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PRODUKTIONER                  STORA SCENERNA

Mona Lundgren, Johanna Thor i Vi skojar i morr’n

i Vi skojar i morr’n



PRODUKTIONER                  STORA SCENERNA

CHICAGO
av Fred Ebb, Bob Fosse & John Kander
Musik: John Kander 
Sångtexter: Fred Ebb 
Översättning: Stig Bergendorff 
Regissör: Mattias Carlsson
Kapellmästare: Johan Siberg
Koreograf: Mattias Carlsson/Cynthia Kai
Scenograf: Magnus Möllerstedt
Kostymör: Robin Karlsson, Kostym&Mask i 
Norrköping
Mask- & perukdesign: Robin Karlsson, 
Kostym&Mask i Norrköping
Ljusdesign: Håkan Jansson
Ljuddesign: Björn Andersson/Tom Saetre

Musiker
Emmy Lindström 
Fredrik Ingå 
Göran Svartling
Leif Segerberg
Lars Sehlstedt
Lars Westermark
Michael Hjort 
Mikael Wittvång
Ola Halvarsson
Per Anelid
Per-Erik Lange

Premiär Linköping 17.12.2010
Spelperiod: 17.12.2010 -19.2.2011 
Föreställningar: 35
Publik:13212

Alternerande
Mats Karlsson
Martin Olsson
Mikael Sundvall
Brynjar Kolbergsrud
Martin Dahl
Jan-Åke Hermansson
Christina Nordin
Claes Tilly
Tommy Lagg
Therese Hammarberg
Mats Strand
Johanna Tafvelin
Mikael Wenhov
Marcus Österlund

Medverkande
Petra Nielsen
Karin Oscarsson Silfverskiöld
Richard Carlsohn
Liselott Lindeborg
Stefan Persson
Denny Lekström
Johan Klarbrant
Cynthia Kai
Louise Hafström
May Schjørlien
Maria Petersén*
Kajsa Berg
Johan Samuelsson
Karim Carlsson
Linda Sjöberg
*Praktikant, Artisten, Göteborg

Maria Petersén, Linda Sjöberg, Liselott Lindeborg, Kajsa Berg, May Schjörlien i Chicago
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PRODUKTIONER                  STORA SCENERNA

FINAL
av Victoria Benedictsson och Axel Lundegård
Dramaturg, bearbetning: America Vera-Zavala
Regissör & scenograf: Gustav Deinoff
Kostymör & videodesigner: Tova Mozard
Koreograf: Leif Agrér
Kompositör: Kalle Bäccman
Mask- & perukdesign: Karin Sjösvärd
Ljusdesign:Klasåke Comstedt
Ljuddesign: Michael Andersson
Filmfotograf: Carl Dieker
Medverkande
Pontus Plænge
Therése Angleflod
Caroline Harrysson
William Wahlstedt
Krister Kern
Gustaf Appelberg
Stefan Persson/Willy Boholm
Liselott Lindeborg
Karin Oscarsson Silfverskiöld/
Ann-Sofie Andersson Kern
Stina von Sydow
Musiker
Per-Erik Lange
Fredrik Lindström
Premiär Norrköping 16.4.2011
Premiär Linköping 2.9.2011
Spelperiod: 16.4.2011-8.10.2011
Föreställningar: 16/26
Publik: 2865/5710

Medverkande 
Gunnel Samuelsson
Kyri Sjöman
Stina von Sydow
Marika Strand
Therése Angleflod
Christian Zell
Tobias Almborg
Peter Sundberg
Caroline Harrysson
Patrik Voight
Willy Boholm/Hans Henriksson
Pontus Plænge 
Ann-Sofie Andersson Kern

FAMILJEN
av Tracy Letts 
Översättning: Ragnar Strömberg
Regissör: Tereza Andersson
Scenograf: Ilkka Isaksson
Kostymör: Ulrika Wedin
Mask-& perukdesign: 
Lena Stranger-Weinar
Ljusdesign: Hans Egil Arntsen

Premiär Norrköping 11.12.2010
Spelperiod 11.12.2010-
15.1.2011
Föreställningar: 6
Publik: 1576

Christian Zell, Marika Strand, Kyri Sjöman i Familjen

Stina von Sydow, William Wahlstedt i Final
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PRODUKTIONER                  STORA SCENERNA

VI SKOJAR I MORR’N
av Magnus Nilsson
Regissör: Stina Ancker
Scenograf & kostymör: Agneta Skarp
Koreograf: Leif Agrér/Birgitta Agrér
Mask- & perukdesign: Lena Stranger-
Weinar
Ljusdesign: Monica Syversen
Projektioner: Ilkka Isaksson
Ljuddesign: Michael Andersson
Medverkande 
Mona Lundgren
Peter Sundberg
Olle Persson
Johanna Thor
Tobias Almborg
Premiär Norrköping 12.2.2011
Premiär Linköping 25.3.2011
Spelperiod: 12.2.2011-8.5.2011
Föreställningar: 21/25
Publik: 4166/5782

ENRON
av Lucy Prebble
Översättning: Nils Gredeby
Regissör: Hilmar Jônsson
Scenograf & kostymör: Magnus Möllerstedt
Koreograf: Cynthia Kai
Kompositör: Johan Siberg
Mask- & perukdesign: Karin Sjösvärd
Ljusdesign: Monica Syversen
Ljuddesign: Michael Andersson
Medverkande
Jesper Barkselius
Willy Boholm
Caroline Harrysson
Patrik Voight
Maurits Elvingsson
William Wahlstedt
Stina von Sydow
Peter Sundberg
Liselott Lindeborg
Therése Angleflod
Viktor von Schirach*
Barnstatister
Hedda Celander
Lilly Sundberg
Amanda Thomas
*Praktikant, Teaterhögskolan, Göteborg

Premiär Norrköping 5.11.2011
Premiär Linköping 9.12.2011
Spelperiod: 5.11.2011-22.1.2012
Föreställningar: 16/10
Publik: 1415/2345

Mona Lundgren, Peter Sundberg, Olle Persson, Tobias Almborg, Johanna Thor i Vi skojar i morr’n

Willy Boholm i Enron
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PRODUKTIONER                  STORA SCENERNA

FARLIGA FÖRBINDELSER
av Christopher Hampton
Översättning: Gun R Bengtsson
Regissör: Tereza Andersson
Scenograf & kostymör: Ulrika Wedin
Mask- & perukdesign: Lena Stranger-Weinar
Ljusdesign: Håkan Jansson
Ljuddesign: Björn Andersson
Medverkande
Marika Strand
Gunnel Samuelsson
Jenny Sterkens* 
Karin Oscarsson Silfverskiöld
Kyri Sjöman
Sven Angleflod
Christian Zell
Rasmus Dahlstedt*
Richard Carlsohn
Birgitta Agrér
Premiär Norrköping 17.9.2011
Premiär Linköping 21.10.2011
Spelperiod: 17.9.2011- 26.11.2011
Föreställningar: 16/25
Publik: 4028/6506
* Praktikanter, Teaterhögskolan, Göteborg

VINTERVARIETÉ
Sammanställning: Johan Celander & ensemblen
Regissör: Tereza Andersson, Johan Celander 
Kapellmästare & kompositör: Johan Siberg
Scenograf & kostymör: Agneta Skarp
Koreograf: Cynthia Kai
Cirkuskoreograf: Anthon Hansson
Mask- & perukdesign: Anna Andersson
Ljusdesign: Pär Krantz
Ljuddesign: Björn Andersson
Medverkande
Richard Carlsohn/Pontus Plænge
Kyri Sjöman
Sven Angleflod
Gunnel Samuelsson
Christian Zell
Karin Oscarsson Silfverskiöld
Tobias Almborg
Marika Strand
Gustaf Appelberg
Nicolas Silfverskiöld
Gäster
Petra Nielsen
S:t Kuryakos kyrkokör
Norrköpings Ungdomscirkus
Dansklasser från DeGeergymnasiet

