delvis 
avskalat i uppsättningen. Regi Linus 
Fellbom som också gjort manusbear-
betning tillsammans med Franka 
Gerbert.  Huvudrollen spelades av 
Rikard Wolff och i några av de övriga 
rollerna sågs Emil Almén, Lars 
Bethke, Margareta Hallin och Sten 
Johan Hedman. 

”Rikard Wolff imponerar i  
huvudrollen” Dagbladet 

 
Charlotta Larsson och Per Burell 
 i Terminal 

 
Anna Vnuk 

 
I Alperna 
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Aurelia i Underlandet 
Den 1 och 2 november gästades 
Tonhallen av en världsartist från famil-
jen Chaplin. Det var Charlie Chaplins 
barnbarn Aurelia Thierrée som till-
sammans med dansaren Jaime Mar-
tinez bjöd på en föreställning med ett 
magiskt hopkok av teaterns mysterier 
och drömlika illusioner, något utöver 
det vanliga. Två förtrollande kvällar 
fylld av överraskande uppfinningsri-
kedom och en mix av fantasi och il-
lusion. 
Föreställningarna samarrangerades 
av Kulturavdelningen och Teaterföre-
ningen i samverkan med ST-kortet. 
 
Cosi fan tutte 
I Stadshussalongen gavs den 9 no-
vember Mozarts opera Cosi fan tutte. 
En förvecklingskomedi som handlar 
om hur två unga damer får sin trohet 
satt på prov av sina fästmän.   
En föreställning från Norrlandsoperan 
i samarbete med Vietnam National 
Opera.  Regi: Helena Röhr. Operan 
spelades med 3 sångare från Sverige 
och 3 från Vietnam. 

”Mozarts mest cyniska och kanske 
vackraste opera”                   DN 

 

Lille Eyolf  
gavs på Tonhallen den 12 november. 
En klassiker av Ibsen om passion, 
svek och skuld. En avskalad rå och 
nära föreställning signerad Lars No-
rén. Spelet skedde på en uppbyggd 
scen placerad på Tonhallens stora 
scen och med publiken på stolar runt 
om. 
En föreställning från Riksteatern Dra-
ma i samarbete med Nationaltheatret i 
Norge. 
 

Bit för bit 
Vår egen Helen Sjöholm tillsammans 
med kollegan Myrra Malmberg i Ton-
hallen den 22 november inför en full-
talig publik. De båda musikalstjärnor-
na tillsammans med pianisten Peter 
Nordahl gav en mycket uppskattad 
föreställning med musikalmelodier, 
anekdoter och standup-nummer.  
          ”Känslofullt och gripande och 

med massor av energi”   ST 

 
Jianus magiska cirkus och 
Minns du Greta Garbo. 
Två föreställningar från Tyst Teater på 
Opalen i samarbete mellan Teaterfö-
reningen och Opalen. 
 
Jianus magiska cirkus spelades för 
både hörande och döva barn den 4 
november. Jianu Iancu spelade den 
store trollkarlen som tog med publiken 
på ett fantastiskt äventyr. 
Minns du Greta Garbo? den 30 no-
vember vände sig också till både döva 
och hörande och var en varm och 
tänkvärd berättelse om minnen, livet 
och gamla filmstjärnor. Föreställning-
en skildrade ett möte mellan en äldre 
kvinna och en invandrad ung man 
som just börjat jobba i hemtjänsten. 
 
Föreläsningsserie om kultur 
I samarbete med Kulturavdelningen 
genomfördes under våren föreläs-
ningsserie i Kulturmagasinet med 
följande föreläsare: 
Anneli Jordal  författare  och kultur-
journalist.    
Sven-Hugo Persson dramaturg och 
textförfattare. 
 

 
Lille Eyolf 

 
Myrra och Helen 

 
Jianus Magiska Cirkus 
 
 
 
 
Foton. 
Urban Jörèn: Terminal, I Alperna,  
Lille Eyolf, Jiuanus Magiska Cirkus 
Ola Bergengren: Kalle och Laleh 
Petra Hellberg: Anna Vnuk 
Martin Skoog: Myrra och Helen 
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PUBLIKSTATISTIK    

     

Datum Program Plats Förest. Publik 
     2006-02-02 
Medlemsträff 

Beppe Wolgers- 
program 

Sveateatern 1 70 

2006-02-03 Kalle och Laleh Sundsvalls Teater 2 326 
2006-02-05--09 Inte mer än fullt Sveateatern m fl 4 279 
2006-03-02 Konserv Sveateatern 1 36 
2006-04-02 Terminal Sundsvalls Teater 1 176 
2006-04-04 Kära medborgare Sundsvalls Teater 1 145 
2006-04-19 I Alperna Sundsvalls Teater 1 90 
2006-09-19     -Live- Sundsvalls Teater 1 54 
2006-10-04 Om du är rebell så är 

jag reko 
Konsertteatern 1 52 

2006-10-05 God Natt Madame Sundsvalls Teater 1 197 
2006-10-30 Rikard III Tonhallen 1 428 
2006-11-01--02 Aurélia i underland Sundsvalls Teater 2 402 
2006-10-05 Jianus magiska cirkus Opalen 1 52 
2006-11-11 Cosi fan tutte Stadshussalongen 1 177 
2006-11-12 Lille Eyolf Tonhallen 1 82 
2006-11-22 Bit för bit Tonhallen 1 710 
2006-11-30 Minns du Greta Garbo Opalen 1 46 
 Föreläsning Kulturmagasinet 2 81 
   23 3 403     

