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GÄVLE, BOLLNÄS, HUDIKSVALL, GÄV-
LE, JÄTTENDAL, SANDVIKEN, RUNEMO, 
KORSÅ, LÅNGHED, LJUSDAL, ÖSTER-
FÄRNEBO, ÖSTANBO, BERGVIK, JÄDRA-
ÅS, MARMAVERKEN, FJUGESTA, ÖREBRO, 
SÖDERHAMN, VALLSTA, ÅMMEBERG, 
RAMSBERG, HASSELA, SKELLEFTEÅ, 
UMEÅ, FALKENBERG, VISBY, HUDIKS-
VALL, FORSA, BOLLNÄS, HALLSBERG, 
HASSELFORS,  NORRALA, STORVIK, HU-
DIKSVALL, UMEÅ, BOLLNÄS, GÖTEBORG, 
EDSBYN, SANDVIKEN, FALUN, ÖREBRO, 
VÄSTERÅS, STOCKHOLM, NORRTÄLJE, 
HOFORS, MALMÖ, NORRSUNDET, VALL-
STA, HASSELA, GÄVLE, OCKELBO, LING-
BO, STORVIK, ÖSTANBO, SÖDERHAMN, 
MARMAVERKEN, NORRALA, GRÄNGSBO, 
OVANÅKER, BARKHYTTAN, SÖRFOR-
SA, DELSBO, HUDIKSVALL, ROGSTA,  GÄ    
LE, HUDIKSVALL, DELSBO, NJUTÅNGER, 
ÅMOT, SÖDERHAMN, STUGSUND, HO-
FORS, TORSÅKER, LJUSNE, BERGVIK, 
VÅGBRO, SÖDERALA, RUNEMO, ALFTA, 
KNÅDA, ROTEBERG, EDSBYN, IGGESUND, 
STORVIK, SANDVIKEN, GÄVLE, OCKEL-
BO, STOCKA, ALFTA, FALUN, LJUSDAL, 
STORVIK, HUDIKSVALL, HELSINGFORS, 
FÄRILA, HOFORS, ÖSTERFÄRNEBO, DELS-
BO, UPPSALA, NORRSUNDET, ÅBYGGEBY, 
GÄVLE, HUDIKSVALL HOFORS, ILSBO, 
ALFTA, TRÖNÖ, SÖDERHAMN, STUGSUND, 
EDSBYN, HARMÅNGER, GNARP, SÖRÄNG, 
HÅ, BOLLNÄS, SEGERSTA.
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

UTOPIER

Foto: Märta Thisner

Utopier undersökte vårt beroende av varandra och vad som händer när våra ideologier möts 
och kolliderar, när din utopi är min dystopi. Men där vi ändå tillåts tänka stort. Föreställningen 
gavs främst för högstadieelever. 

En kanin, en räv och en vargdrakhäst möts på ett Furrykonvent någonstans i Sverige.  
De tre ska göra en show ihop, men börjar genast drömma om en bättre värld.
 
Att vara Furry är för dem en motståndshandling mot vuxenvärldens konformitet, en kreativ 
och färgsprakande eskapism från vardagens realism, jobb och karriär. Genom att klä sig i en 
djurkostym får en Furry makten att skapa sin egen kropp och sitt uttryck, bortom de förvänt-
ningar och fördomar som kopplas till kroppen under kostymen. Kön, ålder och färg spelar 
mindre roll. Furrykonventet är alltså en plats där det är tillåtet att vara någon annan, eller  
sig själv. Det är en plats där vargar kan borsta kaniners päls.

Erik Uddenberg använder smart furry-världen 
som en annan verklighet för att hitta en neutral 
arena för ett politiskt samtal. Genom att ikläda 
skådespelarna lurviga kostymer så skapas en 

värld där allt liksom blir på lek.  
/ Gefle Dagblad

Äntligen har jag sett en intelligent skolpjäs 
som vågar ta upp skarpa frågor om  

demokrati och drömmar om ett bättre liv 
på ett sätt som högstadie- och gymnasie- 

elever tydligt uppskattar!  
/ Hälsingetidningar
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

BRODERSKAP

Foto: Henrik Dahl

Broderskap är berättelsen om två bröder. Den ene dramatiker på vänsterkanten. Den andre 
en chef i ett kommunalt bolag som visar sig hysa allt starkare högerextrema åsikter. De delar 
samma bakgrund i en mindre svensk stad, men har dragit helt olika slutsatser utifrån deras 
gemensamma erfarenheter.

