1

Verksamhetsberättelse
Riksteatern Gävleborg
2020

2

Innehållsförteckning
Sid.
Ordförande har ordet

03

Styrelsen

04

En tillbakablick

05

Lokala Riksteaterföreningar

06

Barn och unga

07-08

Förmedlade produktioner barn och unga

09-10

Dansuppdraget

11-12

Samverka gemensamt agera

13-14

Seminarier och kurser

15-16

Projekt

17-18

Aktiviteter Riksteatern Gävleborg

19-22

Miljöpåverkan

23

Balansräkning

24-25

Resultatrapport

26-27

Revisionsberättelse

28-29

Styrelsens undertecknande

30

3

Ordförande har ordet
När vi för första gången arrangerade Riksteatern Gävleborgs årsmöte digitalt, i fjol, trodde vi
att det var en engångsföreteelse. Det var väl ingen av oss, som då kunde tänka sig att det
skulle återupprepas ett år senare? Men tyvärr. Pandemin blev långdragen och viruset är
lömskt och envist.
Vilket märkligt år vi har upplevt och genomlevt! Råd från Folkhälsomyndigheten som skulle
efterlevas. Restriktioner. Varierande antal tillåtna publiksiffror, det gick både upp och ner,
med korta varsel. Det har mätts, tejpats och ordnats för att kunna göra arrangemang så
Corona-säkra som möjligt. Föreställningar och evenemang har flyttats fram flera gånger, för
att till sist kanske måst ställas in helt. Snabba omställningar och inställningar. Sammanträden
har skett per telefon eller digitalt.
Några har också drabbats av svår förlust, då en livskamrat eller god vän gått bort i den
lömska sjukdomen, Covid-19. Alla har drabbats på ett eller annat sätt. Vi har tvingats ändra
på våra vanor och leva på ett annat sätt. Att inte få träffas och krama nära och kära känns ju
alls inte bra. Och nu har det gått ett helt år. Missat ett helt år av barnbarnens uppväxt. En
sorg för många. Ett år i saknad och längtan.
Livet har blivit litet tomt och ödsligt.
Många branscher har drabbats hårt av denna pandemi och Kulturen är en av dem. Men det
finns några som tagit tag i situationen, varit väldigt kreativa och erbjuder kultur på andra
sätt. Riksteatern har numera ett ”Riksteatern play” där man kan ta del av konserter,
föreställningar, samtal mm. Folkteatern Gävleborg har många olika erbjudanden via nätet.
Om du inte redan tagit del av dessa, rekommenderar jag att du gör ett besök på deras
hemsidor.
Inget ont som inte har något med sej. Många har börjat röra på sej mera. Ta dagliga
promenader, även jag, och det skadar ju inte folkhälsan. Vinterbad har också blivit populärt.
Huruvida det påverkar hälsan positivt låter jag vara osagt, och personligen tillhör jag inte den
gruppen.
Det är också en hel del vi ”föreningsmänniskor” har tvingats lära oss det här året. Vi har blivit
något bättre på den digitala hanteringen till exempel. Och det nya sättet att sammanträda
har medfört att vi har börjat tänka i litet nya banor.
Även fortsättningsvis kommer vi att i huvudsak ha digitala styrelsesammanträden i
Riksteatern Gävleborg, i stället för att folk ska behöva resa långa sträckor och tidsmässigt tills
långt in på natten, då man ska ta sej hem efter mötet. Därmed inte sagt att vi inte ska träffas
fysiskt också ibland. Det behovet är mycket uppdämt, precis som vi saknar föreställningar
och att få möta publiken!
Förhoppningsvis är vi nu på väg ut ur denna pandemi. Jag hoppas och tror att vi till
sommaren kan återuppta social samvaro, gemenskap, öppna upp salongerna och mötas
igen. Som vi längtar….
Ann-Kristine Hellman, Ordförande
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En tillbakablick
2020 har varit ett märkligt år med en pandemi som på många sätt lamslagit världen. Covid 19 har medfört katastrofala följder med höga dödstal och en fasansfull smittspridning av
virus. Många branscher i Sverige och övriga världen har drabbats hårt, ekonomiskt och
själsligt. I Sverige kom restriktioner från Folkhälsomyndigheten gällande folksamlingar om
högst 50 personer. Flera av våra lokala Riksteaterföreningar tvingades att ställa om och ställa
in vissa arrangemang. När sedan rekommendationen ändrades till högst 8 personer lades
teatersverige ner. Allt fick ställas in. Restriktionerna gällde inte barn och unga, men
kommunerna valde att följa rekommendationerna även i skolorna så många
skolföreställningar fick också ställas in. Kontrakt var skrivna och kommunerna drabbades
ekonomiskt och barnen och ungdomarna, många som möter teater för första gången via just
skola och förskola, blev utan kulturupplevelser.
De fria teatergrupperna som jobbar med teater för barn och unga ställde om och vissa
utomhusföreställningar kunde genomföras trots restriktioner.
De flesta nationella träffarna med Riksteatern ställdes in. Några kunde ställas om och
genomföras digitalt.