Musiker
Johan Siberg
Ola Halvarsson
Leif Segerberg
Per Anelid
Lars Westermark
Michael Hjort
Niclas Lindblom
Joakim Sandén

Premiär Norrköping 17.12.2011
Spelperiod: 17.12- 31.12 2011
Föreställningar: 3
Publik: 1415

Richard Carlsohn, Petra Nielsen i Vinervarietén

Marika Strand, Sven Angleflod i Farliga förbindelser

Kostymskiss av Ulrika Wedin
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PRODUKTIONER                  STORA SCENERNA

Caroline Harrysson, Jesper Barkselius i Enron

Gunnel Samuelsson, Ann-Sofie Andersson Kern, Willy Boholm  i Familjen
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UNG SCEN/ÖST           BARN- & UNGDOMSTEATER

ÄNNU MER OM ALLA VI MVG- OCH ADHD-BARN I BULLERBYN 
av Malin Axelsson och Andreas Boonstra
En politisk musikteaterkomedi om dagens svenska skola. Om vuxenaktiga barn som 
styrs av mål och resultat, och om barnsliga vuxna som bokstavligen arbetar ihjäl sig. 
Föreställning för högstadiet och gymnasiet.
Regissör: Andreas Boonstra
Scenograf: Åsa Berglund Cowburn
Medverkande
Josefin Ankarberg/Sandra Stojiljkovic
Pamela Cortés Bruna
Björn Elgerd (praktikant från Teaterhögskolan i Luleå)
Sandra Huldt
Arvid Pettersson
Eric Stern
Andreas Strindér 
samt elever från Folkungaskolan i Linköping 
Premiär på ung scen/öst 2011.03.03
Premiär på Kulturkammaren 2011.04.29
Spelperiod: 2011.03.03-2011.05.27
Föreställningar: 31/15
Publik: 2388/945

EN FET FÖRESTÄLLNING
av och med Lotti Törnros
En fet föreställning är uppföljaren till Lotti Törnros bejublade 
föreställning ”Mitt liv som tjock”, som hade premiär 2004.  
En fet föreställning turnerade under hösten i Östergötlands 
gymnasieklassrum med efterföljande diskussioner och samtal 
kring fett och normer. Föreställningen spelades också på 
Världskulturmuséet i Göteborg.
Samtals- och processledare: Karin Andersson
Regicoach: Suzanne Osten
Scenograf och kostymtecknare: Helga Bumsch
Maskör: Sissa Persson Maresch
Ljudbild: Lasse Liljeholm
Musik: Lotti Törnros
Musikarrangemang: Krister Fridh/Lasse Liljeholm
Premiär på ung scen/öst i Linköping 2011.09.09
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 2011.10.24   
Spelades på turné i gymnasieklassrum i Östergötland 
samt på Unga Klara i Stockholm
Spelperiod: 2011.09.09 -2011.12.09
Föreställningar: 3/17/23/6
Publik: 122/574/646/706

JAG BLIR EN BUBBLA 
(SOM BLIR ETT MONSTER SOM BLIR ETT BARN)
av Malin Axelsson 
En lekshow för lågstadiet om att förvandlas – där publiken själva 
förvandlas. blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett barn) är en 
språkmusikalisk föreställning om existensens mest grundläggande frå-
gor. I föreställningen får publiken genom teaterns kostymer och masker 
själva leka olika roller. Vilken roll spelar jag i livet? Vem eller vad kan 
jag kanske bli?
Regissör: Ragna Weisteen
Scenograf och kostymtecknare: Helga Bumsch
Kompositör: Kalle Bäccman
Ljusdesigner och teknisk samordnare: Patric Eriksson
Maskör: Sissa Persson Maresch
Medverkande
Astrid Kakuli
Premiär på Vinden i Norrköping 2011.09.02
Premiär på ung scen/öst  2011.10.17
Spelperiod: 2011.09.02-2011.12.09
Föreställningar: 16/33
Publik: 541/1132

ÖSTGÖTA KUNGLIGA REGELVERK
Föreställning för mellanstadiet 
av AnnaLina Hertzberg och Therese Söderberg 
med texter av Camilla Blomqvist 
Regler – de finns överallt, och de flesta av dem fyller en funktion.. Men 
vad händer när vi använder våra lagar för att kontrollera varandra? När 
kontrollen går över styr? När tryggheten blir större på bekostnad av vår 
frihet?
Regissör: Therese Söderberg
Scenograf och kostymtecknare: Marcus Olson
Kompositör: Kalle Bäccman
Ljusdesigner: Pär Krantz
Maskör: Sissa Persson Maresch
Medverkande
Maria Granhagen
Linda Kunze
Eric Stern
Andreas Strindér
Martin Waerme (praktikant från Teaterhögskolan i Malmö)
Premiär på ung scen/öst i Linköping 2011.09.23
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 2011.11.07
Spelperiod: 2011.09.23-2011.12.09
Föreställningar: 17/19
Publik: 874/1076

Övrigt på ung scen/öst
- Streetfestival på Elsa Brändströms gata
- Sex klassrumsbesök med MVG/ADHD
- Fyra provpublikstillfällen med MVG/ADHD
- Repertoarpresentation för lärare
- Nasim Aghilis referensgrupper (ung scen/residens)
Publik: 756  
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UNG SCEN/ÖST           BARN- & UNGDOMSTEATER

ung scen/residens
Nasim Aghili, dramatiker/regisör,  redovisade sitt projekt 1/4 2011
Helena Engberg, frilansande cirkusartist, redovisade sitt projekt 
27/5  2011. Publik: 51

För närmare presentation av ung scen/residens se 
www.ungscen.se 

ung scen/lab
ung scen/lab är ett scenkonstlaboratorium för ungdomar mellan 
18-25 år. Deltagarna coachas av professionella skådespelare och 
konstnärer till att utveckla sina talanger och att möta en publik. 
ung scen/lab drivs med stöd av Östsam.
Tre readings med professionella skådespelare 10 juni 2011
Publik: 20  

Lotti Törnros i En fet föreställning

Astrid Kakuli i Jag blir en bubbla
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UNG SCEN/ÖST           BARN- & UNGDOMSTEATER

Martin Waerme, Linda Kunze, Maria Granhagen, Erik Stern, Andreas Strindér i Östgöta Kungliga Regelverk
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UNG SCEN/ÖST           BARN- & UNGDOMSTEATER

 Pamela Cortés Bruna, Eric Stern, Sandra Stojiljkovic, Björn Elgerd, Sandra Hult, Andreas Strindér i Ännu mer om alla vi  MVG- och ADHD-barn i Bullerbyn

Astrid Kakuli i Jag blir en bubbla

Lotti Törnros i En fet föreställning
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TURNÉ - GÄSTSPEL - ÖVRIGT     

VÅRSOPPA
i Café Gycklaren
- 2xStrindberg: Stadsresan och Stora grusharpan  
Christian Zell läste, Mats Jansson spelade piano
6, 7,13, 16 april i Linköping
Föreställningar: 4
Publik: 121
- Carlsohn och Ingå på trekvarten
Richard Carlsohn sjöng, Fredrik Ingå spelade 
piano
5, 8, 12, 14, 15 april i Linköping och Norrköping
Föreställningar: 5
Publik: 225

