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Rekord
I år har vi slagit rekord på
Teater Halland.
Vi har haft premiär på 23 platser samtidigt, mött över 13 000 barn och
unga, skapat en borg av 17 000 lampor, ökat våra besökssiffror med
22 procent och spelat nästan dubbelt så många föreställningar mot
året innan. Vi har fått kärlek av hallänningarna och pratat om det som
skaver allra mest. Aldrig tidigare har vårt arbete uppmärksammats så
stort i media. Under 2018 har vi sett hur viktigt det är med ett öppet
samtal och fri konst i en demokrati. Med en skakig omvärld där journa
lister fängslas, domstolar kontrolleras och teater stängs ner, känns det
angeläget att arbeta i rakt motsatt riktning. Teater Halland ska vara en
öppen plats där alla är välkomna. Vi är stolta över vårt uppdrag och
glada över förtroendet från hallänningarna.

Anna Sjövall
VD och konstnärlig ledare
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Årets
föreställningar
Presskonferensen

P R E M I Ä R : 10 februari 2018
S C E N : 23 platser över hela Sverige
(Stora Torg i Halmstad)
M Å L G R U P P : vuxna
P U B L I K : 2500 personer
A N TA L F Ö R E S T Ä L L N I N G A R : 25

ANNA-CARIN HENRICSSON

10 februari klockan 12 var det dags för årets första
premiär som skedde på 23 platser samtidigt, från
Luleå i norr till Malmö i söder. Initiativet och idén
kom från Teater Halland och fick ett enormt
genomslag. Harold Pinters pjäs Presskonferensen
är en satir över ett samhälle där kulturen kontroll
eras och styrs uppifrån. Den nytillträdda kulturminis
tern har tidigare varit chef för säkerhetspolisen, men
ser inte hur de båda uppgifterna skiljer sig åt – allt
handlar ju om att kontrollera människors tankar och
känslor. Den korta pjäsen skildrar ett mardröms
scenario där demokratin gömts bland hemligheterna
under sängen.

Presskonferensen var en unik scenkonstperformance
och ett samarbete mellan 23 scenkonstinstitutioner
under Folk och Kultur. I samband med föreställning
arna hölls efterföljande samtal tillsammans med
publik på plats, lokala journalister, politiker och
konstnärer. Samtalen handlade om demokrati och
konstens plats i samhället. Föreställningen spelades
även i Almedalen i juli under Region Hallands dag
Samhällsbygge pågår – hur överlever demokratin
framtiden?
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R E B E C K A S J Ö WA L L , F I L I P A D E L L
R E B E C K A S J Ö WA L L , P E T T E R H E L D T, T O V E W I R É E N ,
EMILIE DIMITRAKOPOULOU SAHLÉN, FILIP ADELL

Halland Love Stories
Halland Love Stories var en resa som började 2017 med insamling av kärlekshistorier från hallänningar
i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. För oss på teatern blev det ett viktigt arbete i att lära
känna vår publik och få publiken att lära känna oss. Berättelserna sattes samman till ett manus och gjordes
som musikal med Per Gessles mest älskade hits i nya tolkningar. Den kända kompositören, den lokala förank
ringen och ämnet kärlek, skapade stort engagemang hos publiken. Personer i olika åldrar kände igen sig
och upplevde att det var just deras historia som berättades om den första förälskelsen, passionen, vardags
kärleken, längtan, de smärtsamma uppbrotten eller avsaknaden av kärlek.
P R E M I Ä R : 2 mars 2018
S C E N : på turné i Halland och södra Sverige
M Å L G R U P P : vuxna och gymnasiet
P U B L I K : 5181 personer
A N TA L F Ö R E S T Ä L L N I N G A R : 35
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Sorgens Borg eller
döda kaniner säger inte aj
Sorgens Borg av Kristian Hallberg var höstens stora satsning för de yngre årskurserna
och spelades på Teater Hallands runda scen. I ett magiskt rum med 17 000 lampor följde
publiken den sorgliga berättelsen om bästa vännerna Lawen och Hedda, kaninen Bonsai
som dör, mamma Judith som gråter, låtsaspappan Lazlo som plötsligt försvinner och Pappa
som bara finns på telefon, eftersom han är död. Dagen då allt det värsta händer ställs
vänskapen på svåra prov. Föreställningen träffade rätt hos barnen som gärna ville prata
efteråt, men också hos lärare som satt kvar och grät i smyg.