Det var ett år då vi tvingades lära oss, men även fick möjlighet att lära oss, digitaliseringens
möjligheter. Möten och kurser arrangerades digitalt. Alla i den regionala styrelsen kan nu
hantera mötesverktyget Teams.
Tidigt under hösten var Riksteatern Gävleborg värdar för Riksteatern Mellansveriges årliga
träff. Den kunde trots allt genomföras fysiskt, men strikta restriktioner om antal deltagare,
avstånd och handsprit. Det märktes tydligt vad vi alla saknat samtalen och de fysiska
mötena. Det blev ett lyckat arrangemang.
Under året har vi genomfört åtta protokollförda styrelsemöten och lika många au-möten. I
februari arrangerade vi den årligen återkommande utbudsdagen i Västerås för hela Region
Mellansveriges arrangörer; teaterföreningar och bygdegårdar. Utdrag ur 55 olika
produktioner visades under dagen. Arrangemanget engagerar ca 600 personer i form av
skådespelare, dansare och musiker från Sveriges fria grupper och länsteatrar samt
Riksteaterns lokala arrangörsföreningar, bygdegårdar och konsulenter.
Arbetet med scenkonst för barn och unga är kontinuerligt under hela året. Tre utbudsdagar
arrangerades under året, en på våren och två på hösten. Vårens utbudsdag genomfördes
digitalt med den nya regionala plattformen Kultimera.
Styrelsen har arbetat fram en ny uppdragsöverenskommelse för 2021 mellan Riksteatern
Gävleborg och Region Gävleborg, Kultur och Kompetens nämnden, KKN.
Uppdragsöverenskommelsen ligger till grund för föreningens verksamhetsplan.
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Konsulent och dansfrämjare har arbetat med stöttning till de lokala Riksteaterföreningarna
och arrangerat ett antal kurser under året. För åttonde året i rad arrangerade vi en
inspirationshelg för alla våra lokala Riksteaterföreningar. Helgen är uppskattad och betyder
mycket för våra lokala föreningar, både vad gäller utbildning och samvaron mellan
föreningarna. Vi ser en tydlig ökning av samverkan mellan de lokala föreningarna som
kommit till stånd på grund av inspirationshelgen. Inspirationshelgen genomfördes som en
fysisk träff. Antalet deltagare var färre än normalt på grund av pandemin, men vi är väldigt
glada och stolta över att vi kunde arrangera träffen trots rådande omständigheter.
Arbetet med repertoarrådet har fortsatt under året. Repertoarrådet består av
representanter från alla lokala föreningar som tillsammans möts för att samverka och
samarbeta kring marknadskommunikation och scenkonst. En av tre träffar genomfördes
fysiskt, två över Teams. Det har fungerat väldigt bra.
För andra gången arrangerade vi en eftersändning av Anbud Live. Det blev en lyckad dag och
kommer fortsättningsvis att bli permanent.
Dansfrämjaren har arbetat med att få ut dansföreställningar till våra lokala
Riksteaterföreningar. Tyvärr har pandemin satt stopp för ett flertal arrangemang under året,
men trots allt kunde åtta dansproduktioner genomföras under året. En dansworkshop
genomfördes i Alfta under hösten. En heldag med dansare, Riksteaterföreningar och
inspiratörer som leddes av dansfrämjaren.
Vi har även genomfört en rekryteringsprocess. Föreningens dansfrämjare tog tjänstledigt och
au arbetade med att tillsätta den lediga tjänsten. Ett 30-tal ansökningar inkom till
föreningen.
Nytt för 2020 är att vi genomfört ett antal Föreställningsanalyser. Medlemmar i den
regionala styrelsen och de lokala styrelserna har deltagit. Var och en har sett föreställningar
digitalt och föreningens konsulent har sedan lett en föreställningsanalys. Intressant och
viktigt att tala om konsten.
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Lokala Riksteaterföreningar
Nio lokala Riksteaterföreningar är anslutna medlemmar i den regionala teaterföreningen.
Bollnäs Riksteaterförening
Gävle teaterförening
Hofors Teaterförening
Ljusdals Riksteaterförening
Nordanstigs teaterförening
Sandvikens teaterförening
Scenkonst Hudiksvall
Söderhamns Riksteaterförening
Voxnadalens Riksteaterförening
Alla lokala Riksteaterföreningar förutom Gävle teater drivs ideellt. De har kommunala anslag
för att arrangera offentlig scenkonst i sina respektive kommuner. Det är en demokratisk
rättighet att få ta del av offentligt finansierad scenkonst och kulturverksamhet och genom
föreningarnas verksamhet är det möjligt.
På grund av FHM och regeringens rekommendationer och restriktioner har verksamheten
begränsats under 2020. 47 föreställningar ställdes in under året pga. Covid-19.
Medlemsantalet har minskat under året, även det är relaterat till pandemin och ett minskat
scenkonstutbud.
Arrangerade föreställningar av lokala teaterföreningar 2020
Förening
Fst.
Publik
Kommun
Medlemmar
Hofors

