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VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING
FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORG
VERKSAMHETSÅRET 2020-01-01 – 2020-12-31

V E R K S A M H E T
STYRELSE OCH ARBETSUTSKOTT
Följande, av Region Gävleborg utsedda, ledamöter och ersättare har
utgjort styrelsen för Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län under
tiden 2020-01-01 – 2020-12-31
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Ordinarie Ledamöter
Carina Holm (S), Gävle
Hannah-Karin Linck (C), Rengsjö
Peter H Stjerndorff (M), Gävle
Kristoffer Lindberg (S), Bollnäs
Maritha Johansson (V), Gävle
Patric Norrå (SVG), Valbo
Carmen Lundkvist (L), Sandviken
László Gönczi (MP), Färila
Anna Rosén (SD), Hedesunda (t om 201125)
Romel Rached (SD), Gävle (fr om 201126)
Ersättare
Lena Erixon (S), Sandviken
Per Bång (M), Bollnäs
Stina Berg (M), Ljusdal
Marianne Persson (C), Norrala
Susan K Persson (V), Edsbyn
Peter Åkerström (KD), Hudiksvall
Kerstin Monk (MP), Gävle
Jenny Breslin (S), Loos
Arima Bergstedt (SD), Ljusdal (t om 201125)
Mikael Forsberg (SD), Gävle (fr om 201126)
Företrädare och personliga ersättare
utsedda av respektive organisationer:
Företrädare
Ann-Kristine Hellman, Riksteatern Gävleborg
David Zackrisson, Folkteaterns personal
(t o m 200507)
Anna Pareto, Folkteaterns personal
(fr o m 200508)
Anna Sörell, Folkteaterns personal
Ersättare
Agneta Svens, Riksteatern Gävleborg
Hans Wennberg, Folkteaterns personal
(t o m 201115)
Cecilia Wernesten, Folkteaterns personal
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Revisorer
Annika Wedin (-), Hedesunda
Nils Westling (C), Bergvik
Revisorsersättare
Per Månsson (-), Gävle (t o m 201208)
David Hansen (-), Järvsö (fr o m 201209)
Roger Hedlund (SD), Gävle
Föredragande
Marcus Hellsten, Teaterchef
Arbetsutskottet har utgjorts av Carina Holm,
ordförande, Hannah-Karin Linck, förste vice
ordförande och Peter H Stjerndorff, andre
vice ordförande. Arbetsutskottet har under
året representerat Stiftelsen Folkteatern
i Gävleborg och aktivt deltagit i organisa
tionerna Länsteatrarna i Sverige och Svensk
Scenkonsts verksamhet.
Länsteatrarna i Sverige är den nationella
organisationen för regional scenkonst i
Sverige. Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstsektorn.
Under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31
höll styrelsen tre sammanträden och arbets
utskottet sex sammanträden.

Könsfördelning på balansdagen
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Män

Könsfördelning 2020
Kvinnor
Män
Procent

Procent

PERSONAL
Under 2020 har teatern tagit 30 årsverken i anspråk, fördelat på 16 kvinnor och 14 män.
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V E R K S A M H E T

Illustration: Folkteatern Gävleborg
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VERKSAMHET
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Folkteatern i Gävleborg grundades 1980 och
är en stiftelse med Region Gävleborg som
huvudfinansiär. Teatern strävar efter att
arbeta nära regionens invånare och med
frågor som är relevanta här och nu. Folk
teatern ska vara en inkluderande mötesplats
för gestaltning av vår samtid och omvärld.
Den ska skapa konstnärliga sammanhang där
oväntade kontakter knyts och nya aktiviteter
och projekt möjliggörs. Genom att fungera i
ett samspel med det omgivande, föränderliga
samhället vill den bidra till att öka männi
skors makt och möjligheter att påverka sina
liv och öka sin delaktighet i länets samhällsliv.
Vi strävar efter att utveckla våra gemensamma
erfarenheter samt skapa förutsättningar till
förnyelse. Delaktighet och ansvar för verksamheten är en gemensam utgångspunkt
för alla teaterns medarbetare. Allas röster
ska påverka teaterns konstnärliga arbete och
utveckling. Teaterns konstnärliga samtal ska
präglas av mod, delaktighet, kontinuitet,
generositet, gemenskap och respekt, och de
ska verka för att alla inom Folkteatern ska
känna delaktighet i och tillsammans bära det
konstnärliga arbetet. Mötesformerna ska
värdesätta allas åsikter och se det öppna
samtalet som en grundläggande förutsättning för teaterns utveckling. I dessa samtal
ska vi bejaka konstnärlig lust och ställa höga
krav på oss själva, såväl den enskilda som
den kollektiva insatsen.
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs uppdrag
enligt stadgarnas ändamålsparagraf (§ 3) är:
”Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet
att i första hand inom Gävleborgs län med
fast ensemble och på annat sätt driva eller
organisera konstnärlig teaterverksamhet.

Stiftelsen skall samråda med statliga och
kommunala myndigheter samt utveckla
samarbetsformer med regionteatrar i angränsande län och övriga kulturinstitutioner,
organisationer och organ som företräder
samhälls- och kulturlivet.
Folkteatern skall genom sina arbetsformer
och sin repertoar medverka till att skapa en
bättre samhällsmiljö och jämlikhet.
Teatern skall verka för att undanröja för
domar, ekonomiska och sociala hinder som
gör teatern till ett fåtalets privilegium.
Folkteatern skall värna och vitalisera demokratin genom att vara ett slagkraftigt alter
nativ till den kommersiella kultur som passi
viserar människor.”
Statens Kulturråd gav under året ett särskilt
bidrag om 340 000 kr för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet.
Dessa medel har delfinansierat aktiviteter
inom verksamheten. De aktiviteter och projekt som genomförts redovisas vidare på
sidan 11 samt sidorna 23 och 27.
Verksamhetsåret präglades till stor del av
den pågående pandemin som drabbade hela
samhället. Folkteatern fick under året ompröva den dagliga och den konstnärliga verksamheten samt skapa helt nya arbetsrutiner,
allt i en strävan efter att uppfylla stiftelsens
ändamål, verksamhetens målsättningar, såväl
som de tilldelade uppdrag verksamheten
förbundit sig till.
Året har inneburit en utveckling med många
nya och för verksamheten oväntade och på
nya sätt givande möten med publiken. Dessa
kan komma att utgöra en erfarenhetsgrund
för kommande arbete för Folkteatern.

Teatern skall utvecklas i samverkan med
länets befolkning.

Folkteatern Gävleborg ingår i kultursamverkansmodellen
genom delfinansiering från Region Gävleborg.
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V E R K S A M H E T
Folkteatern presenterade under året en kommande konstnärlig riktning för åren 20212026. En ny konstnärlig ledningsmodell
arbetades fram, som kommer att ledas av
Gro Oskarson Kindstrand under dessa år.
I förberedelsearbetet framtogs ett antal
konstnärliga teser som skall prägla teaterns
verksamhet. Under året gav Folkteatern en
utlysning inför den kommande konstnärliga
riktningen. I utlysningen eftersöktes medarbetare som på olika sätt skulle kunna utgöra
en kompletterande konstnärlig sammansättning för Folkteaterns verksamhet. Uppmärksamheten var stor och närmare 800 personer
valde att ansöka till Folkteatern.

närliga ledningen, Mattias Brunn, Kajsa
Isakson och Erik Uddenberg efter fem inspirerande år. En trio om tre konstnärliga ledare
som under deras konstnärliga ledning i val av
material, tematiker, spelplatser och tillsammans med gästande konstnärer och länets
invånare vridit och vänt på begrepp som
Gränser, Utopi, Drömmar, Dystopi, Demokrati, Tradition och Tro. Samt konstens
betydelse och kraft i vårt samhälle, samtid
och framtid.