EMILIE DIMITRAKOPOULOU SAHLÉN, JESPER GESTER, PETTER HELDT

P R E M I Ä R : 21 september 2018
S C E N : Teater Hallands runda scen
M Å L G R U P P : årskurs 2 – 4
P U B L I K : 3265 personer
A N TA L F Ö R E S T Ä L L N I N G A R : 37
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De förskräckliga

J E S P E R G E S T E R , P E T T E R H E L D T, N I N A J E M T H

Årets bygdegårdsföreställning var resultatet av publikens
önskningar. Vid ett repertoarråd 2017 frågade vi vad
publiken ville se och fick svaret: gärna nyskrivet men väldigt
gärna klassiker också. Klassiska önskepjäser rabblades upp
i en mängd som skulle tagit oss flera år att spela igenom.
Repertoarrådet önskade också att det skulle vara roligt,
men inte för roligt! Det måste vara drabbande. Och vackra
kostymer, det ville alla ha. Vi tog dem på orden och gjorde
föreställningen De förskräckliga som blev en kavalkad av
maktscener genom världsdramatiken. En vindlande ring
dans genom klassikernas makthungriga korridorer, fyllda av
intriger, härskarteknik, lögner och sammansvärjningar. Före
ställningen spelades i en miniatyr av Parisoperan i bygde
gårdar över hela Halland. I ett rasande tempo och med
stor spelglädje, bytte de fyra skådespelarna till 35 olika
kostymer under 100 minuter. Bakom de fantastiska kreation
erna stod teaterns husscenograf Karin Dahlström.
P R E M I Ä R : 23 november 2018
S C E N : Bygdegårdar i Halland och angränsande län
M Å L G R U P P : Vuxna
P U B L I K : 540 personer 2018 (905 totalt)
A N TA L F Ö R E S T Ä L L N I N G A R : 13 2018 (22 totalt)

Vikarien
Klassrumsföreställningen Vikarien som hade
premiär under hösten 2017 spelade under
våren 2018 vidare i regionens högstadie- och
gymnasieskolor. Totalt tog 2607 elever del
av den dolda föreställningen där två vikarier
oannonserat gjorde intåg i klassrummet och
vände upp och ner på normer och makt
strukturer mellan killar och tjejer.
P R E M I Ä R : 22 september 2017
S C E N : klassrum
M Å L G R U P P : högstadiet/Gymnasiet
P U B L I K : 1416 personer 2018 (2607 totalt)
A N TA L F Ö R E S T Ä L L N I N G A R : 57 under 2018
(100 totalt)
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En plats
i samhället
Teater Halland ska vara en öppen plats för samtal
och möten mellan människor. Under 2018 har vår
samtalsserie Skavet lyft samhällsfrågor som berör
många och känns angelägna att prata om. Årets
kvällar har handlat om missbruk i familjen utifrån ett
anhörigperspektiv under rubriken Sorgen och tyst
naden, om jämställdhet under rubriken Kärlek, frihet
och jämlikhet, om Konst = livsfarligt med konstnären
Marianne Lindberg de Geer, om Visuell makt och
vår tids spridning av bilder, om Bonusfamiljer och
om polarisering i samhället under rubriken Stad
och land.

Torsdagskvällarna har också fortsatt med Meet My
Music, musikkvällar där människor med olika
bakgrund, ålder och musikkulturer möts för att
ta del av varandras favoritmusik.

P R E S S K O N F E R E N S E N – P E T T E R H E L D T, A N N A - C A R I N H E N R I C S S O N

Doc Lounge har bjudit på dokumentärfilmskvällar i
lyxförpackning med musik och efterföljande samtal.
Årets filmer var: Europas Brasilia om staden som

maskin, barndomsskildringen Hobbyhorse Revolution,
klimatfilmen Little Yellow Boots, det serbiska polit
iska personporträttet The Other Side of Everything,
dansfilmen Juck, Generation Wealth om priset
människor betalar för extrem kapitalism, Westwood:
Punk, Icon, Activist om modeskaparen och miljö
aktivisten Vivienne Westwood, Bergman – Ett år, ett
liv till minne av hundraårsjubilaren Ingmar Bergman
och Leva. Älska om världens första seniorboende för
HBTQ-personer.
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Publik från
hela Halland
För femte året i rad ökade vi våra publika möten och under
2018 närmast fördubblades publiken till våra föreställningar
mot året innan. Vi är glada över förtroendet från hallän
ningarna och ser resultat i förankringsarbetet och närman
det till publiken. Halland Love Stories fick ett stort genom
slag och nådde människor ur olika delar av samhället, vilket
resulterade i att vi fick kontakt med grupper som inte besökt
oss förut. Kartan över Teater Hallands närvaro i regionen
har spridits ut, vi har spelat på fler platser och nått fler
invånare i varje kommun.