07

106

75 000

36

Sandviken

08

323

210 000

129

Gävle

42

5 900

2 590 298

224

Bollnäs

07

95

30 000

82

Ljusdal

06

295

160 000

129

Söderhamn

14

1 203

184 000

191

Hudiksvall

11

706

185 000

123

Nordanstig

05

68

80 000

35

Ovanåker
Summa

12
112

443
9 139

128 400

88
1 037

Våra lokala teaterföreningar har under året arrangerat 112 produktioner för en sammanlagd
publiksiffra om 9 139 personer. Antalet medlemmar i de lokala föreningarna uppgår till 1 037
personer.
2019 var antalet arrangerade föreställningar 192 och antal publik 20 816 personer.
Medlemsantalet uppgick år 2019 till 1 097 personer.
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Barn och unga
Vi har turnélagt 170 stycken föreställningar i vår region under året av 18 olika
teaterensembler fördelat på 22 olika produktioner. Totalt såg 10 991 barn och unga
föreställningar förmedlade av Riksteatern Gävleborg. Nio av våra tio kommuner i
regionen har arrangerat föreställningar för barn och unga. Flest arrangemang har det
varit i Gävle, beroende på att Gävle har regionens enda fria teatergrupp baserad där
och de kunde spela föreställningar utomhus på förskolor i Gävle under våren tack vare
ett extra stöd från Gävle kommun. Tyvärr har pandemin med Covid-19 satt stopp för
många arrangemang. Det ställdes in 128 teaterföreställningar för barn och unga under
året. Inställda föreställningar har gjort att barnen och de unga fått mindre scenkonst
under året och det har medfört extra arbete för föreningens teaterkonsulent.
Tillsammans med Kulturutvecklings musikproducenter och danskonsulent arrangerade
vi två utbudsdagar under året gällande scenkonst för barn och unga. Ett antal fria
teatergrupper, danskompanier och musikergrupper presenterade sitt kommande
utbud som fanns tillgängligt för turné i Gävleborgs län. Deltagare under dagarna var
teaterföreningar, kultursamordnare, bibliotekspersonal, skolpedagoger och skolelever.
Utbudsdagarna kunde genomföras under hösten trots pandemin, med extra mycket
förarbete och planering med avstånd och fikaservering, både vad gäller publiken,
artisterna och de tekniker som arbetade under dagarna. Under våren arrangerades en
digital utbudsdag på den nylanserade webbplatsen Kultimera.se.
Vi är representanter i Samverkansgruppen för barn och unga där Region Gävleborg
Kulturutveckling är sammankallande och även i den regionala gruppen som arbetar för
en Regional Kulturgaranti. Vi har under året jobbat mycket med utformandet av en ny
gemensam webbsida, Kultimera, som samlar allt utbud för barn och unga som finns
tillgängligt för länets alla arrangörer.
Vi driver tillsammans med Folkteatern Gävleborg ett repertoarråd med representanter
från alla lokala arrangörsföreningar där vi talar om vikten av att arrangera
familjeföreställningar. Covid – 19 kom i vägen under året och flera planerade offentliga
föreställningar fick ställas in.
LÄNK. Teaterutbildningar och kulturskolor har länge saknat nutidsdramatik med angelägna
teman som passar för större ensembler i gymnasieålder. Med anledning av detta beslutade
Riksteatern 2010 att starta LÄNK. Inför varje LÄNK-omgång, som kommer vartannat år, får
sex framstående dramatiker i uppdrag att skriva var sitt manus för ungdomar mellan 15 och
20 år. LÄNK vill dessutom ge ungdomar en förståelse för hur det är att jobba professionellt
med teater och skapar därför möjligheter för dem att träffa professionella teaterarbetare.
Det är ett sätt att stärka teaterbranschen och inspirera fler att söka till scenskolor eller att
engagera sig i Riksteatern lokalt. Under hösten 2019 var det uppstart inför 2020-års Länk
med en regihelg i Hallunda Stockholm. Alla ledare för teatergrupperna deltog och fick
möjlighet att träffa dramatikerna, regissörer och scenografer för att få inspiration och
fördjupad kunskap om den pjäs de valt att sätta upp.
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Under våren 2020 fortsatte planeringen av den kommande teaterfestivalen som skulle ske i
april. Det är mycket logistik när det ska arrangeras åtta föreställningar i två lokaler på två
dagar som berör över 100 ungdomar. Förtäring och logi till alla ungdomar samt
kringaktiviteter. Några veckor innan den planerade festivalen var vi tvungna att ställa in allt
pga. Covid-19. Det var inte längre hållbart att samla så många ungdomar på en plats och
dessutom tänka att de skulle sova i gymnastiksalar. Vi kunde inte garantera avstånd och att
smittan inte skulle spridas.
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Förmedlade produktioner för barn och unga 2020
Grupp

Teaterföreställning

Antal fst

Publik

Teater Fredag
Tanke Tank
Skottes Musikteater
Pantomimteatern
Skottes Musikteater

Världens mesta Ester
Mäster Skräddare
Adjö herr Muffin
Oh snap
Bockarna Bruse

19
08
03
04
29

1140
480
190
240
1794

Teater Pero
Teater Devill
Riksteatern
4:e Teatern
Uusi Teatteri

Kommissarie Gordon
Hej Hyper
Bye Bye bror
Livsrus
Bära frukt

10
01
02
12
01

600
80
325
1080
60

Teater Pero
Teater Tre
Hedmans Teater
Teater DaCapo
Skottes Musikteater

Vem ser Dim?
Varför? Därför! Annars..
Maskresan
Spöket Laban
Bosse och Yvonne

01
02
03
01
24

70
26
180
96
1490

Molièreensemblen
Riksteatern
Riksteatern
Dockteatern Tittut
Profilteatern

Nya skor
Dark minds
Firma masker och magi
Igelkotten och Mullvaden
Ziggy och isprinsessan