Då verksamheten utifrån pandemin gav ett
utökat utrymme för förberedelsearbeten och
konstnärligt forskande ägnades tid till fördjupning och forskning kring Shakespeares
sista verk för möjliggörande av kommande
uppsättningar och särskilda satsningar.
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Folkteatern avtackade den sittande konst-

Folkteatern Gävleborgs Konstnärliga ledning åren 2015 - 2020 - Mattias Brunn, Kajsa Isakson, Erik
Uddenberg, foto: Tomas van der Kaaij, Martin Skoog.
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V E R K S A M H E T
KÖPENHAMN, BOLLNÄS, LILLTJÄRA, RUNEMO, GÄVLE, GYSINGE, NORRSUNDET,
VALBO, GÖTEBORG, HOFORS, TORSÅKER,
HUDIKSVALL, DELSBO, LJUSDAL, JÄRVSÖ,TALLÅSEN, LULEÅ, LUND, MALMÖ,
BERGSJÖ, OCKELBO, JÄDRAÅS, EDSBYN,
OVANÅKER, SALA, SANDVIKEN,JÄRBO, STOCKHOLM, SÖDERHAMN, NORRALA, SANDARNE, TIERP, UPPSALA, GOTTSUNDA, VÄXJÖ, KÖPENHAMN, BOLLNÄS,
LILLTJÄRA, RUNEMO, GÄVLE, GYSINGE,
NORRSUNDET, VALBO, GÖTEBORG, HOFORS, TORSÅKER, HUDIKSVALL, DELSBO, LJUSDAL, JÄRVSÖ,TALLÅSEN, LULEÅ, LUND, MALMÖ, BERGSJÖ, JÄDRAÅS,
OCKELBO,EDSBYN, OVANÅKER, SALA,
SANDVIKEN,JÄRBO, STOCKHOLM, SÖUNDER
ÅRET
DERHAMN,
NORRALA
SANDARNE, TIERP,
GENOMFÖRDES
221
UPPSALA,
GOTTSUNDA,
VÄXJÖ, KÖPENPUBLIKA
OCH DIGITALA
HAMN,
BOLLNÄS,
LILLTJÄRA, RUNEMO,
ARRANGEMANG FÖR
GÄVLE, GYSINGE, NORRSUNDET, VALBO,
31 917 PERSONER
GÖTEBORG, HOFORS, TORSÅKER, HUDIKSVALL, DELSBO, LJUSDAL, JÄRVSÖ,TALLÅSEN, LULEÅ, LUND, MALMÖ,
BERGSJÖ, JÄDRAÅS, OCKELBO,EDSBYN,
OVANÅKER, SALA, SANDVIKEN,JÄRBO, STOCKHOLM, SÖDERHAMN, NORRALA SANDARNE, TIERP, UPPSALA, GOTTSUNDA, VÄXJÖ, KÖPENHAMN, BOLLNÄS,
LILLTJÄRA, RUNEMO, GÄVLE, GYSINGE,
NORRSUNDET, VALBO, GÖTEBORG, HOFORS, TORSÅKER, HUDIKSVALL, DELSBO,
Gävleborgs län

Turné med Den sårade Divan och Kurage, samt Ring så läser vi
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DEN SÅRADE DIVAN

Foto: Eli Sverlander

I Den sårade Divan – en dramatisering utifrån Karin Johannissons omvälvande och
August-nominerade bok – får vi följa Agnes von Krusenstjerna, Nelly Sachs och Sigrid Hjertén. Tre geniala konstnärer före sin tid. Tre konstnärer som också under långa och många
perioder led av psykisk ohälsa. Men till skillnad från de flesta andra kvinnor med psykiatrisk diagnos under 1900-talets första hälft fick dessa tre kvinnor behålla sin professio
nella identitet livet igenom – trots att de vistades på mentalsjukhus.
I föreställningen Den sårade divan får vi följa
dessa tre kvinnors kamp, livslust och kärlek
till konsten och livet. Men också deras prestationsångest, otillräcklighet, sårbarhet och sjukdom. Det handlar om att trotsa normer och
offra saker för konsten skull. Att acceptera
diagnoser och sjukhusvistelser bara för att få
vara i fred och ägna sig åt sitt konstnärskap.
Det handlar om konstens villkor på liv och
död, men också om den kvinnliga erfaren
hetens plats i konsten och historien.

Av: Emma Broström och Kajsa Isakson fritt
efter Karin Johannissons bok Den sårade
divan: Om psykets estetik (och om Agnes von K,
Sigrid H och Nelly S)

Och frågan som till slut kvarstår – är det
någon skillnad på att vara kvinna och konstnär idag?

Medverkande skådespelare Dramaten:
Gunnel Fred i rollen som Sigrid Hjertén och
Rita Hjelm i rollen som Nelly Sachs
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››’Divan’ är tokbra (…) Lika självsäker känns föreställningen som
helhet. Lika besatt genial.‹‹
/Arbetarbladet

Medverkande skådespelare Folkteatern
Gävleborg: Alexandra Zetterberg Ehn i rollen
som Agnes von Krusenstjerna
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Regi: Kajsa Isakson
Scenografi och kostymdesign: Anna Dolata
Mask- och perukdesign: Linda Gonçalves
Ljusdesign: Johan Sundén
Komposition och ljusdesign: Robin af Ekenstam
Föreställningsdramaturg: Erik Uddenberg
Koreografi /rörelseinstruktion: Kajsa Isakson, Destiny af Kleen
Dansinstruktör One-Step: Rikard Ekstrand
Regiassistent: Petra Fransson
Förlag: Colombine Teaterförlag
Inspicient: Constantin Carlestam
Ljus- och ljudtekniker: Ingvar Mikander
Kostym- och peruktekniker: Anna Hallebrand
Belysningsmästare: Ingvar Mikander
Scenmästare: Thomas Andersson
Folkteaterns verkstäder: Niklas Wiberg,
Tomas van der Kaaij, Anna Sörell
Tapetserare: Karin Rosling
Folkteaterns kostymateljé: Åsa Ericson,
Lisa Pernebrant, Carin Falkenäs
Rekvisita: Ingela Edkvist
Kommunikationsstrateg: Amanda Torsdotter
Kommunikatörer: Anna-Karin Berglund,
Hans Wennberg
Fotograf, affischbild: Eli Sverlander
Fotograf, programfoto: Tomas van der Kaaij
Fotograf, pressfoto: Elisabeth Ohlson Wallin
Trailer: Tomas van der Kaaij
Grafisk form: Amanda Torsdotter, Hans
Wennberg
Programredaktion: Kajsa Isakson, Anna
Thelin, Amanda Torsdotter, Erik Uddenberg
Producenter: Anna Thelin, Ingegerd Herlitz,
Peter Oijens
Redovisningsekonom: Anders Lagnert
Administrativ chef: Gun Nyberg
Dramaturg: Gro Oskarson Kindstrand
Verksamhetschef: Adam Knapasjö
Konstnärliga ledare: Mattias Brunn, Kajsa
Isakson, Erik Uddenberg
Teaterchef: Marcus Hellsten

DRAMATEN
Sektionsansvarig kostym: Olle Mattsson
Peruk och mask: Ewa Maria Holm
Rekvisitörer: Anders Colliander, Lotta Wallin
PR-ansvarig: Micaela Gillenberg
Pressansvarig: Lena Törner
Marknadschef: Malin Forkman
Scenens Byrå: Sten Svensson
Dramaturg: Emma Meyer-Dunér
Planerare: Sara Hallgren
Producent: Benoît Malmberg
Chefsproducent: Åsa Lassfolk
Urpremiär i Hudiksvall den 7 december 2019
2020 spelades föreställningen i Hudiksvall,
Söderhamn, Gävle, Växjö och Stockholm

››Kvävande bra om
kvinnliga konstnärers
kamp‹‹ /SvD
Foto: Tomas van der Kaaij
s 9 (41)
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SHAKESPEARES HJÄRTSLAG