TALKSHOW 
Tobias Almroth med gäster i Café Gyck-
laren, Norrköping
22/1, 19/2, 19/3, 21/5, 24/9, 29/10, 12/11, 
3/12 2011
Föreställningar: 8
Publik: 349

SKRIV SÅ SPELAR VI
Ett projekt initierat av regissör Stina Ancker, där Östgötateatern 
efterlyste nyskrivna manus från allmänheten
Författare och titel 
Barbro Mild/Bordsdekorationer, Anna Nygren/Tumören, Emma 
Palmkvist/Skuld
Scenograf: Magnus Möllerstedt
Tekniker: Nils David Karlsson
Medverkande skådespelare
Gunnel Samuelsson, Ann-Sofie Andersson Kern, Sven Angleflod 
Föreställningar: 2
Publik: 99

TO BE OR NOT TO BE… ELLER HÄR ÄR JAG!
av Martin Elfsberg och Pontus Plænge
Scenograf & kostymör: Andrew Jones
Ljusdesign: Klasåke Comstedt
Ljuddesign: Björn Andersson
Peruk & maskdesign: Karin Sjösvärd
Medverkande: Pontus Plænge, Gustaf Appelberg
Musiker: Klasåke Comstedt, Lars-Olof Ohlsson
Premiär på Teatervinden i Norrköping 22.10.2011
Turné i länet hösten 2011
Föreställningar: 6/10
Publik: 160/452

Gästspel

WEAR IT LIKE A CROWN
Gästspel på stora scenen med Cirkus Cirkör 
I Linköping 4-5, 9-13 mars 2011
I Norrköping 16-20 mars 2011
Föreställningen spelades också i Motala i mars 2011
Föreställningar: 7/ 5/2
Publik: 2621/2386/525

SIRQUS ALFON
Gästspel på stora scenen i Norrköping 11/10 2011
Föreställningar: 1
Publik: 347

DRIVING MILES 
Magnus  Nilsson med musikerna Olle Steinholtz 
och Johan Setterlind i Café Gycklaren, Norrköping
12-13 oktober 2011
Föreställningar: 2
Publik: 128

BRÖDERNA FRAM:S SAGOR
Gästspel på stora scenen i Linköping 2/4 & 9/4 2011 
Föreställningar: 2
Publik: 768

Turné
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TURNÉ - GÄSTSPEL - ÖVRIGT

ATLANTIS
Estetiska linjen på De Geergymnasiet i Norrköping spelade 
sin slutproduktion våren 2011 på stora scenen i Norrköping
Föreställningar: 9
Publik: 2206

MANDRAGOLA
av Nicolá Machiavelli
Sarring Kulturproduktion AB
Sommaren 2011 i Norsholm
Föreställningar: 19
Publik: 1077

Projektet K+M+R+L
Arrangör: Adam Tillberg
Våren 2011 i Norrköping
Föreställningar: 8
Publik: 153

MOAS ROSOR
av Johan Fellenius och Åsa Hysén
Kvartersteatern, Norrköping
Sommaren 2011
Föreställningar: 10
Publik: 398

HUR MAN LYCKAS I AFFÄRER
Arbisakademin i Motala 
Våren 2011
Föreställningar: 15
Publik: 901

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE 
av Axel Gustav
Folklustspel i Söderköping
Sommaren 2011
Föreställningar: 16
Publik: 464

SOM NI VILL HA DET
Shakespeare på Gräsgården
Sommaren 2011 i Vadstena
Föreställningar: 23
Publik: 3299

DE VENETIANSKA TVILLINGARNA
av Carlo Goldoni
Magicom HB, Söderköping
Hösten 2011
Föreställningar: 14
Publik: 740

EN FJÄRIL I MIN HJÄRNA
Samarrangemang med teatergruppen Blauba
Sommaren 2011 i Norrköping
Föreställningar: 12
Publik: 594

UNDERVERKET THE RE MOHAMMET-BY SHOW
Samarrangemang Adam Tillberg, Norrköping
Föreställningar: 4
Publik: 41

MARIEBORGS FOLKHÖGSKOLA
Teaterkursernas slutproduktioner våren 2011
spelades på Kulturkammaren i Norrköping
Föreställningar: 50
Publik: 1708

Samarrangemang Teater Pelikan
Kulturkammaren, Norrköping
- Kanel och Kanin, 2-6 år
- Molly Blom, 3-7 år
- Sol-Ägget, 3-8 år
- Rappatack, 4-9 år
- Vem ska trösta Knyttet?, 4-9 år
Föreställningar: 78
Publik: 6185

Östgötateatern stöder
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TURNÉ - GÄSTSPEL - ÖVRIGT     

Öppna repetitioner/ Provföreställningar
- Vi skojar i morr’n, Norrköping – publik 499
- Farlig förbindelser, Norrköping – publik 606
- Enron, Norrköping– publik 249
- Final, Norrköping – publik 304, Linköping – publik 90
- Jag är en bubbla, Norrköping – publik 110
- En fet föreställning, Linköping- publik 140
- Östgöta Kungliga Regelverk, Linköping – publik 250

Öppet Hus i Linköping
5 februari 2011
Publik/deltagare: 1100

Länsteaterturné
Teaterchefen, marknadschefen och två skådespelare
åkte våren 2011 på turné till sex av länets kommuner 
för att informera om kommande repertoar.
Publik/åhörare: 167

Abonnentdagar
med presentation av nästa säsongs repertoar
Föreställningar: 2 i Norrköping, 5 i Linköping
Publik: 782/1812

Guidade visningar i teaterhusen
20 visningar/400 personer i Norrköping & Linköping.
Dessutom ett antal specialvisningar av verkstäderna.

Uthyrning & tillverkning till
Lundsbergs skola, Globengruppen Linköping, Skedevi församling,
Upplev Norrköping, Säffle scenproduktion, Teater mittimaten 
Vadstena, Landstinget i Södermanland, Teater Impuls Norr-
köping, MediaBruket Stockholm, Kulturskolan Norrköping och 
Linköping, Scenkonst Sörmland, Kvartersteatern Norrköping, 
Marieborgs Folkhögskola, Norrköpings kyrkliga samfällighet, 
Film&Musikgymnasiet, Norrköping, NBV Östergötland, DeGeer- 
gymnasiet Norrköping, Pingstkyrkan Norrköping, VadstenaAka-
demien, Sörmlands Museum, Teaterföreningen Lyset Karlskoga, 
Stadra sommarscen Nora, Sarring Kulturproduktion Norsholm, 
Crazy Pictures Norrköping, Magicom HB Söderköping, Norr-
köpings teaterkompani, Stars Entertainment Music Sweden, 
Frimurarlogen Norrköping, Henry Ståhl Fastighets AB Norrkö-
ping, Folklustspelet Söderköping, Wermlandsoperan, DQ Fram 
Linköping, Sällskapet Jiddisch Alvsjö, Landstinget Östergötland, 
Tromäki Dance Company.