10
11
08
07
08

554
560
400
384
720

Teater Gyllene Draken
Teater Slàva

Var är mitt hem?
Sagan om Pag gu

05
01

500
22

170

10 991

Summa
18 olika teatergrupper, 22 olika produktioner

På grund av Covid -19 har 128 föreställningar för barn och unga ställts in under året.
22 olika teatergrupper, 38 olika produktioner, 257 föreställningar år 2019
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Kommun

Antal föreställningar

Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ljusdal
Nordanstig
Sandviken
Söderhamn
Ovanåker
Ockelbo
Antal föreställningar

05
60
02
25
22
00
20
30
03
03
170
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Dansuppdraget 2020
Riksteatern Gävleborg har genom Danspotten subventionerat offentliga dansföreställningar för en
vuxenpublik så att fler teaterföreningar har möjlighet att arrangera dansföreställningar. Uppdraget
omfattar också ett arbete med kompetens och verksamhetsutveckling inom dansområdet riktat till
länets arrangörer samt stöd kring arrangemang i form av bl.a. marknadsföring och publikarbete.
Under 2020 har 17 dansarrangemang planerats varav 10 st. ställdes in p.g.a. Corona-pandemin.
Det arrangerades 7 dansföreställningar av 3 lokala Riksteaterföreningar, publikantalet uppgick till 329
besökare.
Motsvarande siffror 2019 var 5 arrangerande föreningar som genomförde sammanlagt 13
dansarrangemang med ett publikantal på 899 besökare.
Under 2020 har 6 arrangörsföreningar beviljats stöd ur danspotten för totalt 11 produktioner. Av
dessa har 4 genomförts, 2 har flyttats fram till nästa år och 5 har ställts in helt.
Fortbildning och kompetensutveckling
Under våren 2020 planerades det för två olika tillfällen gällande kompetensutveckling och
fortbildning för länets arrangörsföreningar. Tyvärr blev det ena tillfället inställt p.g.a. Corona och det
andra tillfället fick istället flyttas fram till hösten 2020.
27 maj - Workshop med Björn Säfsten. En praktisk workshop om varför samtida dans ser ut som den
gör. INSTÄLLT
MED Dans – en verktygslåda för dansarrangörer genomfördes 10 oktober på Alfta Gästgiveri i Alfta.
Syftet med dagen var att inspirera och ge konkreta verktyg och metoder för att arrangera dans.
Deltagarna fick prova på verktyg ur metoden som tagits fram av Milvus Artistic Research Center
(MARC), Riksteatern nationellt och Riksteatern Skåne. Totalt 13 personer deltog, varav 10 st. var
representanter från någon av de lokala arrangörsföreningarna.
Den årligt återkommande resan till Dansmässan i november kunde inte heller genomföras p.g.a
Corona-pandemin, medlemmar erbjöds istället att delta digitalt. 1 deltagare från Scenkonst
Hudiksvall deltog digitalt.
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Dansarrangemang
Arrangör

Produktion

Producent

Publik

Gävle Teaterförening

Fauna

Riksteatern

114

Söderhamns
Riksteaterförening

The sky above,
the mud below

Dansnät

INSTÄLLD

Söderhamns
Riksteaterförening

Närheten

Riksteatern

INSTÄLLD

Scenkonst
Hudiksvall

Närheten

Riksteatern

INSTÄLLD

Gävle Teaterförening

Bättre Folk

Malin Hellqvist Sellén
(Dansnät)

INSTÄLLD

Sandvikens
Riksteaterförening

Det får bära eller brista

Cirkus by me

FLYTTAD 21

Hofors Teaterförening

Slick

Riksteatern

INSTÄLLD

Ljusdals
Riksteaterförening

Slick

Riksteatern

INSTÄLLD

Voxnadalens
Riksteaterförening

En vals för Z

Värmdans

28

Gävle Teaterförening

Engel

Marta & Kim

50

Gävle Teaterförening

Des gestes blancs

Naïf Producition
(Dansnät)