   
DRAMAKRETSEN 
Sundsvalls Teaterförening ingår till-
sammans med Riks Drama och 8 
andra teaterföreningar i ett samarbete 
Dramakretsen. Inom ramen för Dra-
makretsen sker ett samarbete i konst-
närliga och kulturpolitiska frågor mel-
lan deltagarna. Projektet är planerat 
att pågå i första hand t.o.m. våren 
2007. Från föreningens sida har vi 
arrangerat 2-4 föreställningar från 
Riks Drama per år. Internt i före-
ningen har styrelsen bildat en Drama-
grupp bestående av Staffan Mjönes 
sammankallande, Frans Costell och 
Sven-Ove Jacobsson. Gruppen sva-
rar förberedelse och genomförande 
av dramaöreställningarna. Dessutom 
svarar gruppen för olika aktiviteter 
kring föreställningarna. Riksteatern 
stöder föreningen i publikarbetet inför 
dramaföreställningarna. Insatser un-
der 2006 har dessutom bl. a bestått 

av läsningar av manuskript med skol-
klasser och andra grupper. 
 
Inom ramen för Dramasamarbetet har 
Riksteatern under hösten 2006 startat 
projektet Den polske rörmokaren.  Det 
rör sig om 4 nyskrivna korta pjäser som 
bygger på en artikelserie av Maciej 
Zaremba. Pjäserna kommer att spelas 
under en och samma dag i mars 2007. 
Representanter för föreningen har del-
tagit i träffar på Riksteatern för planering 
av projektet. 
 
PUBLIKVÄRDAR 
Föreningen har ett tiotal medlemmar 
som fungerar som publikvärdar vid före-
ställningarna. Värdarna säljer program, 
delar ut informationsmaterial, har kon-
takt med ensemblen, hjälper publiken i 
praktiska frågor och sköter i förekom-
mande fall garderob och biljettrivning. 
Verksamheten är mycket uppskattad.  

 
 

 
 
 
 
  
Maciej Zaremba 
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BILJETTFÖRSÄLJNING 
Biljetter till föreningens arrange-
mang har sålts av Entré Sunds-
vall. Biljetter  
har också kunnat bokas via Inter-
net samt hos Entré Matfors, Entré 
Ånge, Entré Timrå och Entré 
Härnösand. 
 
MARKNADSFÖRING 
Teaterföreningen producerade ett 
vår- program i egen regi som 
trycktes i 5 000 exemplar. Inför 
hösten inledde Teaterföreningen, 
Teater Västernorrland och kom-
munens Kulturavdelning ett sam-
arbete och gav ut ett gemensamt 
program Teater i Sundsvall. Pro-
grammet trycktes i 6 000 exem-
plar och distribuerades över hela 
kommunen. 
Föreställningarna annonserades i 
lokala dagstidningar och i Sunds-
vallsguiden. I marknadsföringen 
användes också affischer och 
flygblad producerade av Rikstea-
tern.  
 
MEDIA 
Teaterföreningen bjöd under året 
in representanter för media till 
flera pressträffar för att presente-
ra vår verksamhet och planerade 

program. Föreningen fick under 
året god publicitet.  
 
EKONOMI 
Flerårsjämförelse (Tkr) 
 2006 2005 2004 
Intäkter 1 

025 
1 

353 
1 

691  
Resultat 28 87 91 
Eget 
kap. 

125 97 10 

 
Föreningens intäkter minskade 
jämfört med 2005 med 328 tkr till 
1 025 tkr.  Biljettintäkterna sjönk 
från 788 tkr till 447 tkr. Intäkts-
minskningarna förklaras till en del 
av att ett par av årets arrange-
mang genomförts i samarbete 
med producenter och att kostna-
der i form av gage då utbytts mot 
del i biljettintäkterna.  
Kommunens verksamhetsbidrag 
har varit oförändrat 410 tkr. 
 
En dom i Regeringsrätten har 
skapat förutsättningar för Rikstea-
tern och riksteaterföreningarna att 
momsregistrera sina verksamhe-
ter. Riksteatern momsregistrera-
de sin verksamhet fr.o.m. halv-
årsskiftet och Sundsvalls Teater-
förening fr.o.m. 18 dec. 2006. 
Som en följd av detta har Riks-

teatern kunnat efterdebitera 
moms på gager för inköpta före-
ställningar under perioden 2000 – 
2006. För teaterföreningen be-
tydde det en efterfakturering på 
tillsammans 621 781 kr. Beloppet 
har tagits upp som kortfristig 
skuld i balansräkningen och ba-
lanseras av en motsvarande 
momsfordran på skatteverket på 
samma belopp. Momsregistre-
ringen av föreningen beräknas 
leda till att föreningen får lite 
lättare att klara de kostnadsök-
ningar vi har att vänta. 
 
Teaterföreningen lyckades under 
2006, för tredje året i rad, nå ett 
positivt resultat. Föreningen har 
därmed lyckats skapa den eko-
nomiska buffert som bedöms 
nödvändig för att kunna satsa på 
ett bra och varierat utbud av 
teater i Sundsvall. 
 
Styrelsen föreslår att årets resul-
tat 28 459 kr och det balanserade 
resultatet på 96 850 kr överförs i 
ny räkning.  
 
 
 
 

 