Foto: Martin Skoog

Föreställningen baseras på Shakespeares pjäs Perikles och regisserades av Kelly Hunter,
tidigare skådespelare i Royal Shakespeare Company. Kelly Hunter lämnade sin skåde
spelarkarriär för att skapa scenkonst för och med barn och unga med diagnoser inom
autismspektrumet. Hon har genom Shakespeares texter och dess mångfacetterade karaktärer utvecklat en metod för att skapa inkluderande föreställningar för denna målgrupp.
Those with autism struggle with making them
selves understood, their struggle is communi
cative and sensory. Through focusing on
moments in Shakespeare where characters
emerge through seeing, thinking and feeling, my
games offer children and young people on the
spectrum an opportunity to express themselves,
exploring eye contact, language skills, spacial
awareness, facial expressions and imaginative
play. The children play the games with actors
in a safe loving space where everyone involved
can begin to share common human experience.
These sensory games form the basis for Flute
Theatre‘s productions for children with autism.
/Kelly Hunter
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››Ren teatermagi när “Shakespeares hjärtslag” väcker starka
känslor hos barn med autism.‹‹
/Gefle Dagblad
Tolkning/bearbetning: Kelly Hunter och
ensemblen
Medverkande skådespelare: Ulrika Beijer,
Hanna Edh, Francoise Fournier, Eva von Hofsten, Arabella Lyons
Pedagog/skådespelare: Mia Rydell, Helene
Åhström
Scenmästare, föreställningstekniker och
musiker/slagverk: Andreas Östlund
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Regi och koncept: Kelly Hunter
Kompositör: Tom Chapman
Scenograf och kostymdesign: Petra Hjortsberg-Möller
Regiassistenter: Quim Àvila, Oliver Grant,
Paula Rodriguez
Dramaturg: Erik Uddenberg
Pedagogiskt materialefterarbete: Gill Brigg
Praktikant: Klara Brundell
Sömnad matta: Moustafa Khalil/Moustafa
Skrädderi
Fotograf, pressbilder: Martin Skoog
Film, foto pedagogiskt material: Michael
Tebinka
Föreställningsproducent: Anna Thelin
Projektledare Scen:se: Eva von Hofsten
Projektkoordinator Scen:se: Ulrika Beijer
Dramapedagog Scen:se: Mia Rydell
Folkteaterns medarbetare
Verkstadsenhet: Niklas Wiberg, Tomas van
der Kaaij, Anna Sörell
Kostymateljé: Åsa Ericson, Lisa Pernebrant
Kommunikatörer: Amanda Torsdotter,
Hans Wennberg
Kommunikationsassistent: Maria Lundhammar
Grafisk form: Hans Wennberg
Produktionsenheten: Ingegerd Herlitz, Peter
Oijens
Teknisk samordnare: Thomas Andersson
Inspicient: Constantin Carlestam
Verksamhetsutvecklare: Adam Knapasjö
Administrativ chef: Gun Nyberg
Konstnärliga ledare: Mattias Brunn, Kajsa
Isakson, Erik Uddenberg
Teaterchef: Marcus Hellsten

››Det jag imponeras mest av är
skådespelarnas totala närvaro
på scenen.‹‹ /Hela Hälsingland

Urpremiär den 9 april 2019
2020 spelades föreställningen i Hudiksvall,
Gävle, Hofors, Sandviken, Ljusdal, Stockholm,
Göteborg, Borås, Varberg, Norrtälje, Umeå,
Boden, Västerås, Uppsala och Ljusne.
Delfinansierades med stöd till kvalitetsförstär
kande insatser från Statens Kulturråd.
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FÖRVANDLINGEN

Foto: Tomas van der Kaaij

När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i
sängen förvandlad till en jättelik insekt. Med de orden börjar Franz Kafka sin klassiska
berättelse om familjen Samsas olyckliga öde. Vad har egentligen hänt med Gregor? Vad
har han blivit och varför? Och vad händer med mig när de i min närhet förvandlas till
något jag inte längre känner igen?

››Inte kan man tro att detta är
ett verk av en debutregissör.
Allting sitter exakt på sin plats,
utfört med lika stor precision
som dörrarna stängs och öppnas
synkroniserat i föreställningen.
Anna Paretos förvandling
imponerar.‹‹ /Gefle Dagblad
När Förvandlingen blev teater mötte vi just
en förvandling, brutal och omedelbar. Men
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också en olycksdrabbad familj som försöker
skapa ordning i all den oreda som förvandlingen orsakar. Gregors öde kan tyckas absurt
i det plötsliga och oåterkalleliga format som
Kafka givit det. Men är inte världen och livet
fullt av omedelbara, och till synes slutgiltiga
förvandlingar?
I Folkteaterns uppsättning av Förvandlingen
skapas en teaterlek av metamorfoser där vi
med hjälp av Kafkas humor och svärta för ett
kort ögonblick, och ändå kanske för evigt, får
lov att bli en annan.
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Av: Anna Pareto och Gro Oskarson
Kindstrand fritt efter Franz Kafka
Regi: Anna Pareto
Skådespelare: Niki Gunke Stangertz, Björn
Johansson, Victor Ström och Cecilia Wernesten
Dramaturg: Gro Oskarson Kindstrand
Kompositör: Görgen Antonsson
Ljusdesign: Johan Sundén
Maskdesign: Jessica Hedin
Scenograf och attribut: Anna Pareto i
samarbete med Niklas Wiberg, Tomas van
der Kaaij och Jenny Kronberg.
Kostym: Anna Pareto i samarbete med Åsa
Ericson
Inspicient: Constantin Carlestam
Regiassistent: Mika Oskarson Kindstrand
Scenmästare: Thomas Andersson
Belysningsmästare: Ingvar Mikander
Turnéteknik: David Zackrisson
Folkteaterns verkstäder: Niklas Wiberg,
Tomas van der Kaaij, Anna Sörell
Praktikanter: Mohammad Bakir, Ahmad
Beko
Folkteaterns kostymateljé: Åsa Ericson,
Lisa Pernebrant
Kommunikationsstrateg: Amanda Torsdotter

Kommunikatörer: Anna-Karin Berglund,
Hans Wennberg
Fotograf affischbild: Tomas van der Kaaij
Retusch och bildbehandling, affisch: Lisa
love Bäckström
Fotograf, pressbilder: Jenny Baumgartner
Trailer: Tomas van der Kaaij
Grafisk form: Amanda Torsdotter, Hans
Wennberg
Programredaktion: Gro Oskarson Kindstrand, Anna Pareto, Amanda Torsdotter
Producenter: Ingegerd Herlitz, Peter Oijens
Redovisningsekonom: Anders Lagnert
Administrativ chef: Gun Nyberg
Verksamhetschef: Adam Knapasjö
Konstnärliga ledare: Mattias Brunn, Kajsa
Isakson, Erik Uddenberg
Teaterchef: Marcus Hellsten
Urpremiär i Gävle den 26 oktober 2019
2020 spelades föreställningen i Gävle, Falun,
Jädraås, Marmaverken, Söderhamn, Säljesta,
Hofors, Storvik, Sandviken, Vallsta, Axmar,
Hudiksvall och Jättendal

Illustration: Åsa Ericson
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R
KURAGE- URPREMIÄR

››’Kurage’ hamnar
nästan otäckt
rätt i tiden‹‹
/Expressen
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Foto: Martin Brunn

Kurage är ett nyskrivet drama baserat på verkliga händelser, en berättelse om tre per
soner som stod upp i stormen och gjorde det de ansåg vara rätt i en samtid av fördömande.
Föreställningen riktar fokus på civilkurage under AIDS-epidemin i Sverige och de verkliga
händelser och öden som karaktärerna levt och tagit del av. En svindlande historia om
människovärde, mod och hopp.
Om 80-talets Sverige och en samtid i panik.
En infektionsläkare hittar ett dödligt virus.
En präst viger sitt liv åt de smittade.
En begravningsentreprenör som är en av de
första att begrava offren.