36

Hofors Teaterförening

Dansbingo

Danskollektivet Ronny

11

Gävle Teaterförening

Human in balance

Don Gnu

67

Gävle Teaterförening

Tria

Helena Franzén

23

Scenkonst Hudiksvall

Solitude

Anna Öberg

FLYTTAD 21

Hofors Teaterförening

Play 3.0

Riksteatern

INSTÄLLD

Söderhamns
Riksteaterförening

Play 3.0

Riksteatern

INSTÄLLD
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Samverka gemensamt agera
Riksteatern Mellansverige
Tillsammans med Riksteatern Mellansveriges konsulenter och Bygdegårdarnas Riksförbund
arrangerade Riksteatern Gävleborg en gemensam utbudsdag i Västerås med deltagare från
hela Region Mellansverige. Utdrag från ett femtiotal olika produktioner presenterades under
dagen för de cirka 400 gästande scenkonstarrangörerna.
Hitta till teatern
Pga. Covid -19 valde Riksteatern Gävleborg och Folkteatern Gävleborg att avstå från att
producera foldern Hitta till teatern under året. Osäkerheten var för stor med inställda
föreställningar till följd av FHM och regeringens restriktioner och rekommendationer.
Repertoarråd
Tillsammans med Folkteatern Gävleborg driver Riksteatern Gävleborg ett repertoarråd.
Repertoarrådet består av representanter från varje lokal Riksteaterförening i länet. Rådet
arbetar med samordning, urval och fördjupning av scenkonst med syfte är att underlätta,
förbättra och effektivisera arrangemangen i länet. Tre träffar arrangerades under året, varav
två träffar var digitala.
Kultursamverkansgrupp för barnkultur
Tillsammans med Region Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands Museum,
Symfoniorkestern, Arkiv Gävleborg och Folkteatern i Gävleborg är Riksteatern Gävleborg
med i nätverket Kultursamverkansgruppen för barnkultur. Gruppen arbetar tillsammans för
att främja scenkonsten och konsten för barn och unga i vårt län och tillsammans har vi
utvecklat den digitala plattformen Kultimera.
Finska slingan
Riksteatern Gävleborg är drivande i Finska slingan vars syfte är att arrangera scenkonst på
finska i vårt län. Medarrangörer är de lokala teaterföreningarna i Gävle, Sandviken och
Hofors, samt tjänstepersoner inom finsk förvaltningsområde från Gävle, Sandviken, Hofors
och Älvkarleby kommun samt finska föreningar i nämnda kommuner.
Region Gävleborg
Tillsammans med Region Gävleborgs musikproducenter och dansutvecklare har Riksteatern
Gävleborg arrangerat två utbudsdagar för barn och unga. Under utbudsdagarna visas utdrag
ur ett antal dans-, musik- och teaterföreställningar som finns tillgängliga för turné
kommande säsong. I publiken sitter kultursamordnare från länets alla kommuner,
teaterföreningar, bibliotekspersonal, kulturombud, lärare och elever.
Stipendier
Region Gävleborg delar årligen ut ett antal stipendier. Riksteatern Gävleborgs konsulent har
suttit med i urvalsgruppen och läst och bedömt ansökningar och skrivit motiveringar till
beviljande eller avslag till ansökningar.
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Bygdegårdsdistrikt
Tillsammans med bygdegårdsdistriktet ingick Riksteatern Gävleborg ett samarbete kring
Årets bygdegård. En tävling där en gård i distriktet årligen väljs som Årets bygdegård. Den
lokala Riksteaterföreningen samverkar med vinnande gård om en föreställning som läggs hos
gården. En kurs i arrangörskap arrangeras av Riksteatern Gävleborg.
LÄNK
Riksteatern nationellt, Folkteatern Gävleborg, Gävle Teaterförening, Region Uppsala,
Uppsala Riksteaterförening och Riksteatern Gävleborg samarbetade kring en Länk-festival.
Festivalen involverar drygt 100 ungdomar från Gävleborg och Uppsala län samt Helsingfors i
Finland. Tyvärr blev festivalen inställd pga. Covid-19.
Seminarium om publikarbete
Riksteatern Västmanland, Riksteatern Dalarna och Riksteatern Gävleborg samverkade med
Finlandsinstitutet för att arrangera ett seminarium med teatergrupper och arrangörer i
Finland kring Publikarbete. Tyvärr blev konferensen inställd pga. Covid-19.
Samverkansmodellen
Riksteatern Gävleborg samverkar i dialog med övriga institutioner inom
samverkansmodellen, gällande uppdragsöverenskommelser och övriga aktuella
frågeställningar och eventuella samarbeten mellan institutionerna.
Forum för regional- och nationell samverkan
Tillsammans med teaterkonsulenter i Sverige och tjänstepersoner från Riksteatern nationellt
samtalar vi över Teams en gång per månad kring aktuella frågeställningar. Dagordningen
görs gemensamt.
Riksteatern Dalarna
Riksteatern Gävleborg samverkade med Riksteatern Dalarna på deras regionala träff i
Ludvika. Riksteatern Gävleborg ansvarade och genomförde passet ”Meningen med
föreningen” för de lokala Riksteaterföreningarna i Dalarna.
Dansnätverk
Riksteatern Gävleborg samverkar med Region Gävleborg kring kompetensutveckling av
dansarrangörer samt håller i nätverksträffar med danskonstnärer i regionen.
Föreställningar inom äldreomsorgen
Riksteatern Gävleborg har ingått samarbete med en musikteatergrupp och genom
subventioner och turnéläggning erbjudit föreställningar till de lokala Riksteaterföreningarna
att arrangera utomhus för ett flertal äldreboendens avnämare i regionen.
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Seminarier och kurser
Riksteatern Gävleborg har under året arrangerat seminarier och kurser för de lokala
teaterföreningarna i syfte att stärka arrangörsledet. Riksteatern Gävleborgs teaterkonsulent
och dansfrämjare har även deltagit i ett antal seminarier och kurser för
kompetensutveckling.
Meningen med föreningen. En kurshelg för våra lokala Riksteaterföreningar ledd av Charly
Wassberg Borbos. Syftet med kursen är att utveckla föreningarnas arbete.
Deltagare: 68 personer den 18-19 januari
Arrangörshelg i dans. Arrangör är Danscentrum.
Deltagare: 1 person den 25-26 januari
Publikutveckling, en heldags workshop arrangerad av Folkteatern Gävleborg.
Deltagare: 2 personer den 3 februari
Culture Segments. Heldagskonferens arrangerad av Riksteatern nationellt.