Föreställningen undersökte hur en radikaliseringsprocess kan förändra någons hela världs-
bild på ett par månader och i grunden omstöpa en person. Vad händer när familjebanden 
testas till bristningsgränsen? Kan brödernas relation någonsin bli densamma igen? 
 
Föreställningen spelades främst för förstagångsväljare i gymnasiet.

En teater som testar hur nära samtidens  
öppna sår det går att lägga sig.  

/ Gefle Dagblad

Det finns en stor sorg, saknad och längtan i 
pjäsen. Sorgen över en förlorad relation och  
en längtan efter någon sorts samhörighet.

/ Hälsingetidningar 
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

SAD SYMPHONY

Foto: Nemo Stocklassa Hinders

SAD Symphony bestod av sex scenkonstnärer och sex specialinbjudna amatörer. Tillsammans 
bildade de en kör som sökte tröst och hittade styrka i varandra och musiken.

En symfoni av drömmar, kroppar och röster. Finns de gemensamma drömmarna kvar och 
vad betyder en samlad röst, en samlad rörelse? Några står ut och några hör till, några får 
höras och några göms. Med utopiska förtoner och kärlek för det bombastiska lyfter vi fram 
likheter och olikheter, individer och kollektiva formationer.

SAD Symphony tror att vi behöver varandra och att vi kan stå tillsammans i de svåra frågorna. 
Vi utmanar tanken om röstens och kroppens begränsningar och formar en kör av 12 artister 
med uppdrag att söka hela vägen ut i fingerspetsarna efter minsta gemensamma nämnare.

SAD Symphony var en samproduktion mellan Folkteatern Gävleborg och Shake it Collaborations.

SAD Symphony är en av de bästa  
scenkonstupplevelser som Folkteatern  

har erbjudit 
/ Gefle Dagblad

Det är en innerlig och äkta föreställning. 
/ Arbetarbladet
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

DRÖMKVÄDE 

Foto: Tomas van der Kaaij

Drömkväde är ett samarbete mellan Gävle Symfoniorkester och Folkteatern Gävleborg.  
Ett musikaliskt möte mellan en kvartett från Symfoniorkestern och riksspelmannen  
Görgen Antonsson från Folkteatern.

Med Drömkväde ville vi skapa lustfyllda rum där nyskriven musik fick ta plats i skenet av 
levande ljus, en plats där publikens drömmar fick ta gestalt i mötet med musiken. Görgen 
Antonssons kompositioner möttes med Karl-Johan Ankarbloms lekfulla bearbetningar för 
stråkkvartett och de virtuosa symfonikerna i en glädjefylld samklang. 
 
Medverkande:
Görgen Antonsson - fiol 
Ingela Hellberg -  altfiol 
Ingrid Kytöharju -  fiol 
David Peterson -  cello
Alexander Rydberg -  fiol
Komposition: Görgen Antonsson
Bearbetning för stråkkvartett: Karl-Johan Ankarblom
Scenbild, kostym och produktion: Folkteatern Gävleborg

Urpremiär den 9 mars 2018 i Gävle. Föreställningen spelades därefter i Ockelbo, Hofors, Ljusdal, 

Storvik, Torsåker, Delsbo, Åsveden, Mellanfjärden, Alfta, Oslättsfors, Lingbo, Sandviken, Mattsmyra,  

Orbaden, Östanbo, Gränsfors, Hölick, Trönö, Söderhamn, Stockholm, Hovra.

Musiken svänger också från den mest intensiva 

livsglädje till den blåaste melankoli.  

/ Gefle Dagblad

”Drömkväde” är musikpoesi som sveper publiken 

med på en resa utan ord men full av upplevelser.  