››Trots att Jonas Gardell har
berättat om det, trots ”Angels in
America”, är det som om tragedin för första gången på allvar
når in i mig.‹‹ /Gefle Dagblad
Med nyskriven musik, nära sittning mellan
publik och skådespelare i gemensam scenografi, förvandlas rummet till en kapsel som
tar oss bakåt i tiden till åttiotalet för att landa
i vår samtid. Vem är den som står upp för
s 14 (41)

människovärdet idag? Hur synliggör vi civil
kurage i dagens samhälle? Vem är hjälten i
mitt liv?
TEATER VÄSTERNORRLAND
Producent: Karin Norberg
Teknisk samordnare: Jessica H Oscarsson
Scenmästare: Lars-Peter Jansson
Ekonomi: Lena Sandberg
Försäljningsansvarig: Joakim Granqvist
Turnéläggare: Carin Sjödin
Marknadsförare: Christina Wahlbeck,
Jerker Ullerstam
Art director: Lia Jacobi
Grafisk producent: Lars Fregelin
Fotograf: Olle Melkerhed
Dramaturg: Alexandra Loonin
Teaterchef: Kristoffer Berglund

FOLKTEATERN GÄVLEBORG
Producenter: Anna Thelin, Peter Oijens
Kommunikationsstrateg: Amanda Torsdotter
Kommunikatörer: Anna-Karin Berglund,
Hans Wennberg
Dramaturg: Erik Uddenberg
Teknisk samordnare: Thomas Andersson
Konstnärliga ledare: Mattias Brunn, Kajsa
Isakson, Erik Uddenberg
Teaterchef: Marcus Hellsten
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RIKSTEATERN
Producent: Maria Björkman
Teknisk projektledare: Magnus
”Stage” Lind Ingras
Marknadsförare: Anna-Karin Palm
Pressansvarig: Emma Englund
Affischfoto och repetitionsbilder: Martin
Brunn
Teaterchef: Dritëro Kasapi

1986
Hiv får sitt namn, Human
Immunodeficiency Virus.
På engelska förkortas det HIV.

1991
Det röda bandet skapas som
symbol för att öka medvetenheten om hiv och aids.

svårt sjuka tillfrisknar och i
västvärlden halveras dödstalen.

Kurage var en samproduktion mellan Teater
Västernorrland, Folkteatern Gävleborg och
Riksteatern. Urpremiären ägde rum onsdag den
11 mars på Teater Västernorrland i Sundsvall.
2020 spelades föreställningen 46 gånger på
turné över hela Sverige, varav 17 föreställningar
i Gävleborgs län.

TIDSLINJE - HIVEPIDEMIN
1981
Nästan all hivhistorik
tar sin början i USA på
1980-talet.

1982
Den första personen i
Sverige får diagnosen
aids.

1983
Hivviruset identifieras av en fransk forskargrupp.
Ny kunskap om överföring visar att sjukdomen inte
sprids genom ytlig kontakt, mat, vatten och luft.

1988
World AIDS Day instiftas. Den 1 december är sedan
dess en dag när hiv uppmärksammas av individer,
organisationer och regeringar världen över.

1992
Afrika söder om Sahara och
andra fattiga delar av världen
påverkas oproportionerligt.

2020
Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om
att smittskyddslagen när det gäller informationsplikten
för hivpositiva bör ses över.

›

›

1996
En medicinsk vändpunkt! Genom att
kombinera tre läkemedel blev behandlingen
plötsligt effektiv. Många som varit ►

›

2001
Läkemedelsföretagen tvingas ge upp krav om patenträtt vilket ger
möjlighet till billigare läkemedel för fattiga länder. Aids är uppe på den
globala agendan.

2011
”HIV treatment as prevention” räknas som årets vetenskapliga genombrott. Behandlingen av hiv räddar inte
bara liv utan minskar också risken för överföring.

›

›

2013
Ny kunskap etableras i Sverige. Folkhälsomyndigheten
publicerar en rapport som slår fast att smittsamheten
vid behandlad hiv är minimal.

›

›

Tidslinjen är hämtad från programbladet till Kurage
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PERPLEX

Repetitionsfoto: Tomas van der Kaaij

Anna och Martin kommer hem efter semestern och upptäcker att elen inte fungerar. Vad
är det som luktar? Och var kommer den där krukväxten egentligen ifrån? Plötsligt dyker
Cissi och Björn upp, deras vänner som skulle ha vattnat blommorna och kanske kollat
posten. Det är något som inte riktigt stämmer, samtalet skevar och sopkärlen är borta och
Björn och Cissi är rätt trötta efter en lång arbetsdag och vill bara duscha och gå och lägga
sig. Anna och Martin förstår inte varför deras vänner undrar om de ska ringa en taxi åt
dem? De är ju redan hemma! Eller?

››Ändå blir jag helt upplivad av
att sitta och titta på den här
pjäsen: allt växlar så fort, och så
snyggt, den spelas så frenetiskt
och med en sådan medryckande
stark lust‹‹ /Arbetarbladet
Det är början på en absurd komedi med ständiga överraskningar, oväntade vändningar,
förvandlingar och förvirringar där karaktärerna Cissi, Björn, Anna och Martin (spelade
av Cissi, Björn, Anna och Martin) famlar efter
trygghet och garantier i en ständigt skiftande
och upplöst verklighet.
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Perplex är skriven av Marius von Mayenburg
och är ett drömspel för vår tid, eller ett
komiskt mardrömspel kanske, som på sitt
eget helt oförutsägbara sätt ställer frågorna
vi människor alltid har ställt oss: Vad är verkligheten? Vilka är vi? Vad är meningen? Och,
vad vill egentligen älgen med skidåkaren?
Av: Marius von Mayenburg
Översättare: Ulf Peter Hallberg
Förlag: Colombine Teaterförlag
Medverkande: Anna Pareto, Björn Johansson,
Cecilia Wernesten, Martin Pareto
Regi: Lars Bringås
Scenograf och kostymör: Josefin Hinders
Maskdesign: Jessica Hedin

Kommunikationsstrateg: Amanda Torsdotter
Kommunikatörer: Anna-Karin Berglund,
Hans Wennberg
Assisterande kommunikatör: Daniel Helles
Fotograf: Tomas van der Kaaij
Grafisk form: Hans Wennberg
Producenter: Peter Oijens, Ingegerd Herlitz
Dramaturg: Gro Oskarson Kindstrand
Redovisningsekonom: Anders Lagnert
Administrativ chef: Gun Nyberg
Konstnärliga ledare: Mattias Brunn, Kajsa
Isakson, Erik Uddenberg
Verksamhetschef: Adam Knapasjö
Teaterchef: Marcus Hellsten
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Urpremiär den 3 oktober 2020 på Folkteatern i
Gävle.

Repetitionsfoto: Tomas van der Kaaij

››tysk feel-good-expressionism
åt det totalabsurda hållet‹‹

/SvD

Ljusdesign: Elisabeth Kjeldahl Nilsson, Josefin
Hinders
Kompositör: Görgen Antonsson
Föreställningsdramaturg: Erik Uddenberg
Sångröster: Anita Bringås Wärmländer, Maya
Wernesten, Natan Pareto
Regiassistent och rekvisitör: Mika Oskarson
Kindstrand
Inspicient: Constantin Carlestam
Scenmästare: Thomas Andersson
Belysningsmästare: Ingvar Mikander
Ljudtekniker: David Zackrisson
Folkteaterns verkstäder: Niklas Wiberg,
Tomas van der Kaaij, Anna Sörell
Folkteaterns kostymateljé: Åsa Ericson,
Lisa Pernebrant
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R
DET INGEN FÅR VETA OM PAPPA
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- URPREMIÄR

Foto: Jimmy Meurling

Det ingen får veta om pappa var ett gästspel från Teater Gyllene Draken.
Aja har flyttat med sin mamma till Sverige från Finland. Hon ska börja i en ny klass.
Barnen skrattar åt hennes namn. Läraren ber henne att berätta lite om sin familj. När
frågan kommer om hennes pappa vill hon hellre sjunga en sång. På kvällarna är hon ofta
ensam eftersom mamma jobbar på restaurang. Då drömmer hon att hon pratar med
pappa i fängelset. Är de lika? Vad gör han där? När ska han bli fri? Ska de någonsin träffas?
Skådespelaren Aja Rodas pappa satt i fängelse
under stora delar av hennes uppväxt. Det var
en barndom med ensamhet, skamkänslor
och lögner. Att vara barn och ha en förälder i
fängelse påverkade hela hennes uppväxt och
hur hon formades som människa. Men trots
detta så hittade hon sin väg genom livet.
Av: Lucas Svensson, utifrån intervjuer med
Aja Rodas
Skådespelare: Aja Rodas och Mats Jäderlund
Musiker: Camilla Arvidsson, fiol
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Regi: Michael Cocke
Scenografi/kostym: Katrin Brännström
Komposition: Görgen Antonsson
Koreograf: Jimmy Meurling
Mask: Janina Rolfart
Föreställningen skapades i samarbete med
Scenkonst Sörmland och Folkteatern Gävleborg.
Föreställningarna i Gävleborg möjliggjordes av
Riksteatern Gävleborg och Folkteatern Gävle
borg men fick på grund av pandemin ställas in
under 2020.
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››Aja Rodas gestaltar flickans envetna längtan efter en pappa,
liksom hennes tålighet och livsaptit trots utsatthet och
dysfunktionella vuxna. Mats Jäderlund skisserar
med lätt hand alla övriga roller‹‹
/SvD