Deltagare: 1 person den 14 februari
Utbildningsdag i nya Kulturdatabasen arrangerad av Region Gävleborg, Kulturutveckling.
Deltagare: 1 person den 10 mars
ARENA-träff. Seminarier, workshops arrangerad av Riksteatern nationellt.
Deltagare: 2 personer den 28 april.
Kurs i Episerver, digital kurs arrangerad av Riksteatern nationellt.
Deltagare: 2 personer den 1 juni
Riksteatern Dalarnas konferenshelg i Ludvika. Riksteatern Gävleborgs teaterkonsulent var
föreläsare för passet Meningen med föreningen.
Deltagare: 25 personer den 6 september
Dansfortbildning i Alfta arrangerad av Riksteatern Gävleborg. För lokala Riksteaterföreningar
och verksamma dansare.
Deltagare: 13 personer den 10 oktober
Bygdegårdarnas nationella konferenshelg. Riksteatern Gävleborg inbjuden att prata om
teaterverksamhet och samverkan med bygdegårdar i Region Gävleborg.
Deltagare: 1 person den 11 oktober
Riksteatern Mellansverige konferens i Högbo arrangerad av Riksteatern Gävleborg.
Deltagare: 64 personer 23-24 oktober.
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Eftersändning av Anbud Live, arrangerad av Riksteatern Gävleborg.
Deltagare: 20 personer den 1 november.
ARENA-träff. Seminarier, workshops arrangerad av Riksteatern nationellt.
Deltagare: 4 personer den 3-4 november.
Inspirationsträff för lokala Riksteaterföreningar arrangerad av Riksteatern Gävleborg.
Två dagars konferens med fokus på Verksamhetsplanering.
Deltagare: 40 personer den 14-15 november i Gävle.
Föreningsportalen, digitalt kursverktyg från Riksteatern nationellt. Medlemsvård,
Valberedning och Styrelsearbete.
Deltagare: 3 personer på vid varje kurs.
Kultur Gävleborg, Gävle kommun, Länsstyrelsen och Högskolan Gävle Sandviken står värdar
för Kulturfrukost med miniseminarier om olika aktuella ämnen och föreläsare.
Deltagare: 1 person vid fyra träffar
Flera seminarier och kurser som var planerade under året har fått ställas in pga. av Covid-19.
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Projekt
Minoritetsspråket finska
Finska slingan, samverkan för att sprida finska teatergästspel i Sverige.
Genom teatergästspel vill vi, inom ramen för den svenska minoritetspolitiken, stärka den
finska kulturen och det finska språket och därmed bidra till en ökad medvetenhet hos den
sverigefinska minoriteten och den svenska språkmajoriteten om vår gemensamma kultur.
Gästspelen ska presentera samtida finländsk scenkonst och förstärka det lokala
teaterintresset och visa publiken något den annars inte får se.
Tillsammans med Riksteatern nationellt, Hofors- Sandviken- och Gävle kommun, som är
finska förvaltningsområden, teaterföreningar och finska föreningar i respektive kommun
arrangerar Riksteatern Gävleborg finskspråkiga scenkonstupplevelser. Utanför länsgränsen
ingår också Älvkarleby kommun och finska förening.
Under året var två föreställningar planerade, en föreställning och en digital sändning av en
föreställning. På grund av Covid-19 fick föreställningarna ställas in. Region Gävleborg ledde
en intervju med fyra personer från Finska slingan, från kommun, teaterförening, finsk
förening och Riksteatern Gävleborg. Samtalets spelades in och blev en podd som finns att
lyssna på via Region Gävleborgs hemsida eller där poddar finns.
Arrangörsprojekt med bygdegårdar och lokal Riksteaterförening
Riksteatern Gävleborg samverkar med Gävleborgs Bygdegårds distrikt kring ”Årets gård”.
Den gård som valt av distriktet till Årets gård får en teaterföreställning av den lokala
teaterföreningen i samma kommun. Gårdens styrelse får en utbildning av Riksteatern
Gävleborg i marknadskommunikation och samverkar med den lokala Riksteaterföreningen
för att göra ett arrangemang på gården. Under året valdes Engångers bygdegård ut och
samverkande med Scenkonst Hudiksvall. Syftet med samverkan är att öka möjligheten till
framtida samarbeten och att utvidga marknadsföringen och kommunikationen kring
föreställningar och olika föreningar.
Länk
Länk är ett projekt som initierats av Riksteatern nationellt. Det är ett projekt som möjliggör
för amatörteatrar, teaterpedagoger och elever att arbeta med nyskrivna pjäser av
professionella dramatiker. Tillsammans arbetade Folkteatern Gävleborg, Region Uppsala,
Gävle Teater och Riksteatern Gävleborg för att arrangera en LÄNK-festival. Sju olika
teatergrupper var anmälda till festivalen, tre från Gävleborg, tre från Uppsala län samt en
från Helsingfors i Finland. På grund av Covid-19 fick festivalen ställas in.
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Föreställningar på äldreboenden
Riksteatern Gävleborg har samarbetat med två olika lokala riksteaterföreningar för att
möjliggöra för dessa att arrangera föreställningar på äldreboenden. Söderhamns
Riksteaterförening och Voxnadalens Riksteaterförening har under året arrangerat ett flertal
föreställningar utomhus på äldreboenden.
Extra stöd för repertoar- och publikarbete
Riksteatern Gävleborg har, med anslag från Riksteatern nationellt arrangerat en konferens
för alla lokala Riksteaterföreningar. Konferensen var ”Meningen med föreningen” och
genomfördes under tidig vår. Konferensen var del två i vårt arbete att vidareutbilda och
vidareutveckla våra lokala riksteaterföreningars ideella arbete.
Föreställningsanalys
Under året har Riksteatern Gävleborg lett samtal/föreställningsanalys med representanter
från våra lokala Riksteaterföreningar kring föreställningar. Sju föreställningar, från Dramaten
och Riksteatern nationellt, som funnits tillgängliga digitalt har setts av var och en.
Föreställningsanalysen har sen skett över Teams. Konstnärliga diskussioner om vad var och
en sett och upplevt, beskrivningar, tolkningar och reflektioner.
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Aktiviteter Riksteatern Gävleborg år 2020, deltagit i eller arrangerat
Januari
18
19
20
25
26
27
29
30
31

