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Inte som 
 andra år
Året börjar fantastiskt med nypremiär på Tårtbagaren och  premiär 
på Stolthet och fördom, två uppsättningar som lovordas av press 
och publik. Alla vårens föreställningar är sålda, arrangemangen mer 
bokade än någonsin, vi känner vinden i ryggen och ser fram emot ett 
 spännande jubileumsår. Teater Halland fyller 30 och det ska vi fira. Så 
kommer Coronapandemin och påverkar teatern på ett sätt som ingen 
av oss kunnat förutse.

2020 har inneburit många prövningar, men också att Teater Halland 
som organisation fått nya viktiga erfarenheter. För att kunna fullfölja 
vårt uppdrag har vi fått arbeta på nya sätt. Vi har tagit stora digitala 
kliv framåt och skapat verk vi aldrig hade gjort i vanliga fall. 2020 är 
ett år olikt alla andra och ett år då vi tydligt känt hur viktigt det är för 
människor att träffas i gemensamma upplevelser.

Anna Sjövall
VD / konstnärlig ledare
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Höstens minimusikal för den yngsta publiken spelade vidare 
under våren med nya skådespelare. Nyinflyttade mäster
bagaren Kokos Kanel påverkar människorna i den lilla staden 
med sina smaksensationer. Plötsligt vågar de sådant de 
aldrig vågat förut, men allt tar oväntade vändningar när 
stadsvaktmästaren vill bygga en mur och tvingar bagaren 
att lägga gift i smeten. Tårtbagaren är en spännande och 
finurlig historia om att våga gå sin egen väg och stå upp 
för det man tror på. Den uppskattade föreställningen spela
de fram till april, innan vi till slut tvingades ställa in. De sista 
föreställningarna erbjöds i en digital version.

Årets  
föreställningar
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Tårtbagaren

PREMIÄR :  27 september 2019
SCEN : förskolor, skolor, bibliotek, bygdegårdar
MÅLGRUPP : 4 – 7åringar
PUBL IK : 1967 personer 2020 (4705 totalt)
SPELADE  FÖRESTÄL LN INGAR : 64 st 2020 (114 totalt)
INSTÄL LDA  FÖRESTÄL LN INGAR : 28
D IG I TALA  FÖRESTÄL LN INGAR : 26
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Förhandsintresset var stort inför vår uppsättning av Jane 
Austens klassiska roman där fem manliga skådespelare 
utforskar den trånga 1800talssalongen. Med stor kärlek 
till historien om systrarna Bennet och deras friare, ger de 
sig i kast med uppgiften att förstå hur det är att leva i en 
värld där hela ens existens står på spel inför mannens blick. 
Där varje rörelse iakttas och bedöms, där dygden är allt 
och utrymmet begränsat. Turnén fick avslutas i förtid och 
föreställningen sparas för ytterligare en spelperiod. I juni 
spelades Stolthet och fördom in som radioversion och gick 
som sommarföljetong i P4 Halland.
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Stolthet och fördom

PREMIÄR : 14 februari 2020
SCEN : turné mellanstora och stora scener
MÅLGRUPP : gymnasiet och vuxna
PUBL IK : 1676 personer
SPELADE  FÖRESTÄL LN INGAR : 19
INSTÄL LDA  FÖRESTÄL LN INGAR : 22
AVSN ITT  RAD IOFÖL J ETONG : 12
STREAMINGT I L L FÄL L EN : 200
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Osäkerhetens tid
Med anledning av coronavirusets spridning, initierade Dramaten ett nationellt 
samarbete med nitton svenska teatrar under vinjetten Osäkerhetens tid. Nyskrivna, 
lokalt förankrade monologer förmedlade olika perspektiv och intryck från livet un
der pandemin. Monologerna framfördes i digitala föreställningar som publicerades 
på Dramaten Play och teatrarnas egna hemsidor. Teater Hallands bidrag hette Jag 
tar fucking studenten och handlade om frustrationen i att vara född 2001 och ta 
studenten just när hela samhället har stängt igen.