Foto: Jimmy Meurling

Teater Gyllene Draken är en nystartad teater med säte i Nacka kommun. Teaterns mål är att skapa
angelägen teater av högsta konstnärliga kvalitet för barn och ungdomar. Föreställningarna arbe
tas fram i nära dialog med sina målgrupper och ska vara tillgänglig för barn och ungdomar i hela
landet. Michael Cocke är Teater Gyllene Drakens konstnärliga ledare. Han har arbetat sedan 1986
som regissör på institutioner och fria grupper. Han har även varit konstnärlig ledare på Folkteatern
Gävleborg och Örebro Länsteater. Teater Gyllene Draken har fått sitt namn efter den tyske drama
tikern Roland Schimmelpfennig´s pjäs Gyllene Draken.
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F Ö R E S T Ä L L N I N G A R
ABOVE ALL THIS

- URPREMIÄR
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››Poff! Alla känslor på
en gång. Riktigt grym.‹‹
/Arbetarbladet

Foto: Niclas Fasth

Above All This är ett nära musikaliskt porträtt genom Frida Modén Treichls egen resa i
musiken, kärleken och livet. En inspirerande föreställning om förebilderna som ger oss
kraft och om viljan att förstå våra komplexa psyken, förutsättningar och livsval.
Möt musikalartisten Frida Modén Treichl i en
berörande teaterkonsert om en barndomsdröm, en ADHD-diagnos och två stora musikaliska förebilder.
Frida Modén Treichl började sjunga vid fem
års ålder med en dröm om att bli popstjärna.
Istället blev hon en framgångsrik musikal
artist som medverkat i produktioner som Fun
Home på Kulturhuset Stadsteatern, Sound of
Music på Uppsala Stadsteater, West Side
Story på GöteborgsOperan, Cabaret på
Malmö Stadsteater och nu senast LIZZIE på
Östgötateatern. Vid 22 års ålder fick Frida
diagnosen ADHD.
Medverkande: Frida Modén Treichl och
Nils-Petter Ankarblom eller Carl Flemsten
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Manus: Frida Modén Treichl och Kajsa Isakson
Regi: Kajsa Isakson
Originalmusik: Frida Modén Treichl och
Nils-Petter Ankarblom
Musikaliskt ansvarig: Nils-Petter Ankarblom
Mask och Kostym: Patricia Svajger
Koreografi: Sofia Södergård
Ljusdesign: Patrik Nystrand
Ljuddesign: Michael Andersson
Scenbild och rekvisita: Gustav Udd
Above All This producerades i samarbete med
Östgötateatern, med stöd från Konstnärsnämnden.
Urpremiär den 19 oktober 2020. Föreställningen
spelades i Gävle, Sandviken, Norrköping och
Linköping.
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››Fridas berättelse och självklara scenkarisma
fångar publiken som än applåderar och visslar,
än sitter gripen och tyst.‹‹
/Gefle Dagblad

Foto: Niclas Fasth
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RING SÅ LÄSER VI

panjerat av ett ljudlandskap signerat
AKB (Anna-Karin Berglund).
Läsningarna skedde i Gävle
Stadsbiblioteks garage, på
Hofors bibliotek samt på
Slottegymnasiet i Ljusdal.
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DIVASOARÉER
Som så ofta på Folkteatern vill vi tillsammans
med vår publik dela med oss av det universum vi befinner oss i, i arbetet med en föreställning, så att vi tillsammans kan fördjupa
oss i de frågor som berättelsen väcker. I
arbetet med Den sårade Divan bjöd vi in till ett
Illustration: Olle Linder antal Divasoaréer där vi kunde fördjupa oss i
Med Ring så läser vi erbjöd vi på Folkteatern föreställningens olika spår. Under 2020 gavs
Divasoaréer i Hofors och Gysinge.
under 2020 en ovanlig och exklusiv form
av läsning, där publiken hade möjlighet att
Alexandra Zetterberg Ehn från Folkteatern
boka ett telefonsamtal med någon från vår
gästade den 27 januari Sandviken folkbiblioensemble.
teks poddcastserie Poddysséen i ett samtal
om författaren Agnes von Krusenstjernas
Publiken fick valet att önska att få en egen
liv och böcker, samt om föreställningen Den
text uppläst, eller låta den skådespelare de
sårade divan.
talade med att välja en text. För den som så
ville fanns även tid för ett efterföljande samtal om texten.

Med Ring så läser vi gjorde Folkteatern under
året 30 privatföreställningar över telefon.
Läsningarna nåddes av sammanlagt 111 personer, utöver privatpersoner gjordes också
läsningar för en kulturskolegrupp och en
kommunal kulturenhet.

LÄSNINGAR AV
FÖRVANDLINGEN
I samband med föreställningen Förvand
lingen gjorde skådespelarna Niki Gunke
Stangertz och Victor Ström en läsning av
några stycken ur Kafkas novell Förvandlingen, varvat med några av de brev som
han skrev till sin blivande fästmö Felice
Bauer medan novellen kom till. Allt ackoms 22 (41)

LÄSNINGAR AV KURAGE
Under 2020 gjordes en filmad läsning ur
delar av föreställningen Kurage. Filmen producerades i samarbete med Svenska Kyrkan
Stockholms stift och har sedan visats på
bland annat Stockholm Pride, Västerås Pride,
Sala Pride och Gävle Pride.
Utöver detta gjordes också en läsning av pjäsen i Edsbyn och samtal utifrån föreställningen
hölls i Sandviken och Gävle.

LÅTSTUGAN
Sedan 2003 har Låtstugan träffats för att
umgås och spela, på initiativ av Folkteatern

Gävleborgs musikansvarige Görgen Anton
sson. En plats där alla är välkomna, utan krav
på förkunskaper förutom att de som deltar
behärskar sitt instrument. Genom åren har
gruppen vuxit från en liten skara till en stor
samling människor i alla åldrar.
Låtstugan på Folkteatern har under året 2020
fått som många andra tänka om och hitta
nya vägar för att genomföra sina träffar. Tack
vare tekniska lösningar har låtstugans deltagare kunnat träffats digitalt, dels för att lära
sig nytt material och dels för att hålla lågan
vid liv.
Låtstugan är idag en ensemble med 80 del
tagare varav ca 40 aktiva. Låtstugan har haft
10 fysiska och fyra digitala möten under
2020. Sammanlagt har 503 personer deltagit i
träffarna.

Sida 23 av 45. Signerat med QNova Avtalshantering, id: 4BE204EEED693B75C1258688004C75DA

SLÖJDSTUGAN
Slöjdstugan, som vanligtvis håller till i foajén i
Gävle, flyttade
under 2020 ut
på nätet.
Facebook-gruppen Slöjdstugan online! är en
mötesplats för alla dem som vill dela tips och
idéer om slöjd och hantverk, under ledning
av Folkteaterns kostymmästare Åsa Ericson.
Slöjdstugan gjorde den 8 februari 2020
även ett gästspel på Hälsinglands museum i
Hudiksvall.

WORKSHOP KRING
PUBLIKUTVECKLING MED
LISA BAXTER
Folkteatern Gävleborg och Kultur Gävleborg
vill gärna vara drivkrafter för att starta ett
regionalt nätverk för publikutveckling, en

ambition denna workshop var en del av.
Heldagsworkshopen riktades till arrangörer
som på ett eller annat vis arbetar med kulturpublik i Gävleborgs län. I korta drag gav
workshopen deltagarna en ingång i publik
upplevelsedesign och nya verktyg för deras
verksamhet.
Delfinansierades med stöd till kvalitetsförstär
kande insatser från Statens Kulturråd.