Minnesdagen av Förintelsen 
27 januari 2011
Teaterchef Johan Celander deltog i Mjölby
Regissör Pontus Plænge deltog i Norrköping
Publik: 85

Film- & Musikgymnasiet 
hade vernissage i teaterhuset i Norrköping
i mars 2011 – Publik: 100

Riksteatern 
hade teaterföreningsträff i teaterhuset i 
Norrköping i mars 2011 
Deltagare: 30

Festival i Ydre, juni 2011
- 1 föreställning av Nattens Musik med Richard Carl-
sohn
- 1 textseminarium med Gustaf Appelberg
- 2 scenografiseminarier med Magnus Möllerstedt
Publik/deltagare: 295

Kulturnatten i Norrköping
24 september 2011
- Morgonlyrik på Stadsbiblioteket med teaterns skåde-
spelare
- Strindberg & Musiken, Christian Zell och Mats Jansson
- Talkshow med Tobias Almborg
- Föreställning av Jag är en bubbla, med ung scen/öst
Publik: 390

Augustifesten i Norrköping 
17 augusti 2011
- Carlsohn och Ingå på trekvarten
Richard Carlsohn sjöng och Fredrik Ingå spelade piano
i Knäppingsborg
Publik: 200
- Aktiviteter för barn  i Vasaparken
Deltagare: 200

Bokens dag i Linköping
7 november 2011
En föreställning i samarrangemang
med Kultur- & Fritid i Linköping
Publik: 384
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Allmänt om verksamheten 

Stiftelsen Östergötlands Länsteater – Östgötateatern – är landets största regionteater och länets största 
kulturinstitution. Östgötateatern bedriver teaterverksamhet på uppdrag av och med ekonomiskt stöd 
från tre huvudmän/stiftare: Landstinget i Östergötland och kommunerna Norrköping och Linköping. 
Landstinget betalar, via Regionförbundet Östsam, 40 % av de regionala anslagen, medan de två 
kommunerna betalar 30 % vardera. Uppdraget är formulerat i ett avtal mellan teatern och stiftarna. 
Östgötateaterns verksamhetsområde är i första hand Östergötland och basen för verksamheten är de 
två teaterhusen i Norrköping och Linköping. Teatern spelar barn/ungdomsteater, dramatisk teater och 
musikal (numera bara vissa år). Dramatiska pjäser spelas på stora scenerna, medan mindre pjäser 
produceras för turné till länets små kommuner. Teaterns ungdomsscen, ung scen/öst, med egen 
konstnärlig ledare, har sin fasta punkt i Elsas Hus i Linköping och en fast gästspelsscen på 
Kulturkammaren ”Dynamo” i Norrköping. Ung scen/öst producerar sedan hösten 2011 all barn- och 
ungdomsteater inom Östgötateatern, dvs föreställningar för lågstadiebarn upp till teater för unga vuxna 
på 25 år. Ung scen/öst fungerar som en delvis autonom enhet, men lutar sig mot "stora huset" för såväl 
tekniska som administrativa resurser. Dessutom rör sig ofta konstnärlig personal mellan ung scen/öst 
och "stora huset".  
 
Östgötateatern hade under året en ensemble om runt 35 anställda skådespelare. Av dessa var 15 fast 
anställda och 7 med långtidskontrakt, vid behov utökades ensemblen med pjäskontrakterade eller 
korttidsengagerade skådespelare. Regissörer, scenografer och koreografer engagerades per pjäs eller 
för längre perioder. 
 
Östgötateatern är östgötarnas egen teater, tillgänglig för alla. Annonsering i press, radio och TV, på 
stortavlor i Norrköping och Linköping samt hemsida på internet visar och upplyser allmänheten om 
teaterns utbud. Dessutom arbetar teatern med försäljning direkt till företagen i länet, vilket ger dessa 
en möjlighet att ge sina anställda en kulturupplevelse samtidigt som teatern får tillfälle att bredda sitt 
publikunderlag. Teatern samarbetar också med de större hotellen i länet samt med bussbolag över hela 
landet och teaterföreställningar säljs ”i paket” tillsammans med middag och övernattning. Med 
anpassade speltider, mindre turnéföreställningar och ett flexibelt rabattsystem försöker teatern 
tillgodose publikens praktiska önskemål. Teaterhusen är handikappanpassade så långt det är möjligt; 
husen är byggda i början av 1900 talet och K märkta, vilket till viss del lägger hinder i vägen för en 
total handikappanpassning. Hjälpmedel för hörselskadade finns och alla produktioner kan syntolkas.  
 
Teaterns abonnemangsystem startade 1947 när teatern bildades. Det är unikt i sitt slag och omfattar 
drygt 6 000 personer. Antalet abonnenter har ökat något för varje år de senaste åren och även 
lösbiljettförsäljningen ligger på en mycket hög nivå, vilket visar att östgötarna är nöjda med sin teater. 
 
Östgötateatern är en av de få teatrar i landet som i stort är självförsörjande i hela produktionsprocessen 
med egna verkstäder; snickeri, tapetseri, attributmakeri, måleri, smedja, rekvisita och kostymateljé. 
Det stora kostymförrådet rymmer bl a ca 15 000 kostymer och möbel  och rekvisitaförrådet upptar en 
yta av ca 2 000 m2. 
 
Östgötateaterns verksamhetsområde är i första hand Östergötland. För att bredda utbudet, tillgodose 
flera smakriktningar och nå så många som möjligt är samarbete ett nyckelord. Som länets största 
kulturinstitution spelar teatern en viktig roll när det gäller olika former av samarbeten, såväl med andra 
kulturinstitutioner, både på riksnivå, i angränsande län och i Östergötland, som med amatörteatern och 
det fria kulturlivet. Östgötateatern stöttar och hjälper i stor utsträckning det fria kulturlivet och andra 
kulturinstitutioner, de flesta sommarteatrar samt många skolor och kursverksamheter runt om i länet. 
 
I de årligen återkommande samarrangemangen Bokens dag, Kulturnatten mm deltar Östgötateatern 
alltid med egna program. De likaså årligen återkommande Abonnentdagarna på teatern är mycket 
uppskattade, liksom Öppna Hus och andra aktiviteter för publiken. Administrativt samarbetar teatern 
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med Symfoniorkestern i Norrköping sedan fler år tillbaka. Riksteaterns länsteaterkonsulent har sitt 
kontor i Östgötateaterns lokaler, vilket underlättar ett nära samarbete med länets teaterföreningar. 
 
Föreningen LTS (Länsteatrarna i Sverige) är en annan stor och viktig samarbetspartner på riksnivå. 
LTS driver frågor av gemensamt intresse gentemot bland andra Statens Kulturråd. Östgötateatern är 
den största teatern i organisationen och spelar en aktiv roll i viktiga frågor. 
 
I svenskt teaterliv intar Östgötateatern, som landets största regionteater, en central plats. Teatern är en 
attraktiv arbetsplats, känd för sin höga konstnärliga kvalitet. Som samarbetspartner är Östgötateatern 
eftertraktad, dels för att den har allt att erbjuda i fråga om nytillverkning, men också för att här finns 
ett stort kostym , möbel  och rekvisitaförråd att tillgå. 
 
Stora Scenerna 
År 2011 var ett år utan nyproducerad musikal, men i Linköping inleddes året trots det med musikalen 
”Chicago”, producerad hösten 2010 med spelperiod över årsskiftet. I Norrköping spelades samtidigt 
den dramatiska ”Familjen” av Tracy Letts, även den producerad föregående år. En, för teatern, 
nyskriven pjäs av norrköpingssonen Magnus Mankan Nilsson, ”Vi skojar i morr’n”, spelades i båda 
städerna och var den avslutande vårproduktionen i Linköping.  Våren i Norrköping avslutades med en 
fristående fortsättning på Spets-projektet (2006-2009) genom uppsättningen av Victoria Benedictssons 
drama ”Final” från 1885, vilken sedan fick inleda hösten 2011 i Linköping. På båda scenerna visades 
också under våren ett gästspel av Cirkus Cirkör: ”Wear it like a crown”. Christopher Hamtons ”Farliga 
förbindelser”, som bygger på Choderlos de Laclos rafflande 1700-tals-roman med samma namn; ett 
spel på liv och död med kärleken som insats, spelades i båda städerna under hösten. En stark kontrast 
till detta blev årets avslutande dramatiska föreställning ”Enron” av Lucy Prebble. Enron spelades över 
årsskiftet i Linköping medan en ”Vintervarieté” avslutade 2011 och inledde  2012 i Norrköping. 
 