Med Presskonferensen nådde vi också utanför våra vanliga
publikkanaler. Den stora nationella mediespridningen av
föreställningen gjorde att vi lockade publik över hela landet.
Att den lokala föreställningen spelades utomhus på Stora
Torg i Halmstad väckte nyfikenhet. Vikarien fortsatte turnén
och besökte 57 klassrum under våren och Sorgens Borg eller
döda kaniner säger inte aj fyllde Teater Hallands runda scen
under hösten. Vår fortsatta strävan efter att öppna upp tea
terhuset i Varberg har gett resultat med många besökare vid
torsdagskvällarna, Säsongsöppningen och Teaterns Dag.
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Barnperspektiv

Media

Mer än hälften av våra besökare är barn och
majoriteten av våra föreställningar spelas för barn
och unga. Barnperspektivet är därför viktigt för oss.
Vi behöver lyssna på barnen och ta del av deras
tankar och erfarenheter. Provpubliken utgör en viktig
del av repetitionsarbetet och efter varje föreställning
möter skådespelarna upp publiken i foajén. Lärarna
får ett pedagogiskt material som inspiration att
arbeta vidare med i klassen och samtala kring den
konstnärliga upplevelsen. Den årliga Dantedagen är
en fortbildningsdag vi genomför tillsammans med
Riksteatern Halland där vi och pedagogerna lär av
varandra för att ge barnen goda teatererfarenheter.

Vi har aldrig fått större medial bevakning och
spridning av våra föreställningar. Presskonferensen
skrevs om i tidningar över hela landet, det gjordes
radioreportage och en mängd TV-inslag. Sociala
medier bidrog också till den stora spridningen. Även
Halland Love Stories fick stort intresse hos medier,
mycket tack vare Per Gessle, men också på grund av
de lokala historierna. Under året har även Teater
Hallands arbete mot sexuella trakasserier uppmärk
sammats i media.

Under 2018 har vi fortsatt vårt arbete med dramape
dagogen Mehayla Chamaleh som håller i animations
workshops med barn över språkgränserna.
I maj fortsatte vi vårt samarbete med särskolan vid
PS-gymnasiet och med Riksteatern i LÄNK-festiva
len där huset fylldes av 240 ungdomar som under
tre dagar spelade sina föreställningar. I september
öppnade vi upp hela teaterhuset under Barnfes
tivalen i Varberg. Teaterns Dag bjöd på världens
bästa interaktiva poängpromenad, öppen repetition,
ansiktsmålning och kostymutförsäljning.

Med bättre planering, införande av nya rutiner
och minskat övertidsuttag har vi minskat teaterns
personalkostnader. Långa skådespelarkontrakt har
gett stabilare kostnader över året, men också större
delaktighet, ökad trygghet för frilansare och större
konstnärligt mod. För Teater Halland är det viktigt
att frilansarna vågar ta plats och påverka verksam
heten. Deras kompetens och erfarenhet från andra
teatrar tillför viktiga perspektiv för oss. Ensemblen
har under 2018 bestått av ett 5-års-kontrakt, ett
3-års-kontrakt, två 1-års kontrakt, två pjäskontrakt,
två praktikanter från Balettakademien, samt tea
terns enda fasta skådespelare, Petter Heldt. Tea
terns övriga fasta personal består av fem admin
istratörer och fyra på den tekniska avdelningen.
Viktiga för verksamheten är också den frilansande
produktionsknutna personalen, timanställda i foajén
och vår vaktmästare.

Under höstlovet arrangerade vi på nytt Teaterkollo
för mellanstadiet där barnen tillsammans med
skådespelare gör övningar, skapar egna föreställ
ningar, leker och får inblick i teaterarbetet. I no
vember presenterade Anna Sjövall Teater Hallands
arbete mot barn och unga vid en föreläsning på
Mötesplats Barnkultur i Hylte.

Våra medarbetare

Personalkostnad inkl inhyrd personal i % av omsättning
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SORGENS BORG ELLER DÖDA KANINER SÄGER INTE AJ –
PETER LORENTZON, ANNA-CARIN HENRICSSON
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HALLAND LOVE STORIES –
EMILIE DIMITRAKOPOULOU SAHLÉN, DANIEL TRÄFF

Arbete mot sexuella
trakasserier
Efter skådespelaruppropet #tystnadtagning
genomförde Svensk Scenkonst och Teaterförbundet
en djupgående enkätundersökning av branschen
kring sexuella trakasserier och satte samman en
granskningskommission. Under våren presenterade
kommissionen sin rapport med rekommenderade
åtgärder.
Branschen har sedan dess fått en större
medvetenhet om frågorna och många
scenkonstinstitutioner har förändrat sina rutiner.
Teater Halland har under 2018:
uppdaterat jämställdhetspolicyn
uppdaterat handlingsplaner för
åtgärder vid sexuella trakasserier
gjort jämställdhetscheck över arbetet
fört samtal och höjt medvetenheten
i personalgruppen
infört rutiner vid anställningar där nyanställda
får muntlig information om våra värdegrunder
gjort tillägg i kontrakt där våra värdegrunder
framgår tydligt
infört rutiner för att gemensamt sätta
upp ”spelregler” vid varje repstart