ID
A

 I
N

G
EL

S,
 A

G
N

ES
 P

ER
SS

O
N

Vid Länsteatrarnas årsmöte fick vi möjlighet att 
bjuda publiken på höstens stora succé Girls Like 
That. Högstadiepubliken byttes mot vuxna som fick 
en drabbande inblick i ungas liv. Pjäsen skildrar en 
grupp flickors starka vänskap och lojalitet, men också 
gruppens skoningslösa hierarki och brutala uteslut
ning mot den som är annorlunda, Girls Like That är 
en högaktuell pjäs om sociala mediers konsekvenser 
på ungas liv idag, men också en berättelse om kvin
nohistorien som förändrat vår värld.

PREMIÄR : 27 september 2019
SCEN : Teater Halland
MÅLGRUPP : årskurs 7 – 9
PUBL IK : 88 personer 2020 (4168 totalt)
SPELADE  FÖRESTÄL LN INGAR : 1 st 2020 (58 totalt)

Girls Like That

PREMIÄR : 6 juni 2020
SCEN : Dramaten Play och Teater Hallands hemsida
MÅLGRUPP : vuxna och gymnasiet
D IG I TALA  VISN INGAR : 8 391
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Tursamt för teatern hade vi repertoarlagt en utomhusfö
reställning under hösten som vi lyckades spela nästan hela 
perioden. Monarkin i slutet av gatan är en framtidsfantasi 
bland jättemaneter och gigantiska havsköldpaddor, på jakt 
efter en civilisation och en barndom på 2020talet. Före
ställningen var en hörlurspromenad där barnen, guidade av 
skådespelarnas röster, vandrade runt i Monarks gamla indu
striområde. Texten specialskrevs på plats och den magiska 
ljudbilden komponerades i samklang med omgivande buller, 
tåg och fiskmåsar. Ljudet skapade bilder som fick publiken 
att uppleva sig stå mitt i berättelsen och känna vågorna 
forsa ovanför.

Monarkin i slutet av gatan

PREMIÄR : 4 september 2020
SCEN : Teater Halland (utomhus)
MÅLGRUPP : årskurs 5 – 6
PUBL IK : 1 328 personer
SPELADE  FÖRESTÄL LN INGAR : 55
INSTÄL LDA  FÖRESTÄL LN INGAR : 18
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Samarbetet med Rum för Dans fick undertiteln ”i Coronans 
tid” och föreställningen tog en ny riktning när dansarna 
inte längre kunde röra varandra. Nathalie Ruiz hyllning till 
danskonsten blev en sorgesång över vår längtan efter be
röring. Här möttes den erfarna solisten, den unge dansaren 
och den äldre skådespelaren i ett humoristiskt dansäventyr 
med ena foten i den halländska myllan. Föreställningen var 
en kalejdoskopisk lek av dans, musik, ord och film. Publik
antalet halverades i de små bygdegårdarna, men trots av
stånd och små grupper, var föreställningen svårsåld för den 
lite äldre publiken. Årets stora danssatsning kunde därför 
endast spela ett fåtal gånger.

Kalejdo-dans

PREMIÄR : 25 september 2020
SCEN : bygdegårdar
MÅLGRUPP : vuxna
PUBL IK : 71 personer
SPELADE  FÖRESTÄL LN INGAR : 3
INSTÄL LDA  FÖRESTÄL LN INGAR : 10
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Torsdagskvällarna i Teater Hallands foajé, har blivit 
en populär mötesplats och samtalsarena.  
I  Skavet landar vi mitt i samhällsdebatten och 
 bjuder in föreläsare och lokala paneler som samta
lar med publiken om aktuella ämnen som pandemin 
 eller machokultur. Efter filmvisningen under Doc 
Loungekvällar, samtalar också publik och inbjudna 
gäster om temat i kvällens dokumentärfilm. Under 
2020 ställdes många arrangemang in och publik
antalet begränsades av restriktioner. En Skavetkväll 
streamades digitalt.