På mindre scener 

Under våren besökte teatern, i samarbete med de lokala teaterföreningarna, åtta av länets kommuner 
med ett timslångt program, där nästa säsongs repertoar presenterades varvat med musik och sång. 
Under hösten spelades ”To Be or Not To Be, eller här är jag” på teatervinden i Norrköping och på 
turné runt om i länet. ”Talk-Showerna” i café Gycklaren har under året etablerat sig som en spännande 
mötesplats i Norrköpings kulturliv. 
 
ung scen/öst  
Ung scen/öst spelade under våren 2011 högstadiepjäsen  ”Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-
barn i Bullerbyn” av Malin Axelsson och Andreas Boonstra;  en politisk musikteaterkomedi om 
dagens svenska skola. Föreställningen gavs såväl på Elsas Hus i Linköping som på Kulturkammaren i 
Norrköping. 
  
Hösten inleddes med ”En fet föreställning” av och med Lotti Törnros; en pjäs om fett och normer, som 
spelades på skolturné för gymnasiet. Efter föreställningen följde diskussioner och samtal i ämnet. 
Produktionen var ett samarbete med Unga Klara och gjorde också ett gästspel på deras scen i 
Stockholm i månadsskiftet november/december. Regi-coach för föreställningen var Unga Klaras 
konstnärliga ledare Suzanne Osten. 
  
Från och med hösten 2011 tog ung scen/öst över teaterns uppdrag att spela för lågstadiet. Den första 
föreställningen för denna målgrupp blev pjäsen ”Jag blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett 
barn)” av Malin Axelsson. Den spelades på Vinden i Norrköping och på ung scen/östs bakficka i 
Linköping och var en lekshow för lågstadiebarn om att förvandlas och där publiken själva fick 
möjlighet att förvandlas och leka olika roller genom teaterns kostymer och masker. För regin stod 
Ragna Weisteen  och monologen framfördes av Astrid Kakuli. 
 
Mellanstadiets produktion var ”Östgöta Kungliga Regelverk ” av AnnaLina Hertzberg och Therese 
Söderberg med texter av Camilla Blomqvist, en pjäs om samhällets regler och vilka regler man kanske 
skulle vilja ändra på. 
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Ung scen/öst erhöll 193 tkr i stöd från Kulturrådet hösten 2010 för att under 2011 genomföra forsk-
ningsprojektet Barndom, kultur och politik. I projektet samarbetade forskare från Tema Barn och 
Tema Genus på Linköpings Universitet med ung scen/öst i en undersökning av de konstnärliga 
processerna, synen på barn och unga och samspelet mellan vuxna och barn. Forskningen innebar också 
att forskarna under pågående repetitioner på teatern återförde sina observationer till regissörer, skåde-
spelare och konstnärer. Det var den unga skolpubliken i Östergötland som stod i fokus i forskningspro-
jektet - som dialogpartners, deltagare och mottagare. Pilotstudien påbörjades i vårens produktion 
”Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-barn i Bullerbyn”. I föreställningen medverkade delar av en 
åttondeklass och en niondeklass på scen tillsammans med professionella konstnärer och bland annat 
studerade forskarna mötet mellan de vuxna konstnärerna och skolklassen. Visionen är att pilotstudien 
ska leda vidare till ett långsiktigt samarbete mellan ung scen/öst och Tema Barn/Tema Genus (LiU) 
för att utveckla en permanent fördjupad dialog mellan scenkonst, forskning och skolor i regionen. 
Medverkande forskare var Bengt Sandin (professor Tema Barn), Anna Sparrman (docent Tema Barn), 
Karin Zetterqvist Nelson (professor Tema Barn), Mathilda Hallberg (doktorand Tema Barn) samt 
Anna Lundberg (fil dr, studierektor Tema Genus). 
  
Hösten 2011 ingick ung scen/öst också ett samarbete med Unga Klaras plattform Nationell arena. Med 
stöd från PostkodLotteriet utvecklar Unga Klara från och med hösten 2011 en nationell arena mötet 
mellan barn och teater över hela Sverige. Tillsammans med fyra etablerade teatrar runt om i landet – 
ung scen/öst (Östgötateatern), Malmö Stadsteater, Backa Teater (Göteborgs Stadsteater) och 
NorrlandsOperan – startar Unga Klara en nationell arena för spridning av nyskapande teater med 
barnperspektiv i fokus. 
                                          
Ung scen/öst fyllde 10 år den 14 oktober och firade som sig bör med stor fest och jubileums-
föreställning. Ända sedan starten för tio år sedan har ungdomsscenen varit en vital och vitaliserande 
del av verksamheten. Nyskriven dramatik, ofta utvecklad i nära dialog med barn och unga, är och har 
hela tiden varit kärnan i verksamheten. Öppenheten för andra scenkonstuttryck, som performance, 
dans och musik är stor liksom engagemangen i kringverksamheter som ung scen/lab - i samarbete med 
Östsam, där unga skrivande teaterungdomar får pröva sin flygfärdighet under ung scen/östs vingar och 
ung scen/ residens - där konstnärer från hela världen bjuds in och får tillgång till delar av teaterns 
resurser.  
 
Under hösten har också förberedelsearbetet med att etablera ung scen/akademi (ett projekt för att 
utveckla kontaktytorna mellan teatern, skola och utbildningsväsen samt det fria teater- och kulturlivet) 
slutförts och projektet drog igång vid årsskiftet med stöd från Kulturrådets utvecklingsbidrag. 
 
Årets resultat (Inom parentes anges 2010 års siffror som jämförelsetal) 
Östgötateatern har för år 2011 redovisat ett resultat på -590 tkr (-489 tkr) efter bokslutsdispositioner. 
Före bokslutsdispositioner uppgick resultatet till -1 294 tkr (-73 tkr).  
 
Östgötateaterns totala intäkter uppgick till 93,8 Mkr år 2011 (93,1 Mkr). Stiftarnas verksamhetsbidrag 
utgjorde 59 % och statens 27 % av intäkterna (stiftarna 59 % och staten 28 %). Övriga bidrag utgjorde 
1 % (knappt 0,5 %). Egenintäkterna uppgick till 13 % (13 %).  
 
Stiftarnas verksamhetsbidrag har för år 2011 höjts med 534 tkr eller 1 % (1 593 tkr eller 3 %). Enligt 
överenskommelse mellan Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Regionförbundet Östsam och 
Östgötateatern skulle bidraget till teatern räknas upp med 3 % årligen under perioden 2009 - 2010 med 
möjlighet till förlängning för 2011. Stiftarnas ekonomiska ramar medgav dock inte uppräkning på den 
nivån 2011, varför avtalet sades upp i juni 2010 och uppräkningen för år 2011 blev 1 %. (Varje 
procentenhets minskning av uppräkningen motsvarar närmare 550 tkr.) 
 