(…) Antonsson är djävulskt bra. Helt enkelt. 

/ Arbetarbladet  
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Intervju med
Monika Westin,
del av arrangörsgruppen
i Nordanstig



F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

Dramatikern och skådespelaren Tove Olsson har öppet och i smyg haft sin mobiltelefon på 
REC under allt från privata samtal och intervjuer till medborgarmöten, terapisessioner och 
boxningsträningar. Av de inspelningarna har det blivit en dokumentär dockteaterpjäs som 
samlar ett brokigt persongalleri från geografiskt, socialt och ekonomiskt skilda delar av Sverige.

Genom sig själv och de som råkar hamna i hennes väg försöker pjäsens Tove att greppa  
en svårgreppbar samtid. Global handel, världspolitik och internationella konflikter får  
konsekvenser som märks direkt utanför dörren och det är upp till var och en att ta ställning, 
agera, rädda världen eller rädda sig själv.

Det Nya Riket var ett konstnärligt samarbete mellan Malmö Dockteater, Lumor och  
Folkteatern Gävleborg.

Foto: Elin Aldén

DET NYA RIKET

Genomförandet är lysande … Plötsligt är  
vi inte publik längre, utan vittnen.
/ Kulturnytt i P1, Sveriges Radio

Brottstycken ur samtiden.  
Dockteater med utsökt tajmning

/ Dagens Nyheter
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

ÄNGLASPEL

I Änglaspel väljer Sara att försvinna in i en annan värld där hon har plats att tänka. En värld 
hon kan stanna tiden, se sig om bakåt och fråga sig själv om hon kan överleva framtiden. 
Nuet gör ju så förbannat ont. Grafo tror att han har tappat bort sin familj och att han aldrig 
kommer att bli hittad igen. Hidaya sörjer samtidigt en förlorad vänskap. De skulle ju vara 
vänner hela livet? Pjäsen Änglaspel om 12-åringarna Sara, Grafo och Hidaya är en vacker och 
berörande berättelse av hur bräckligt livet är, och om hur vi alla hänger ihop utan att riktigt 
förstå hur. Föreställningen gavs för mellanstadieklasser. 

Foto: Tomas van der Kaaij

Dödens bra – Grattis alla barn  
som får se Änglaspel.

/ Arbetarbladet

Det finns en poäng med att teatern uppsöker barnen i deras verklighet, men det finns också 
ett värde i att barnen får lämna denna verklighet för att i stället besöka teaterns magiska rum. 

Och att även barnen ska få de riktigt stora, påkostade produktionerna
/ Gefle Dagblad 
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Rivers of Färila, en berättelse inspirerad av koreografen Per Jonssons liv och verk. Per växte 
upp i närheten av Hyttebo, Färila. Hans fiolspelande tog honom till Stockholm, till dansen och 
koreografin och ett av de största genombrotten i svensk danshistoria. Men bredvid framgångs- 
sagan ryms frågor kring identitet, prestation, psykisk ohälsa och omgivningens krav. Till premiären  
av sitt sista verk, Rivers of Mercury, dyker Per inte upp.

Vad finns kvar av en människa när den inte längre är här? När klingar ett eko ut eller när  
upphör vågorna efter ett kraftigt skalv?

Rivers of Färila är en hyllning till livet och minnena, till de som djupt påverkat oss och  
förändrat vår blick och våra liv för alltid och till de som inte längre finns med oss.  
Med inspiration från Per Jonssons liv, hans verk och energifyllda entusiasm för dansen och 
konsten berättas en historia om lust och förlust. Med nykomponerad musik och koreografi 
varvas hälsingemystik, parallella tidsdimensioner, fantasi och tro med berättelsen om ett  
liv och en människa som inte längre finns med oss.

F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

RIVERS OF FÄRILA

Foto: Märta Thisner 

Folkteatern har gjort andlös scenkonst  
av Per Jonssons liv och tragiska död

/ Gefle Dagblad

Mattias Brunns “River of Färila”  
är mycket gripande 

/ Expressen
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

SCEN:SE

Scen:se, ett treårigt projekt där konst skapas specifikt för barn och unga med svåra intellekt- 
uella funktionsvariationer. Syftet är att alla ska få möjligheten att uppleva konst och kultur 
oavsett funktionalitet eller behov.