GENOMFÖRDA  SKAVET/DOC  LOUNGE :  5
INSTÄL LDA  SKAVET/DOC  LOUNGE :  5
PUBL IK : 204
D IG I TALA  VISN INGAR  SKAVET : 107

Plats för samtal
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Brevbäraren 
som försvann
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doclounge.se/varberg

Brevbäraren som försvann är del av Teater  Hallands 
Mono. I en serie monologer bjuder  teaterns 
 skådespelare på personliga föreställningar i det 
lilla formatet, planerade som lunchteater eller 
 uppsökande på arbetsplatser. Först ut är Jesper 
Gester med Brevbäraren som försvann, en true 
 crimehistoria om en lång, rödhårig, 27årig brev
bärare och vänsteraktivist som en dag plötsligt gick 
upp i rök. Tyvärr gick premiären likt huvudperso
nen upp i rök och fick ställas in med anledning av 
 pandemin.

PREMIÄR : 24 november 2020 
(inställt)
SCEN : lunchteater
MÅLGRUPP : vuxna
PUBL IK : 0 personer
SPELADE  FÖRESTÄL LN INGAR : 0
INSTÄL LDA  FÖRESTÄL LN INGAR : 2
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Pandemin har inneburit totalt nya förutsätt
ningar för teatern, alltifrån publikrestrik
tioner, reserestriktioner, stängda skolor 
och krav på social distansering. Att bedri
va verksamhet har varit komplicerat när 
verkligheten sett olika ut från en dag till en 
annan, från 500 till 300 till 50 till 300 till 8… 
Vi har tvingats reflektera över själva kärnan 
i vår konstart, över publikens roll i rummet 
och vikten av kontakt. Hur repeterar och 
spelar vi utan att röra vid varandra? Vad 
gör avståndet med oss människor? Och hur 
gör vi när barnen vill kramas efter föreställ
ningarna? Coronapandemin har tydligt visat 
på vikten av fysiska möten och gemensam
ma upplevelser.

Corona

Årets speciella omständigheter har gjort att Teater Halland tagit stora digitala liv framåt 
och skapat verk i nya medier. Tårtbagaren var en föreställning vi bedömde skulle göras 
rättvisa när den filmades av. I en påkostad produktion i det lilla formatet, påminde slutresul
tatet om barntv på 70talet med starka färger, musik och direkt tilltal. Stolthet och fördom 
fungerade inte att filma av och därför kändes det roligt när Sveriges Radio ville göra en 
följetong i P4. Osäkerhetens tid specialskrevs direkt för en digital föreställning, men påminde 
ändå mer om film än teater, trots det direkta tilltalet till kameran. Skavet/Pandemieffekten 
 livestreamades från foajéscenen när publikantalet begränsades. Höstens båda föreställ
ningar var tekniskt avancerade: Monarkin i slutet av gatan var ett specialkomponerat 
liveljudverk för 30 par hörlurar och i Kalejdodans dansade dansarna på scen tillsammans 
med filmade partners. Under året har vi även distribuerat ljudbokssatsningen Lyssna till 
Halland till äldreboenden och dagcenter i regionen.

Tekniska landvinningar
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Vid årets inledning hade vi slutsålda turnéer av Tårtbagaren och Stolthet och fördom, 
många förbokningar av Monarkin i slutet av gatan och ett stort intresse för våra torsdags
kvällar på teatern. Vid årets slut var siffrorna inte alls som förväntat. Mycket ställdes in och 
mycket blev aldrig bokat. Våra arrangörer hade fått kalla fötter och de vanliga program
aktiviteterna som Scenkomp, LÄNK, Expo, Öppet repertoarråd, Fri scen och Teaterkollo blev 
aldrig av. Allteftersom året gick, bokades färre och färre programaktiviteter. Normalt har vi 
runt 100 aktiviteter. Detta året hade vi 46 bokade, varav 22 ställdes in.