Staten räknade upp verksamhetsbidraget med 0,49 %, vilket motsvarade den generella uppräkningen 
totalt för kulturinstitutionerna i kulturbudgeten (3,5 % respektive 4,5 %). Det innebar en ökning med 
126 tkr att jämföra med ökningen för år 2010 som var 864 tkr.  
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För år 2011 budgeterade vi ett resultat på -2 117 tkr före bokslutsdispositioner. Detta skulle vara 
möjligt att göra med bibehållet eget kapital tack vare obeskattade reserver. Orsakerna var bl a att 
anslagsuppräkningarna inte svarade mot ökning av löner och övriga kostnader, ett konstnärligt 
utvecklingsprojekt vi bedömt som en nödvändig ”investering” för framtiden samt anställning av 
multitekniker som förberedelse för kommande generationsskifte inom föreställningstekniken. 
 

Resultatet för år 2011 blev -1 294 tkr före bokslutsdispositioner, vilket är 823 tkr bättre än budgeterat. 
Efter bokslutsdispositioner, återföring av obeskattade reserver (periodiseringsfond 269 tkr och 
överavskrivningar 435 tkr) är resultatet ”på sista raden”- 589 tkr. Resultatet har inte belastats av någon 
skattekostnad för året.  
 
Det är glädjande att resultatet före bokslutsdispositioner blev 823 tkr bättre än budgeterat. Resultatet 
har påverkats positivt av ökade intäkter från bland annat sålda verkstadstjänster, lägre produktions- 
och lokalkostnader, högre ränteintäkter mm. Verksamheten har också präglats av återhållsamhet. 
Resultat-förbättringen har kunnat ske trots tillkommande kostnader som var okända vid 
budgeteringstillfället: för transportsskada på knappt 500 tkr, retroaktiv lönekostnad på ca 400 tkr till 
följd av omtolkning av övertidsregler i arbetstidsavtalet samt ökad pensionskostnad med ca 1 000 tkr. 
Pensionskostnaden för 2011 var i likhet med tidigare svår att bedöma i budgetarbetet, främst på grund 
av att oannonserade ändringar med retroaktiv verkan kan ske flera år i efterhand. 
 
Eget kapital och obeskattade reserver 

Det egna kapitalet var under en rad år mindre än önskvärt för stabiliteten och kontinuiteten i verksam-
heten, för att tjäna som buffert vid eventuella negativa resultatsvängningar och för att skapa resurser 
för verksamhetsbehov. Ett önskemål har därför varit att kunna bygga upp ett större eget kapital och 
även att kunna göra avsättningar till obeskattade reserver. Både det egna kapitalet och de obeskattade 
reserverna har under senare år kunnat öka trots de ekonomiska svårigheter som framtvingade en 
omställning av verksamheten år 2008. Det egna kapitalet uppgick vid ingången av år 2011 till 11 190 
tkr varav 10 996 tkr var fritt eget kapital. Obeskattade reserver utgjorde vid ingången av år 2011 6 162 
tkr. Vid utgången av år 2011 var det egna kapitalet 10 600 tkr och de obeskattade reserverna 5 459 tkr. 
Detta innebär att teatern har en ”buffert” för att kunna utjämna eventuella svängningar i resultatet 
mellan åren. En del av det egna kapitalet, 5 Mkr, kommer att tas i anspråk för den stora investeringen 
av teatrarnas råmaskineri som påbörjas 2012. 
 
Investeringar 

Östgötateatern kommer under åren 2012 och 2013 att göra en stor investering i ny modern scenteknik i 
teaterhusen i Linköping och Norrköping samt för turné. Investeringen innebär en motorisering och 
automatisering/digitalisering av råmaskineri/lingångssystem. Det nuvarande systemet, som främst 
används för att hänga och hissa dekorelement och strålkastare, är mycket föråldrat och dessutom 
utslitet. Dagens råmaskineri installerades på 1960-talet och Östgötateatern är den sista större teatern i 
Sverige som använder denna 1800-talsteknik. Investeringen är helt nödvändig, inte minst utifrån 
arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. I flera länder i Europa förbjuder arbetsmiljölagstiftningen den 
gamla tekniken och en EU-anpassning till sådana regler är att vänta. Syftet med investeringen är att 
förbättra arbetsmiljön för scenpersonalen, lättare kunna genomföra avancerade dekorbyten samt att 
vara personalbesparande under repetitioner och föreställningar. Dagens handdragna och motviktade 
lingångssystem innebär många slitande handlyft. Därutöver blir scenen och bryggorna mer tillgängliga 
och får en större yta i och med att motviktskassar och draglinor försvinner. Utöver installationen av 
den nya scentekniken krävs vissa byggnadsarbeten, omdragning av el och dylikt. Avskrivningstiden 
för anläggningen kommer att för olika delar variera mellan 10 och 40 år.  
 
Den totala investeringen beräknas till ca 30 Mkr. Upphandlingen har nu avslutats och teaterstyrelsen 
fattade tilldelningsbeslut den 9 mars 2012. Rivning av det gamla lingångssystemet och installation av 
det nya i teaterhuset i Linköping påbörjas i maj 2012. För finansiering av investeringen används ca 5 
Mkr av egna medel medan resterande lånas.   
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I investeringsbudgeten för år 2011 hade 1 Mkr avsatts för projektering, tekniska undersökningar och 
framtagande av upphandlingsunderlag. Projekteringskostnad mm år 2011 är upptagen till 784 tkr och 
avskrivning av denna post påbörjas först senare år. Budgeterad investeringsram för år 2011 utöver 
projekteringen av råmaskineriet uppgick till 2 705 tkr. Anskaffningarna för året uppgår till 1 578 tkr 
exklusive råmaskineriet. Bland dessa märks hjärtstartare, kyla/ventilation för kansli och syateljé, 
ombyggnad och nya stolar för Vinden, ombyggnad av myggor, LED-fondljus och två begagnade 
lastbilar. 
 
Avskrivningarna för år 2011 uppgick till 1 917 tkr, vilket överensstämmer väl med budgeterade  
2 000 tkr.   
 
Organisation 

Under våren 2011 skrevs ett nytt kontrakt med teaterchefen som nu också innefattar tjänsten som VD 
och löper fram till sommaren 2015. Under samma period kommer tjänsten som vice VD att innehas av 
produktionschefen och tjänsten som administrativ chef att innehas av teaterns controller. I början av 
hösten tillträdde teaterns nye tekniske chef och en ny teknisk organisation trädde i kraft.  
 
Under hösten förstärktes föreställningstekniken med en visstidsanställd multitekniker och ytterligare 
en anställdes vid årsskiftet. Detta gjordes dels som förberedelse för de kommande årens generations- 
och teknikskifte och dels för att klara föreställningsteknikens ökade arbetsbelastning under ombyggna-
den av teaterns råmaskineri. 
 
Under året fastanställdes ytterligare en skådespelare i ensemblen.  
 