EN OFÖRGLÖMLIG
HISTORIA –
ROMSKT GÄSTSPEL
En oförglömlig historia - en musikalisk och
dansant föreställning som vill skapa förståelse för romernas livssituation, öka kunskap
och bygga broar. Musikalen bygger på ett
projekt som drivs av den romska kvinnoorganisationen Trajosko Drom inom Kulturrådets
satsning Kreativa Platser där yngre romer
tagit fram mer kunskap om sin egen historia
genom att både studera historiska källor och
intervjua de äldre om deras livshistorier.
Gästspelet arrangerades av Gävle Teater,
Gävle kommun och Folkteatern Gävleborg.
Delfinansierades med stöd till kvalitetsförstär
kande insatser från Statens Kulturråd.

FORUMKVÄLL MED
RAPATAC
Tillsammans med ungdomar från Rapatac
Aktivitetscenter Nordost arrangerades en
forumkväll i Folkteaterns foajé med temat
”Like me! – Sociala Medier”. Kvällen innehöll
föreläsning, musikframträdande och forumdiskussion.
Delfinansierades med stöd till kvalitetsförstär
kande insatser från Statens Kulturråd.
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FOLKTEATERNS FÖNSTER

BUBBLAN - podcast
I podcasten Bubblan samlades under våren
2020 samtal, tankar, bilder och filmer om
livet bakom kulisserna på en teater. Genom
podcasten kunde publiken få en unik inblick i
hur teaterföreställningen Perplex växte fram.

Bild: Folkteatern Gävleborg

SÄTT ORD PÅ KONSTEN /
MAN SER UPP
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Folkteaterns fönster- En samlingsplats på vår
hemsida för publiken att ta del av en mängd
material av det vi på Folkteatern producerade
under våren.
När vi under 2020 inte kunde möta vår publik
live så hittade vi andra vägar att göra det,
bland annat i form av fördjupningsarbeten,
läsningar, gestaltningar, podcasts och mycket
mer. Under hösten väcktes även nytt liv i vårt
inslag Ring så läser vi.

LÄNGTAN - podcast
Ett samtal i podcastform med några av
länets invånare. Ett sätt för oss på Folk
teatern att komma i kontakt med vår publik
och få en bild av hur människor i länet mår i
dessa tider.

FOLKTEATERNBETRAKTELSER
Folkteaterns medarbetare delade med sig av
personliga minnen, reflektioner och berättelser presenterade på folkteaterns hemsida och
sociala medier.
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Bild: Kultur Gävleborg

Den digitala utställningen Man ser upp är en
del av det återkommande projektet Sätt ord
på konsten, som startades 2019 som ett samarbete mellan Kultur Gävleborgs konstsamling och litteraturverksamhet.
Den 14 maj presenterades utställningen på
en digital plattform.
Utställningen bestod av en film, av Gävlefotografen Michael Tebinka, där publiken kunde
uppleva Sean Henrys skulptur Man looking
up från flera olika vinklar och perspektiv. På
plattformen kunde även publiken ta del av
texter om skulpturen författade av studenter
från Bollnäs folkhögskolas skrivarlinje upp
lästa av Folkteatern Gävleborgs skådespelare.

RADIONOVELLER AV
MAX HEBERT
Utanförskap och viljan att förändra sina liv är
exempel på teman som tas upp i Gävleför
fattaren Max Heberts nyskrivna noveller.
Berättelserna är baserade på verkliga händelser från Gävleborg och inlästa av Folkteatern
Gävleborgs skådespelare i regi av Reine Lööf.
Radionovellerna gjordes i samarbete med P4
Gävleborg.
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UTSTÄLLNINGEN
STADENS RÖSTER
En utställning om Söderhamn under 400 år
där Folkteaterns skådespelare läste in fyra
monologer och bidrog med kostym till fotograferingar.

POP-UP KONSERTER I
ANDERSBERG

››Charmigt, chosefritt
och begåvat i all sin
enkelhet. Folkteatern visar
verkligen sin styrka när de
gör sådant här: Existerar
som kulturinstitution i
Gävleborg på alla plan,
inte bara bundet till
teaterföreställningarna.‹‹
/Gefle Dagblad

i Andersberg. En, under 2020, sällsynt dag
då vi på Folkteatern fick möta en lyssnande,
dansande och klappande livslevande publik,
på säkert avstånd.
Konserterna arrangerades i samarbete mellan Folkteatern Gävleborg, Hyresgästföreningen, Gavlegårdarna och Andersbergsgruppen.

OSÄKERHETENS TID
Ett digitalt monologprojekt initierat av
Dramaten där 20 teatrar har bidragit med
varsin monolog.
Ur beskrivningen av Folkteaterns bidrag i
projektet Viruset i samhällskroppen: Han har
blivit kallad “viruset i samhällskroppen” och
mot honom finns inga vaccin.

Den 14 juni genomfördes ett antal mycket
uppskattade pop up-konserter på inner
gårdarna på Vinddraget och Solröksgatan

Text/regi: Erik Uddenberg
Medverkande: Björn Johansson
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SCEN:SE FILMER

TAL TILL RELATIONEN
Ett initiativ av organisationen Scensverige där
Folkteatern bidrog till den film som produ
cerades. Tal till relationen är ett alternativ
till de tal till nationen som beslutsfattare och
politiska ledare brukar hålla. Talet tar upp
samtiden ur ett konstnärligt perspektiv, med
motiveringen att konstnärers jobb varje dag
är att se och beskriva sin samtid.
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Foto: Martin Skoog

I slutet av oktober höll projektet Scen:se sina
avslutande digitala kompetensdagar i sam
arbete med Kultur Gävleborg. Vi var glada
över att till slut kunna genomföra konferensen
efter att ha behövt ställa in fullbokade dagar
som skulle ha ägt rum live i början av våren.
Kompetensdagarna riktade sig till konstnärer,
kultursamordnare i kommunerna, personal
på särskolor, föräldrar och andra som arbetar
med konst och kultur för barn och unga med
komplexa funktionsvariationer.
Programmet lades upp på Kultimeras hemsida och innehöll förinspelade föreläsningar
av experter på området. Personer vi sam
arbetat med under projektets gång berättade
om sina specifika kompetensområden och
erfarenheter, bland andra en disputerad
dramapedagog, konstnärliga ledare från
dans- och teaterinstitutioner, föräldrar till
barn med funktionsnedsättningar och per
soner som själva har funktionsnedsättningar.
Folkteatern spelade in samtal med alla som
medverkat i projektet runt de erfarenheter
som vi samlat under de tre år projektet var
igång. Därefter genomfördes ett antal digitala
workshops och samtal. Samtliga programpunkter var mycket välbesökta.
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Talet skickades ut till Scensveriges medlemmar som i sin tur har tolkat det på sina olika
håll, och sedan klippts ihop. Det är ett tidsdokument och en blick på det där som sker i
det fördolda, bortom siffror och statistik – om
fysisk distansering, om konst och kultur, rädslor och vardagen som pågår.

KULTIMERAS DIGITALA
UTBUDSDAG
Folkteatern deltog i Kultimeras digitala utbudsdag, som släpptes i slutet av april 2020.
Det var den första utbudsdagen där inte
endast scenkonstutbudet presenterades för
dem som bokar och köper in barn- och ungdomskultur i regionens kommuner. Även Hälsinglands Museum, Länsmuseet Gävleborg,
Arkiv Gävleborg, Litteraturhuset Trampolin
och Kultur Gävleborgs verksamheter för barn
och unga inom litteratur, bildkonst, kulturarv,
hemslöjd, film presenterade sitt utbud.
Folkteatern, som dessvärre inte hade något
utbud att presentera för barn och unga
under perioden höst 2020-vår 2021, spelade
istället in en kort film där vi berättade om hur
vi arbetat tidigare och avser arbeta för och
med barn och unga.
Den digitala utbudsdagen ligger i sin helhet
på Kultimeras hemsida.

KONSTENS KRAFT

STUDIECIRKEL

Utgångspunkten i Gävle Konstcentrums
projekt Konstens Kraft var Seywan Saedians
demokratiska tanke om att konsten aktivt bör
föras ut till och möta folket i deras vardag.
Restriktioner på grund av pandemin ledde
dock till att arrangörerna blev tvungna att
tänka om och omförhandla projektet helt.