I januari till mars spelades alla föreställningar, därefter avbokades många och våren avslu
tades med ett tomt teaterhus. Under hösten spelade vi många föreställningar av Monarkin, 
men Kalejdodans var svårsåld till bygdegårdarna. Övriga offentliga föreställningar fick 
ställas in. Totalt ställdes 83 föreställningar in under året. I statistiken nedan har vi tagit med 
våra förväntade siffror, för att ge en bild av teaterns utveckling under normala omständig
heter.
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Antal besökare

Antal publika möten

Förväntat antal föreställningar: 157 spelade + 83 inställda + 10 ej sålda = 250
Förväntat antal programaktiviteter: 24 genomförda + 22 inställda + 54 ej bokade = 100
Förväntat antal publika möten: 350

Vid årets start hade vi förväntningar på att nå 21 000 i antal besökare, men nådde endast 7693 personer.
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Utöver våra ordinarie samarbetspartners 
Riksteatern, Art Inside Out, Film i Halland, 
Särskolan i Varberg och Mötesplats Barn-
kultur, så samarbetade vi under året i tre av 
våra föreställningar. Osäkerhetens tid var ett 
samarbete med Dramaten, sommarföljetong
en av Stolthet och fördom gjordes tillsam
mans med Sveriges Radio och Kalejdo-Dans 
var en samproduktion med Rum för Dans. 
Tillsammans med Rum för Dans genomfördes 
för tredje året ett residens och 2020 valdes 
den halländska koreografen Karolin Kent ut 
för att arbeta med sin kommande produktion 
homo(sapiens). I juli upplät teatern Stora scen 
till frigruppen Teater Dictat för arbetet med 
streamingföreställningen Maqbeth Deluxe.

Under året mötte vi nästan 5 000 barn och några möten blev särskilt viktiga. För att fira att barnkonven
tionen blivit lag, beslutade vi oss för att intervjua 4–7åringar om deras syn på barnkonventionen. Intervju
materialet gav värdefulla insikter om barns perspektiv på sina egna liv och ska 2021 resultera i föreställningen 
Leka är lag.

Barnens  perspektiv

Samarbeten 
och residens
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Länsteaterdagar i Varberg
9–11 mars stod Teater Halland värd för Länsteatrarnas vårmöte och teatern gästades av politiker och teater
chefer från hela landet. Dagarna bjöd på samtal, föreläsningar, workshop och föreställningar. Landsbygds
ministern Jennie Nilsson kom på besök och vi pratade om kulturens roll utanför de stora städerna. Susanna 
Dahlberg, VD på Regionteater Väst, presenterade sin masteruppsats om armslängds avstånd i kulturpolitiken 
och journalisten Magnus Linton föreläste om vår tids besatthet av historier. Teater Halland bjöd på föreställ
ningarna Tårtbagaren, Girls Like That och Stolthet och fördom och Region Halland och Varbergs kommun stod 
värd för middagarna.
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Ekonomi

Medarbetare
Teater Halland har under 2020 haft 23 årsarbetare, varav 
12 är tillsvidareanställda och övriga frilansare på olika långa 
kontrakt. Totalt har 45 personer varit anställda under året. 
Utöver dessa har vi betalat ca 1,2 MKR till inhyrd personal. 
Könsfördelningen bland årsarbetarna har varit 13 kvinnor 
och 9 män.
Sjukfrånvaron har varit högre än normalt, men teatern har 
haft få fall av corona. De speciella omständigheterna har 

inneburit att vi ställt in föreställningar vi annars inte skulle 
ha ställt in och att vi haft ersättare på alla funktioner kopp
lade till produktionerna. Skådespelarna har haft ersättare 
och teknikerna har varit fler för att kunna hoppa in för var
andra. Medarbetarna har arbetat hårt och viljan att möta 
publiken har varit stor. Stort fokus har lagts på arbetsmiljö 
för att säkra lokalerna för publik och medarbetare.

Bolagets ekonomi har påverkats rejält av pandemin. Trots 
detta har bolaget under året skaffat sig starkare ekonomisk 
grund att stå på inför framtiden. Alla biljettintäkter uteblev 
helt från april och resten av året. Bortfallet uppskattades till 
ca 1,1 MKR.