Visionsarbete och kompetensanalys 

Under 2011 har teatern arbetat med ett omfattande visions- och kompetensutvecklingsarbete i 
samarbete med och under ledning av TRS (Trygghetsrådet) – den sk KIV-processen. KIV står för 
Kompetens-Individ-Verksamhet och har till syfte att göra organisationen starkare, bättre anpassad till 
dagens verklighet och kanske framförallt till framtiden. Projektet startade 2010 med olika seminarier i 
tre dagar för hela personalen och fortsatte under våren 2011 med ytterligare tre dagar. Parallellt med 
detta arbetade en grupp, sammansatt av ledning och fack, med förberedelse och efterarbete. 
Seminarierna omfattade ämnen som: Vår historia, Nuläge och framtid, Styrkor och svagheter. Som en 
sammanfattning av det gemensamma arbetet fastställde ledningsgruppen i början av juni teaterns 
vision och ledstjärnor: 
 
VISION 

Vi är alla Östgötars teater som skapar inblick i själen och utblick i världen 

 

INRIKTNINGSMÅL: 

Publik och intressenter 

Vi ska skapa olika mötesplatser och olika mötesformer 
Vi ska utmana och beröra publiken 
Vi ska arbeta för mångfald på alla nivåer (publik, repertoar, personal) 
Vi ska lyssna på och kommunicera med medborgarna 
Vi ska vara stöd och inspiration för kulturlivet i Östergötland 
Ekonomi och resurser 

Vi ska ha en god ekonomi som tillåter flexibilitet och kontinuitet 
Vi ska ha en tidig planering på kort och lång sikt 
Arbetssätt och organisation 

Vi ska arbeta mot gemensamt framtagna, tydliga mål 
Vi ska ha en väl fungerande intern kommunikation 
Vi ska följa upp och utvärdera 
Vi ska ha en god fysisk- och psykisk arbetsmiljö 
Vi ska bidra till en bättre miljö 
Medarbetarskap och ledarskap 

Vi ska ha ett tydligt, öppet, inspirerande och prestigelöst ledarskap 
Vi ska ha rätt kompetens 
Vi tar ansvar för eget ansvarsområde och för helheten 
Vi ska skapa Vi-känsla 
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LEDSTJÄRNOR 

Kommunikation – Vi lyssnar på och kommunicerar med medborgarna och varandra. 
Lust & Glädje – Vi låter lust och glädje ta plats och vill att det ska märkas i vårt arbete, inifrån och ut. 
Ansvar - Vi tar gemensamt och individuellt ansvar för varandra och för vårt uppdrag.  
Vi har alla ansvar för att göra varandra bättre. 
Respekt - Vi respekterar allas lika värde. 
Respektlöshet - Vi spränger gränser, ifrågasätter och vågar vara obekväma. 
Mod - Vi vågar ta risker, vi vågar utforska det okända, vi vågar misslyckas.  
Vi övervinner rädslor och tar ansvar för egna behov. 
Kvalitet - Vi planerar, vi agerar, vi utvärderar, vi förbättrar. Vi är professionella, vi har yrkesstolthet. 
 
Under hösten och vintern har arbetet fortsatt på avdelningsnivå för att under 2012 nå till individnivå. I 
denna process bryts ovanstående mål ned till kompetensplaner för såväl verksamheten i stort som på 
avdelnings- och individnivå. Under 2012 kommer också en verksamhetsplan att utvecklas med detta 
gedigna arbete som grund. Till hösten kommer det konkreta kompetensutvecklingsarbetet att påbörjas, 
med ekonomiskt stöd från TRS (ca 500 tkr). 
 
Konstnärligt utvecklingsarbete 

Under de senaste åren har stort fokus legat på att den publika verksamheten ska påverkas så lite som 
möjligt av de nödvändiga nedskärningarna. Det har i stort sett lyckats; man har inte kunnat sätta någon 
"krisstämpel" på teatern, tvärtom. Teaterns grundläggande uppdrag är att garantera regionens 
medborgare tillgång till ett brett utbud av högkvalitativ teater till rimliga priser. För att detta arbete ska 
kunna göras så bra som möjligt krävs en långsiktig balansering av resurser för konstnärligt 
grundarbete (precis som specialiserad forskning kräver grundforskning), produktion och utveckling av 
kontaktytor och dialog med medborgare, samhällsliv och publik. Under omställningarna de sista åren 
har det inre arbetet delvis fått stå tillbaka. Med KIV-processen har flera viktiga steg tagits.  
 
Under 2011 påbörjades också en rad konstnärliga utvecklingsprojekt, som dels syftar till att utveckla, 
fördjupa och förnya ensemblens kompetens och inre arbete och dels syftar till att utveckla mötet med 
publiken. Projekt som "Tobias Talkshow" i teaterns foajé i Norrköping och vårens turné runtom i länet 
är exempel på det senare. Som ett internt arbete bör sammanlagt tre veckors Shakespeareseminarier 
under våren 2011 nämnas. Arbetet följdes upp med ett veckolångt röstseminarium med en engelsk 
pedagog i maj. I den experimenterande ”To Be or Not to Be – eller Här är jag”, som spelade på 
Vinden och på turné runt om i länet, möttes de två perspektiven. Det gör de också i ”Publikens val” – 
ett projekt som är under förarbete. Att utvecklingsprojekten spänner så vitt utgår från grundsynen att 
kvalitet uppstår såväl i förarbetet som i själva publikmötet. Det ena utvecklar det andra och vice versa. 
 
För att skapa en plats för konstnärligt och publikt utvecklingsarbete så renoverades och ljudisolerades 
Vinden i Norrköping under våren. Att teatern åter fått en fungerande, om än mycket enkel, studioscen 
är en vitamininjektion. Vinden blev också scenen för ung scen/östs första lågstadieproduktion, som 
sedan flyttades till ung scen/östs bakficka på Ung scen/öst i Linköping, också denna iordningställd 
under året. 
 

Det nya kulturpolitiska landskapet 

Under året har teatern medverkat vid framtagandet av den östgötska kulturplan som ligger till grund 
för vår regions medverkan i Samverkansmodellen, där vissa statliga medel till kulturen (bland annat 
länsteatrarnas) ska föras över till regionerna. Östergötland går in i denna modell med start 2012. Det 
kulturpolitiska landskapet genomgår just nu stora förändringar. På kort sikt är kanske inga dramatiska 
förändringar att vänta, på längre sikt kan de bli stora. Ett uttalat syfte med samverkansmodellen är att 
skapa ett större lokalt och regionalt politisk engagemang för kulturen. Samverkan är nyckelordet på 
allas läppar. Här står teatern starkt rustad. Vi har under de senaste tio åren systematiskt arbetat med att 
anpassa hela vår organisation för att dra så stor nytta som möjligt av olika former av samarbeten och 
samverkan, utan att för den skull förlora vår identitet, snarare tvärtom.  
 
Ett av argumenten för att gå in i Samverkansmodellen har varit att det skulle kräva ett större 
engagemang och långsiktighet från den regionala kulturpolitiken. Detta har delvis infriats, det har 
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hållits många möten och gjorts ett antal uttalanden som pekar i den riktningen. När vi i september 
2011 fick beskedet att det bara skulle bli en ettårig överenskommelse och inte en treårig som tidigare, 
uttryckte vi, liksom övriga institutioner som omfattas, stor oro. Vid senare sammankomster har man 
från kulturpolitiskt håll sagt att man till 2013 räknar med att kunna presentera en mer långsiktig plan. 
 
I och med att Samverkansmodellen träder i kraft kommer teaterns anslagsgivare inte längre att sluta 
avtal med de institutioner som omfattas, utan istället ge uppdrag med avstamp i den regionala kultur-
planen. Formerna för detta diskuteras och ska utformas under våren. 
 

Styrelsearbetet 

Under året har också styrelsearbetet intensifierats. Förutom sedvanlig uppföljning av bokslut, 
prognoser och verksamheten i stort, har styrelsen och dess presidium deltagit aktivt i arbetet med den 
östgötska kulturplanen och remissvar på RUP:en (det regionala utvecklingsprogrammet). Mycket tid 
har också ägnats åt strategiska framtidsfrågor. Representanter från styrelsen har också, vid ett antal 
tillfällen, deltagit i KIV-processen. 
 