En studiecirkel med ungdomar arrangerades under hösten. Studiecirkeln gav en bred
inblick i teaterns verksamhet och deltagarna
fick lära sig om teaterproduktionens process
samt prova olika uttryck och tekniker.
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I det omvandlande projektet fotograferades
ett antal av Seywan Saedians skulpturer på
ett par, under våren, nedstängda kulturverksamheter/institutioner i Gävle, närmare bestämt; Folkteatern Gävleborg, Gävle Konserthus, Konstskolan Gävle, och Öppna förskolan
på Gävle konstcentrum. Seywans skulpturer
fick på så vis ge liv åt de tomma lokalerna
som vanligtvis brukar vara fyllda av liv och
rörelse. Projektet utfördes i samarbete med
Bollnäs Folkhögskola och Gävle Konserthus

VR-LAJV

KULTURMINGEL
Torsdagen 15 oktober bjöd Folkteatern in
till ett kulturmingel på Little art cakery. Ett
tillfälle för kulturarrangörer inom Gävle att
träffa varandra, äta något gott och ha ett
samtal om möjliga samarbeten under informella sammanhang. Minglet är tänkt att
vara ett stafettarrangemang där värdskapet
går vidare bland deltagarna.

RULLANDE PENNAN PÅ
GÄVLE TEATER
Skådespelare från Folkteatern medverkade i
uppläsning av texter skrivna inom det mobila
skriv- och berättarkafét Rullande pennan.

KONST I ESPLANADEN
VR-lajv för fyra deltagare är ett konstnärligt
forskningsprojekt som bedrivs vid Stockholms Konstnärliga Högskola i samarbete
med Region Gävleborg.
Projektets syfte är att genom ett analogt
lajvscenario omtolkat i en virtuell verklighet
bättre förstå dramaturgin för interaktiv fiktion med en deltagande publik. Vr-lajvet ägde
rum på Folkteatern den 16 och 17 september.
Delfinansierades med stöd till kvalitetsförstär
kande insatser från Statens Kulturråd.

Mellan 7–21 september visades en fönsterutställning i Folkteaterns foajé. Föreställningen
var en förlängning av konstföreningen Gaffels
evenemang på Å-draget 5 september.
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Ö V R I G

V E R K S A M H E T

FOLKTEATERNS
JULKALENDER

KOM TA MIN HAND

Bild: Folkteatern Gävleborg
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Digital julkalender på Folkteaterns hemsida
och sociala medier. Varje dag kl 12.00 öppnades en ny lucka med innehåll från alla möjliga
hörn av Folkteaterns verksamhet. En lucka
kunde vara ett samtal, en annan en dikt och
en tredje en sång.

DEMOKRATIKURS
I december samarrangerade Folkteatern en
digital demokratikurs för amatörteaterledare
tillsammans med Amatörteaterns Riksförbund (ATR).

PEDAGOGISK
VERKSAMHET
Folkteaterns pedagogiska verksamhet under
året har bland annat bestått av studiebesök
från skolklasser och andra grupper, praktikanter, förberedelser inför LÄNK samt förberedande/uppföljande möten med grupper
som besökt Folkteaterns föreställningar.
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Foto: Mats Bäcker

Dansteater av Birgitta Egerbladh.
Kom ta min hand är en tidigare tv-produktion där Birgitta Egerbladh inspirerats av
Folkteaterns ensemble och några av William
Shakespeares mest kända pjäser. Med dans,
text och musik, gestaltar hon nu i nära samarbete med Folkteaterns ensemble, människan i vardagen.
Föreställningen spelades in av Sveriges Television våren 2010 och sändes i original som
Veckans föreställning i SVT2 den 5 mars 2011.
Under året har verket funnits tillgängligt på
SVT Play.

PENDULA VOICE
En förstudie av ”Pendula Voice” slutfördes under 2020 med en avslutande del för
workshop den 31 oktober – 4 november 2020
med aktörer inom projektet.
Förstudien genomfördes i ett samarbete
mellan initiativtagarna; artist/jonglör Johan
Wellton och tonsättare/ljudinnovatör Per
Moneeo tillsammans med Region Gävleborg,
Gävle Symfoniorkester och Folkteatern Gävleborg. Pendula Voice är en ny typ av scenografisk konstruktion för musik, teater, dans

med mera. Konstruktionen är scenografi,
ljussättning och rekvisita, allt i en och samma
funktion för möjlig scenkonstgestaltning. I
förstudien utforskades den sceniska konstruktionen och projektet har sett på framtida
utvecklingsmöjligheter. Under förstudien har
även ett konstnärligt idéarbete genomförts
kring en möjlig kommande produktion.
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UTDELNING AV
KURT NYLANDERS
STIPENDIEFOND
Kurt Nylanders Stipendiefond bildades 2015
sedan teaterchefen Kurt Nylander testamenterat 2,7 miljoner kronor, en del av sin
kvarlåtenskap till Folkteatern Gävleborg.
Stipendiefonden har i uppdrag att årligen
uppmärksamma någon eller några som
utmärkt sig genom sitt konstnärskap eller
genom annan gärning gjort betydande
insatser inom scenkonstområdet i Sverige.
Stipendiefonden delade ut 2019 års stipendier vid en ceremoni i Gävle den 20 januari
2020. Kommittén valde att dela ut tre stipendier, till följande:
JAN MARK OCH ANITA MARCUS
HILLEVI BJÖRNSSON
LUMOR
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Å R S R E D O V I S N I N G
Styrelsen för Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Information om verksamheten
Stiftelsen har sitt säte i Gävle kommun, Gävleborgs län.

VERKSAMHET
Folkteatern i Gävleborg grundades 1980 och är en stiftelse med Region Gävleborg
som huvudman.
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Kärnan i verksamheten är en liten fast ensemble som strävar efter att arbeta nära
regionens invånare och med frågor som är relevanta här och nu. Folkteatern ska
vara en inkluderande mötesplats för gestaltning av vår samtid och omvärld. Den
ska skapa konstnärliga sammanhang där oväntade kontakter knyts och nya
aktiviteter och projekt möjliggörs. Genom att fungera i ett samspel med det
omgivande, föränderliga, samhället vill den bidra till att öka människors makt och
möjligheter att påverka sina liv och öka sin delaktighet i länets samhällsliv.
Verksamhetsåret präglades till stor del av den pågående pandemin som drabbade
hela samhället. Folkteatern fick under året ompröva den dagliga och konstnärliga
verksamheten samt skapa helt nya arbetsrutiner, allt i en strävan efter att uppfylla
stiftelsens ändamål, verksamhetens målsättningar, såväl som de tilldelade uppdrag
verksamheten förbundit sig till. Folkteatern i Gävleborg erhöll ett tilläggsbidrag om
400 000 kr under året med anledning av pandemin.
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Under 2020 avslutades projektet Scen:se.
Under tre år har Folkteatern i Gävleborg varit samarbetspart i ett projekt för att
skapa scenkonst för barn och unga med stora funktionsvariationer. Scen:se
startade som ett projekt som ägde rum under 2017-2020 och var ett samarbete
mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudik-teaterns Supporterklubb, Folkteatern i
Gävleborg, Riksteatern Barn och Unga, Region Gävleborg och Hälsinglands
Museum. Under projektperioden har två scenkonstföreställningar skapats med
Folkteatern i Gävleborg som producentorganisation med regionala turnéer och
även turné med Riksteatern Barn och Unga.
Projektet har finansierats med särskilda medel och Folkteatern i Gävleborg har
förutom egeninsatser erhållit finansiellt särskilt stöd för de uppdrag vi i projektet
åtagit oss.
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Under 2018-2020 har föreställningar inom ramen för projektet spelats 118 gånger
på 22 orter över hela Sverige – från Kalmar till Boden – och nått ut till ca 900 barn
ur målgruppen och ca 1 100 medföljande vuxna.
Under året genomfördes totalt 179 arrangemang såsom föreställningar, öppna
repetitioner, publikarbeten, seminarier, mindre program, och så vidare, med en
sammanlagd publik om 6 368 personer. Därtill tillkommer 42 digitala arrangemang
i form av Folkteaterns Podcast samt videos och streams på Folkteaterns digitala
kanaler med 25 549 unika nedladdningar och visningar.