Aktivitet
Inspirationshelg lokala Rikst.fören.
Inspirationshelg lokala Rikst.fören.
Stipendieutdelning Folkteatern
Arrangörshelg dans
Arrangörshelg dans
Au-möte
Dialogmöte Samverkansmodellen
Stjärnkalaset Stockholm
Möte utbudsdag Västerås

Antal
33
33
25
15
15
04
11
110
13

Samarrangör

Februari
01
03
08
10
13
14
19
20
27
28
28

Utbudsdag i Västerås
Kurs Publikutveckling
Möte Ljusdals Riksteaterförening
Finska institutet
Styrelsemöte
Cultursegments kurs
Samverkansgrupp barn och unga
Länk
Au-möte
Finska institutet
Styrelsemöte Folkteatern

438
10
07
05
09
20
10
05
04
05
22

Riksteatern Mellansverige
Folkteatern Gävleborg

Mars
02
02
03
09
10
11
12
16
18
19
20
24
31

Forum barn och unga
Repertoarrådsmöte
Stipendier urval
Finska slingan
Utbildning Kulturdatabas
Styrelsemöte
Länk
Kultimera arbetsgrupp
Utvärdering utbudsdag Västerås
Utvärdering utbudsdag Västerås
Forum barn och unga
Kurs i Teams
Ungt engagemang nationellt

15
11
06
15
08
09
05
08
10
10
15
10
08

Riksteatern

Folkteatern Gävleborg
Riksteatern
Riksteatern

Teatercentrum
Riksteatern Mellansverige

Riksteatern
Kultur Gävleborg

Folkteatern Gävleborg

Kultur Gävleborg
Kultur Gävleborg

Kultur Gävleborg
Riksteatern Mellansverige
Riksteatern Mellansverige
Riksteatern
Riksteatern
Riksteatern
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April
02
02
03
17
22
22
23
28
28
29

Chefsmöte Kultursamverkansmodell
Au-möte
Forum för regional nationell samv.
Erfarenhetsutbyte
Forum för regional nationell samv.
Ungt engagemang nationellt
Chefsmöte Kultursamverkansmodell
Årsmöte
Arena-träff
Arena-träff

08
04
15
20
15
09
08
18
50
50

Kultur Gävleborg

Maj
05
05
06
08
13
14
15
18
18
19
25
26
28
29

Forum barn och unga
Samverkansgrupp barn och unga
Au-möte
Forum regional och nationell samv.
Kurs i intranätet
Möte om utbudsdag
Möte om utbudsdag
Finska slingan
Kultimera arbetsgrupp
Styrelsemöte
Podinspelning Finska slingan
Forum regional och nationell samv.
Föreställningsanalys
Ungt engagemang nationellt

10
08
04
20
05
10
10
10
08
11
04
20
06
08

Riksteatern
Kultur Gävleborg

Juni
01
03
04
04
08
09
10
11
12
15
17
17
25

Kurs i Episerver
Ungt engagemang nationellt
Rundabordssamtal kommuner
Webinarium påverkan civilsamhället
Au-möte
Ungt engagemang nationellt
Forum regional och nationell samv.
Föreställningsanalys
Forum barn och unga
Finska slingan
Styrelsemöte
Chefsmöte
Föreställningsanalys

05
08
03
300
04
08
20
05
15
10
11
10
05

Riksteatern
Riksteatern
Kultur Gävleborg
Kulturrådet

Riksteatern
Riksteatern
Riksteatern
Riksteatern
Kultur Gävleborg
Riksteatern
Riksteatern

Riksteatern
Riksteatern
Riksteatern Mellansverige
Riksteatern Mellansverige
Kultur Gävleborg

Riksteatern
Riksteatern

Riksteatern
Riksteatern
Riksteatern
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Augusti
25
26
28
29
31

Finska slingan
Chefsmöte Kultursamverkansmodell
Ungt engagemang nationellt
Styrelsemöte om UÖK
Forum regional och nationell samv.