Investeringar
Investeringarna under 2018 uppgår till 929 159 kr
och är långsiktiga satsningar för att förbättra ar
betsmiljön och den publika miljön. Teknikparken har
länge varit eftersatt och vi har nu investerat i ny
ljudutrustning till stora scenen. Syateljén och mask
avdelningen har fått förbättrad arbetsmiljö med
ny belysning och nya möbler.
Administrationen har fått höj- och sänkbara skriv
bord. Turnéarbetet har underlättats mycket med nya
lådor och klädkyrkor. Den publika miljön har för
bättrats med nya och bekväma möbler till foajén.

Ekonomi
Resultatet för 2018 blev ett positivt resultat på 40 tkr
efter finansnetto. Vi återställer delar av aktie
kapitalets underskott som uppstått tidigare år. 2018
har inneburit ökade anslag från stat och region, samt
projektmedel från Region Halland för att bredda
publiken inom scenkonsten. Vi har även fått bidrag
från Varbergs Sparbanksstiftelse för särskolans
arbete med teater, samt dramatikerstöd för Sorgens
Borg. Produktionskostnaderna är något högre än
budgeterat, vilket beror på längre framförhållning i
vår repertoarplanering och kostnader för planerade
framtida produktioner.

VD Anna Sjövall har vid flera tillfällen presenterat
Teater Hallands arbete, bl.a. vid Region Hallands
utbildningsdag på Löftadalens folkhögskola. Hon har
också hållit en föreläsning om arbetet mot sexuella
trakasserier vid Creative Skills i Paris.

Internationella
perspektiv
På Teater Halland arbetar vi för att vidga vårt
internationella perspektiv. I april tog vi emot ett
uppskattat gästspel med Cirque Capricieux från
Berlin och i juni arrangerade vi tillsammans med
Rum för dans ett residens som gick till det
svensk-schweiziska teamet Matilda Bilberg och
Jenna Hendry. I maj åkte hela teatern till Berlin och
Theatertreffen för inspiration och fortbildning. Vi
såg föreställningar, deltog i workshops och gjorde
studiebesök på andra teatrar.
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Bolagsfakta
Ägarförhållanden

Vårt uppdrag

Teater Halland AB med säte i Varberg är ett av
Region Halland helägt aktiebolag. Teater Halland AB
är medlem i branschorganisationen Svensk Scenkonst
och Länsteatrarnas samarbetsorganisation LTS.
Teatern har under verksamhetsåret erhållit statligt
och regionalt anslag från Region Halland, samt
bidrag från Varbergs kommun för hyreskostnaden. I
och med införandet av samverkansmodellen fördelas
de statliga anslagen via Region Halland.

Teater Halland ska spela för barn, unga och vuxna
i hela Halland och vara en resurs för såväl skolor
som föreningar och andra aktörer. Ett särskilt fokus
ska läggas på barn och unga. Teater Halland ska
hålla en hög konstnärlig nivå och vara en förebild
för scenkonsten i regionen, samt delta aktivt
i samhällsdebatten.

Våra scener

Vi förflyttar verkligheter och tar hit världen.
Teater Halland gör scenkonst för barn, unga och
vuxna i hela regionen. Vi är ett konstnärligt centrum
som vill utmana och beröra. Med våra föreställ
ningar vill vi förflytta verkligheter. Teater Halland är
en öppen plats. Hos oss är alla välkomna. Tillsam
mans med vår publik pratar vi om sådant som ska
ver i oss och i samhället. Vi är en resurs för andra
kulturutövare och tar emot nationella och interna
tionella gästspel. Vi vill ta hit världen.

DE FÖRSKRÄCKLIGA – NINA JEMTH, JESPER GESTER, ANNA-CARIN HENRICSSON

Teaterhuset i Varberg har tre scener. Stora scen är
en black box med teleskopläktare för 150 personer.
Runda scen är ett runt scenrum med rund rigg utan
fasta publikplatser, men plats för 100 personer.
Foajéscenen tar in 100 personer intill foajébaren
där vi serverar enklare mat och dryck. Hälften av
våra föreställningar spelar på turné. I Halland spelar
vi ofta på Kungsbacka Teater, Falkhallen, Halmstad
Teater, bygdegårdar, bibliotek och inte minst skolor.

Vår vision
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K O N TA K T U P P G I F T E R
Telefon: 0340-54 22 80
E-post: info@teaterhalland.se
BESÖKSADRESS
Monarkhuset
Svärdfiskgatan 8
432 40 Varberg