Folkteaterns uppdrag enligt stadgarnas ändamålsparagraf (§ 3):
”Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att i första hand inom Gävleborgs län
med fast ensemble och på annat sätt driva eller organisera konstnärlig
teaterverksamhet.
Teatern skall utvecklas i samverkan med länets befolkning.
Stiftelsen skall samråda med statliga och kommunala myndigheter samt utveckla
samarbetsformer med regionteatrar i angränsande län och övriga
kulturinstitutioner, organisationer och organ som företräder samhälls- och
kulturlivet.
Folkteatern skall genom sina arbetsformer och sin repertoar medverka till att skapa
en bättre samhällsmiljö och jämlikhet.
Teatern skall verka för att undanröja fördomar, ekonomiska och sociala hinder som
gör teatern till ett fåtalets privilegium.
Folkteatern skall värna och vitalisera demokratin genom att vara ett slagkraftigt
alternativ till den kommersiella kultur som passiviserar människor.”
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Å R S R E D O V I S N I N G
Resultat och ställning

Flerårsöversikt (Tkr)
Resultat efter avskrivningar
Balansomslutning

2020

2019

2018

2017

2016

1 877
13 861

-120
12 670

-88
13 083

-2 413
14 072

1 838
16 010

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets
ingång
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Stiftelsekapital

Balanserade medel för
framtida produktioner

Summa eget
kapital

5 000 000

2 685 851
1 877 169

7 685 851
1 877 169

5 000 000

4 563 020

9 563 020
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Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med noter.
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Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Verksamhetsbidrag
Föreställningsintäkter
Övriga intäkter

2
3

Stiftelsens kostnader
Produktionskostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

2019-01-01
-2019-12-31

32 084 000
539 994
6 387 707
39 011 701

31 598 000
877 035
437 145
32 912 180

-11 250 462
-2 857 582
-1 678 437
-20 890 805
-457 246
-37 134 532

-3 318 579
-2 879 272
-2 119 000
-24 282 936
-432 680
-33 032 467

1 877 169

-120 287
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Årets resultat

4

2020-01-01
-2020-12-31
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Å R S R E D O V I S N I N G
Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

1 293 863

1 506 351

403 772

424 915

1 107 868
784 258
233 692

3 246 480
229 290
220 309

479 965
2 605 783

797 358
4 493 437

9 557 378
12 566 933

6 245 307
11 163 659

13 860 796

12 670 010

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Varulager
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Kortfristiga fordringar
Balanserade utgifter för framtida projekt
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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6

7

Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

5 000 000

5 000 000

Summa eget kapital

2 685 851
1 877 169
4 563 020
9 563 020

2 806 138
-120 287
2 685 851
7 685 851

Långfristiga skulder
Kurt Nylanders Stipendiefond

1 592 814

2 246 481

1 215 827
932 467

1 126 608
945 320

556 668
2 704 962

665 750
2 737 678

13 860 796

12 670 010

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital
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Fritt eget kapital
Balanserade medel för framtida projekt
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Å R S R E D O V I S N I N G
Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Nettoomsättning
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt
anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
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Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som stiftelsen fått
eller kommer att få.
Föreställningsintäkter
Intäkt redovisas i takt med att aktiviteterna genomförs.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en
kostnad det år pensionen tjänas in.

s 36 (41)

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket
innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar
och övriga fordringar och leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
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Leverantörsskulder
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 10-33%
Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när
komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika
nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll
redovisas som kostnader.

s 37 (41)

Å R S R E D O V I S N I N G
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som
operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och
nettoförsäljningsvärde.
Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter avskrivningar
Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande poster, men före finansiella
intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Bidrag
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Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Region Gävleborg
Summa

2020

2019

32 084 000
32 084 000

31 598 000
31 598 000

2020

2019

57 598
482 396
0
539 994

743 227
116 283
17 525
877 035

Not 3 Föreställningsintäkter

Biljetter
Föreställningar
Övrigt
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Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
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Totala löner, ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande
befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Teaterchef, varav män

2020

2019

16
14
30

18
18
36

179 413
13 974 607
14 154 020

259 124
16 387 184
16 646 308

1 480 062
4 822 732
6 302 794

1 190 761
5 790 800
6 981 561

20 545 775

23 627 869

44 %
56 %
100 %

56 %
44 %
100 %
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Å R S R E D O V I S N I N G
Not 5 Inventarier
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 204 841
246 594
-15 155
10 436 280

10 010 588
424 243
-229 990
10 204 841

Netto anskaffningsvärde

10 436 280

10 204 841

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 698 490
13 319
-457 246
-9 142 417

-8 495 931
221 734
-424 293
-8 698 490

1 293 863

1 506 351

2020-12-31

2019-12-31

1 267 868
-160 000
1 107 868

7 766 435
-4 519 955
3 246 480

2020-12-31

2019-12-31

3 000 000
0

3 000 000
0

2020-12-31

2019-12-31

539 519
539 519

512 430
512 430

Utgående redovisat värde

Not 6 Framtida projekt
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Balanserade utgifter
Balanserade intäkter

Not 7 Koncernkontokredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

Not 8 Eventualförpliktelser

Svensk Scenkonst
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för
fastställelse.
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Gävle den 26 februari 2021

Carina Holm
Ordförande

Hannah-Karin Linck
Vice ordförande

Peter H Stjerndorff
Andre vice ordförande

Kristoffer Lindberg

Maritha Johansson

Patric Norrå

Carmen Lundkvist

László Gönczi

Romel Rached

Min revisionsberättelse har
lämnats den 26 februari 2021

Min revisionsberättelse har
lämnats den 26 februari 2021

Nils Westling
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Namn: Carina Holm

Namn: Hannah-Karin Linck

Datum: 2021-02-26

Datum: 2021-02-26

E-post: carina.holm@regiongavleborg.se

E-post: hannah-karin.linck@bollnas.se

IP-Adress: 84.23.151.168

IP-Adress: 185.154.111.9

Signeringstyp: Förenklad signering

Signeringstyp: Förenklad signering

Namn: Peter H Stjerndorff

Namn: Kristoffer Lindberg

Datum: 2021-02-26

Datum: 2021-02-26

E-post: peter.stjerndorff@svenskakyrkan.se

E-post: kristoffer.lindberg@bollnas.se

IP-Adress: 213.141.69.89

IP-Adress: 213.142.29.78

Signeringstyp: Förenklad signering

Signeringstyp: Förenklad signering

Namn: Patric Norrå

Namn: László Gönczi

Datum: 2021-02-26

Datum: 2021-02-26

E-post: patric@norra.nu

E-post: laszlo.gonczi@gmail.com

IP-Adress: 94.254.22.22

IP-Adress: 87.249.175.48

Signeringstyp: Förenklad signering

Signeringstyp: Förenklad signering

Namn: Romel Rached

Namn: Carmen Lundkvist

Datum: 2021-02-26

Datum: 2021-02-26

E-post: romelrached@gmail.com

E-post:

IP-Adress: 80.217.16.25

carmen.centeno.de.lundkvist@regiongavleborg

Signeringstyp: Förenklad signering

.se
IP-Adress: 84.23.152.70
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Signeringstyp: Förenklad signering

Namn: Annika Wedin

Namn: Nils Westling

Datum: 2021-02-26

Datum: 2021-02-26

E-post: annika.wedin@pwc.com

E-post: nilswestling54@gmail.com

IP-Adress: 84.17.219.58

IP-Adress: 185.145.93.140

Signeringstyp: Förenklad signering

Signeringstyp: Förenklad signering

Namn: Maritha Johansson
Datum: 2021-02-26
E-post: marithajohansson1953@gmail.com
IP-Adress: 158.174.121.186
Signeringstyp: Förenklad signering
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län, org.nr 885001-0276

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län för år 2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-29. Det är
styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i
det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
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Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
●

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

●

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

●

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

●

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

●

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Folkteatern i Gävleborgs län för år 2020.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen. Jag tillstyrker styrelsens beslut angående behandling av årets överskott och att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 Signerat

2021-02-26 14:17:28 UTC

Oneflow ID 1656326

Sida 2 / 4

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
●

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

●

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.
Gävle den 26 februari 2021
Annika Wedin
Auktoriserad revisor

3 av 3

 Signerat

2021-02-26 14:17:28 UTC

Oneflow ID 1656326

Sida 3 / 4

Deltagare
PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNIKA WEDIN

Datum

Annika Wedin
Auktoriserad revisor
annika.wedin@pwc.com
19610110-7503
Leveranskanal: E-post
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