08
10
08
08
20

September
02
02
02
02
04
06
09
10
10
14
16
17
17
21
21
22
22
24
25
30
30

Kulturfrukost Clowner utan gränser
Samverkansgrupp barn och unga
Föreställning äldreboende
Föreställning äldreboende
Styrelsemöte Folkteatern
Kursledare för Riksteatern Dalarna
Föreställning äldreboende
Föreställning äldreboende
Föreställningsanalys
Au-möte
Konsulentträff nationellt
Repertoarrådsmöte
Ungt engagemang nationellt
Styrelsemöte
Anställningsintervjuer
Forum barn och unga
Forum regional och nationell samv.
Urvalsmöte utbudsdag Västerås
Dialogmöte om UÖK
Au-möte
Kultimera arbetsgrupp

20
15
19
13
22
15
80
32
04
04
25
12
08
10
15
15
20
09
17
04
08

Kultur Gävleborg
Kultur Gävleborg

Oktober
05
07
09
10
11
13
14
15

Urvalsmöte utbudsdag Västerås
Kulturfrukost
Chefsmöte Kultursamverkansmodell
Dansfortbildning i Alfta
Föreläsare Bygdegårdarnas konf.helg
Utbudsdag barn och unga
Utbudsdag barn och unga
Kultimera arbetsgrupp

09
20
10
13
06
40
35
05

Riksteatern Mellansverige
Kultur Gävleborg
Kultur Gävleborg

Kultur Gävleborg
Riksteatern
Riksteatern

Folkteatern Gävleborg

Riksteatern
Riksteatern

Riksteatern
Riksteatern
Riksteatern Mellansverige
Kultur Gävleborg
Kultur Gävleborg

Kultur Gävleborg
Kultur Gävleborg
Kultur Gävleborg

23

15
20
23
24
27
27
28

Au-möte
Forum barn och unga
Konferens Riksteatern Mellansverige
Konferens Riksteatern Mellansverige
Styrelsemöte
Föreställningsanalys
Kultimera arbetsgrupp

04
15
33
31
12
05
06

November
01
03
04
05
05
09
13
14
15
17
20
25
26

Eftersändning Anbud Live
Arena-träff
Arena-träff
Repertoarråd
Finska slingan
Ungt engagemang nationellt
Utbudsdag digital
Inspirationshelg lokala föreningar
Inspirationshelg lokala föreningar
Ungt engagemang nationellt
Föreställningsanalys
Kultimera arbetsgrupp
Ungt engagemang nationellt

20
42
42
10
07
08
01
23
23
07
06
05
08

Riksteatern
Riksteatern
Riksteatern

December
01
03
07
08
10
10
11
15
16
18
21

Forum barn och unga
Utbudsdag digital filmning
Au-möte
Erfarenhetsutbyte konsulenter
Ungt engagemang nationellt
Kurs Valberedning, medlemsvård
Styrelsemöte Folkteatern
Styrelsemöte
Info.möte om arbete med analys
Utbudsdag digital
Möte ordföranden lokala föreningar

20
09
04
20
08
02
20
11
42
09
09

Riksteatern
Riksteatern Mellansverige

Summa:

135 aktiviteter med 2 680 deltagare

134 aktiviteter med 2 660 deltagare 2019

Riksteatern

Kultur Gävleborg

Riksteatern
Riksteatern Mellansverige

Riksteatern
Kultur Gävleborg
Riksteatern

Riksteatern
Riksteatern
Riksteatern
Folkteatern Gävleborg
Riksteatern
Riksteatern Mellansverige

24

Miljöpåverkan

teater

dans

styrelse + övriga

bilersättning koll.trafik sa.ers. bilersättning koll.trafik sa.ers. bilersättning
mil

30,5

mil

30,5

1
17
2015 61 848 15 892 740
1
11
2016 61 858 10 056 914
13
2017 31 936 12 445 381
2
9
2
2018 91 769 6 411 180 74 269
1
13
2
2019 50 533 12 322 855 66 024
4
2020 0
0 4 226 226 53 1622

mil

920
414
424
1 913
9 054
801

4
182 311
11
078 305
2
423 96

sa. resor

koll.trafik sa.ers. bilersättning

18,5

17
020
7
659
7
844
5
754
5
643
1
776

mil

4 675
7 357
5 251
6 382
4 286
2 689

21
695
15
016
13
095
12
136
9
929
4
465

981
475
455
476
422
149

koll.trafik

sa.ers koll.trafik

kr

18
868
9
517
8
780
10
792
9
200
3
398

andel

20
567
17
413
17
696
14
706
25
662
7
716

39
435
26
930
26
476
25
498
34
862
11
114

Riksteatern Gävleborgs resande har förändrats under året. Vi har pga. pandemin lärt oss att hantera
digitala verktyg för möten vilket medfört att vi minskat resandet drastiskt under året. Ett flertal
evenemang har också ställts in under året vilket också minskat resandet. Ur ett miljöperspektiv har
det verkligen varit en vinst. Under året genomfördes resor med bil i 149 mil för hela styrelsen vilket
kan jämföras med 422 mil år 2019.
De digitala möjligheterna för styrelsemöten kommer även fortsättningsvis att användas av
föreningen vilket medför en positiv utveckling i vår miljöpolicy,

52%
65%
67%
58%
74%
69%