Projektet vill utmana konventionerna för hur konst- och kulturaktörer kan göra sin verksamhet 
tillgängliga för en ung publik med särskilda behov. Med sinnlighet, sensoriska, upplevelsebaserade  
och interaktiva uttryck och tilltal ska projektet erbjuda konstnärliga upplevelser för just dessa 
målgrupper. Projektet kommer under tre års tid att generera en utställning och två scen-
konstföreställningar. Där ingår även ett omfattande pedagogiskt arbete för personal inom 
särskolan och träningsskolan, där metoder för kreativt lärande genom drama erbjuds.

Folkteatern Gävleborg producerar två föreställningar inom projektet, bägge i samarbete  
med välrenommerade engelska scenkonstnärer med lång erfarenhet av att arbeta för och 
med målgrupperna.

Den första föreställningen, Stranden, hade urpremiär i november 2018, och regisserades av 
Tim Webb från Oily Cart Theatre i London.  
Den andra föreställningen, Shakespeares Hjärtslag, regisseras av Kelly Hunter, tidigare skåde- 
spelare i Royal Shakespeare Company. Hon lämnade sin skådespelarkarriär för att skapa 
scenkonst för och med barn och unga med diagnoser inom autismspektrumet. Kelly Hunter 
har genom Shakespeares texter och dess mångfacetterade karaktärer utvecklat en metod för 
att skapa inkluderande föreställningar för denna målgrupp. Hon har skrivit boken Shakespeare’s  
Heartbeat, drama games for children with autism och bildat sitt eget mycket framgångsrika 
kompani, Flute Theatre.
Scen:se är ett samarbetsprojekt mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudikteaterns supporter-
klubb, Riksteatern Barn och Unga, Hälsinglands Museum och Folkteatern Gävleborg.

Bild: Folkteatern Gävleborg  
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R

STRANDEN

Stranden, baserad på dikten Dover Beach av Matthew Arnold. Föreställningen hade premiär i 
november 2018, och regisserades av Tim Webb från Oily Cart Theatre i London. En teatergrupp 
som under snart 30 år varit en av de stora föregångarna i att skapa fullödig scenkonst för 
barn och unga med funktionsvariationer.

Föreställningen Stranden är en del av konst- och kulturprojektet Scen:se.
Skådespelarna utbildades för att kommunicera och ta tillvara på publikens reaktioner. Publiken 
består av max 6 unga personer med varsin medföljare. Föreställningen ges för allmänheten 
och grundsärskolans träningsklasser och gymnasiesärskolans individuella program. Innan 
föreställningen har både skolor och privatpersoner tillgång till ett förberedelsematerial samt 
en handbok för medföljare. En pedagog finns tillgänglig innan och under föreställningen.

Oily Cart har skapat föreställningar för dessa barn och unga i över 30 år och är högt ansedda  
i Storbritannien och internationellt för att hålla hög kvalitet och ha spetskompetens inom 
scenkonst för vår publik. Deras föreställningar är alltid sensoriska och mycket interaktiva.

Foto: Martin Skoog

Folkteaterns nya föreställning:  
Vacker och meditativ teater för dem  

som känner med sina sinnen 
/ Gefle Dagblad

Alla sinnen stimulerades när elever på  
Stenbergaskolans grundsärskola i Ljusne fick  

uppleva teaterpjäsen Stranden. 
/ Hela Hälsingland
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Uppföljningspunkter i kulturplanen
• MÅNGFALD AV BERÄTTELSER 
• KULTUR FÖR INTEGRATION 

• DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR 
• ATT ÖVERBRYGGA GEOGRAFISKA AVSTÅND 

• KULTUR, HÄLSA OCH LIVSKVALITÉ 
• KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR 
• LÄSFRÄMJANDE 

• BARN OCH UNGA 
• KVALITET

• JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET 
• MILJÖ

• TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 



FRÅGOR?



TACK FÖR OSS!