Bolaget erhöll för första halvåret 650 tkr från Kulturrådets 
förstärkningsmedel med anledning av Corona. Under våren 
fattade Region Halland beslut om att garantera bolagets 
aktiekapital dvs att utge ett extra driftbidrag så att bolaget 
får ett positivt resultat vid årets slut. Det ställdes samti
digt krav på åtgärder för att sänka kostnaderna i bolaget. 
Åtgärder som vidtogs var bl.a. minskade administrations
kostnader, avvaktat att återbesätta tjänster, avvaktat 
återinvestering i fordon och genomfört färre resor, kurser 
och konferenser. Arbetsgivaravgifterna sänktes temporärt 

from april tom juni vilket minskade bolagets kostnader med 
ca 250 TKR.

Senare på hösten beslutade Region Halland om förutsätt
ningar för bolaget inför 2021 och kommande år.  På samma 
sätt som tidigare garanterades bolagets kapital 2021. Bola
get skulle dessutom vidta åtgärder för ekonomisk konsolide
ring under året, d.v.s. försöka ta kostnader under året som 
annars skulle falla ut kommande år, eller på annat sätt gyn
na bolaget ekonomiskt i framtiden. Bl.a. avslutade bolaget 
leasing för telefoner, bilar och datorer. Vissa investeringar 
har tidigarelagts och direkt kostnadsförts och regionens lån 
har skrivits av.

Sammantaget har bolaget ett positivt resultat på ca 150 
TKR och en starkare balansräkning än vid ingången av året.

Det är glädjande att se medias stora intresse för 
Teater Halland. Vår verksamhet och våra föreställ
ningar attraherade såväl lokal som rikspress. Två av 
föreställningarna (Stolthet och fördom och Monarkin 
i slutet av gatan) recenserades i Dagens Nyheter. 
Den halländska dagspressen och P4 Halland har varit 
återkommande besökare i repsalen, på premiärer 
och torsdagskvällar. SVT har gjort reportage och 
Kulturradion har belyst teaterns verksamhet. Vår 
omställning under pandemin gav upphov till flera 
artiklar, bland annat. ett längre reportage i Teater
förbundets tidning. Anna Sjövalls debattartikel i 
DN 2019 ”Jag blir galen på storstadsperspektivet”, 
har gjort Teater Halland till en fortsatt efterfrågad 
diskussionspartner i media. Uppmärksamheten ökar 
människors kunskap om Teater Halland och stärker 
vårt fortsatta varumärkesbyggande.

Mediabevakning
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Bolagsfakta
Ägarförhållanden
Teater Halland AB med säte i Varberg är ett av Region Halland helägt 
aktiebolag. Teater Halland AB är medlem i branschorganisationen Svensk 
Scenkonst, Länsteatrarna i Sverige, Scensverige och Kulturakademin. 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.

Våra scener 
Teaterhuset i Varberg har tre scener. Stora scen är en black box med teles
kopläktare 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. 

Vårt uppdrag
Teater Halland ska producera professionell scenkonst för barn, 
unga och vuxna på en hög konstnärlig nivå. Med sin verksam
het utgör regionteatern grunden för en stabil, långsiktig och 
väl förankrad utveckling av scenkonstproduktionen i Halland. 
 Teatern ska bidra till demokratiutvecklingen i samhället 
 genom att ta aktiv del i samhällsdiskussioner, bjuda in 
 grupper med skilda erfarenheter och våga problematisera 
det komplicerade. Teater Halland samverkar nationellt 
och ska fortsätta söka nya internationella samarbets
partner.

Vår vision
Vi förflyttar verkligheter och tar hit världen.
Teater Halland är ett konstnärligt centrum 
som vill utmana och beröra. Med våra 
föreställningar vill vi förflytta verkligheter. 
Teatern är en öppen plats där alla är väl
komna. Tillsammans med vår publik pra
tar vi om sådant som skaver i oss och 
i samhället. Vi är en resurs för andra 
och tar emot nationella och interna
tionella gästspel. Vi tar hit världen.
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KONTAKTUPPG I FT ER
Telefon: 034054 22 80

Epost: info@teaterhalland.se

BESÖKSADRESS
Monarkhuset 

Svärdfiskgatan 8 
432 40 Varberg
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