Framtiden 

År 2012 ser ut att bli teaterns mest intensiva år på mycket länge. Förutom den stora ombyggnaden av 
teaterns råmaskineri i Linköping under hösten (i Norrköping görs samma ombyggnad hösten 2013) 
som innebär att vi kommer att spela på andra spelplatser i Linköping, så gör teatern sin kanske största 
enskilda satsning – i alla fall i modern tid. Med europapremiären av Broadwaymusikalen ”Familjen 
Addams” tar vi täten på musikalfronten, inte bara i Sverige.  
 
Tack vare vårt relativt stora egna kapital och våra obeskattade reserver kan vi nu ligga betydligt längre 
fram i vår verksamhetsplanering än tidigare, vilket är både ekonomiskt, konstnärligt och publikt 
fördelaktigt. Samtidigt så täcker inte uppräkningen av våra anslag (2% för 2012, jämfört med 1% för 
2011 och 3% 2008 – 2010) våra kostnadsökningar. På sikt är detta bekymrande, inte minst för 
utvecklingen av musikteatern och musikalen, som sedan länge intagit en central plats i teaterns 
identitet. Sedan nedskärningarna 2008 har vi inte kunnat göra musikal varje år. På sikt kan detta hota 
kvaliteten i vår musikteater och i förlängningen i vår dramatiska teater; dessa växelverkar idag på ett 
sätt som är unikt i Sverige. Detta är i första hand en resursfråga.  
 
Vi söker ständigt alternativa finansieringsformer. Inför 2012 har vi påbörjat ett intensivt arbete med att 
söka sponsorer till ”Familjen Addams”. Under året påbörjas produktionssamarbeten med bland annat 
Fria Teatern i Högdalen och Östgötamusiken. Våra verkstäder har de senaste åren tagit in alltmer 
arbete utifrån och är på väg att utvecklas till ett centrum för scenografiproduktion för omgivande 
regioner. Allt detta gör att vi, trots krympande anslag, har kunnat upprätthålla den omfattande 
verksamhet vi har. Om urholkningen av våra anslag fortsätter de kommande åren, kommer vi dock att 
tvingas se över organisation och verksamhet. 
 
Förslag till disposition beträffande stiftelsens vinst 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 10 405 020, disponeras enligt följande: 
 
Balanseras i ny räkning     10 405 020 
    Summa  10 405 020 
 
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

Org nr 825001-6030

Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2011 2010

Nettoomsättning 1 11 987 12 344
Offentliga stöd 2 81 800 80 707

93 787 93 051

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader 3 -6 221 -7 345
Övriga externa kostnader 4,5,6 -20 654 -19 723
Personalkostnader 7 -66 585 -64 384
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 8 -1 917 -1 776
och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat -1 590 -177

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter  301 114
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 -10
Resultat efter finansiella poster -1 294 -73

Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning 435 -376
enligt plan, maskiner och inventarier
Återföring/avsättning periodiseringsfond 269 0

704 -376

Resultat före skatt -590 -449

Skatt på årets resultat 0 -40

Årets resultat -590 -489
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

Org nr 825001-6030

Balansräkning
Belopp i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 10 088 9 643
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar 10 18 18

Summa anläggningstillgångar 10 106 9 661

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 148 880
Skattefordringar 7 134
Övriga fordringar 920 2 329
Förutbetalda scenproduktionskostnader 11 322 377
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 953 1 155

4 350 4 875

Kortfristiga placeringar 11 000 8 000

Kassa och bank 13 6 330 12 230
Summa omsättningstillgångar 21 680 25 105
SUMMA TILLGÅNGAR 31 786 34 766
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

Org nr 825001-6030

Balansräkning
Belopp i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Grundfond 194 194

Fritt eget kapital

Balanseradd vinst eller förlust 10 996 11 485
Årets resultat -590 -489

10 406 10 996
10 600 11 190

Obeskattade reserver 14
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 5 459 5 893
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2010 0 269

5 459 6 162

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 3 233 2 903
Övriga skulder 1 147 1 187
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 11 347 13 324

15 727 17 414
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 786 34 766

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i tkr 2011-12-31 2010-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Garantiförbindelse, Svensk Scenkonst 1 365 1 321
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

Org nr 825001-6030

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2-reglerna).
Årsredovisningens resultat- och balansräkningar samt noter är för räkenskapsåret 2011
anpassade till de branschnormer som utarbetats inom branschprojektet Redovisning inom
scenkonsten vad gäller klassificering och uppställningsformer. Redovisningen grundar sig på en
för teaterområdet gemensam branschkontoplan.
Jämförelsesiffrorna för 2010 har anpassats till de nya principerna för klassificering och uppställning. 

Värderingsprinciper m m

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som  tillgång i balansräkningen när de på basis av
tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med 
innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, data, verktyg och installationer 3-5 år
Inventarier, fastighet, ljud, inspicientrum och övrigt 10 år
Inventarier, scen och foajéer 20 år

Fordringar 

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Ersättningar till anställda

Avgiftsbaserade pensioner:
Stiftelsens förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som stiftelsen ska bidra med för den
aktuella perioden. Följaktligen krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen
eller kostnaden och det finns inga möjligheter till några aktuariella vinster elller förluster.
Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall de inte sin helhet förfaller till betalning
inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utför de relaterade
tjänsterna.

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. 
Som inkomst redovisar stiftelsen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Inkomsten av stiftelsens försäljning av biljetter och försäljning av hela föreställningar till annan arran-
gör redovisas som intäkt när föreställningen har spelats. Bidrag från det allmänna redovisas i 
balans- och resultaträkningen när det föreligger rimlig säkerhet att de villkor som är förknippade
med bidraget kommer att uppfyllas och att bidraget kommer att erhållas. Bidragen periodiseras    
systematiskt på samma sätt och över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda
för. Bidrag från det allmänna relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att
bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

825001-6030

Leasing-leasetagare

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas.
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Operationell 
leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet,
vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Skatt

Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter,
BFNAR 2001:1. 

Not 1 Nettoomsättningens fördelning

2011 2010

Spelintäkter 9 860 9 823
Övriga föreställningsintäkter 108 167
Servering 700 642
Rörelsens sidointäkter 1 319 1 712

11 987 12 344

Not 2 Offentliga stöd

2011 2010

Anslag från Landstinget i Östergötland 22 099 21 880
Anslag från Linköpings kommun 16 569 16 410
Anslag från Norrköpings kommun 16 574 16 418
Projekanslag huvudmännen 100 150
Projekanslag övriga 0 30
Anslag från staten 25 667 25 541
Projekanslag staten 193 0
Anställningsstöd Arbetsförmedlingen 538 278
Övriga bidrag Sveriges författarfond 60 0

81 800 80 707

Not 3 Produktionskostnader

2011 2010

Scenproduktioner 6 221 7 345

Not 4 Lokalkostnader

2011 2010

Lokalkostnader 7 486 7 598

Not 5 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

2011 2010

KPMG Revision
Revisionsuppdrag 180 177
Andra uppdrag 40 17
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

825001-6030

Not 6 Leasingavgifter avseende operationell leasing

2011 2010

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 1 305 1 154

Not 7  Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

2011 2010

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda 122 126
Varav män 41% 42%

Könsfördelning i företagsledningen

2011-12-31 2010-12-31

Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 50% 69%
Övriga ledande befattningshavare 71% 75%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD 1 012 919
Övriga anställda 43 483 42 564
Summa 44 495 43 483
Sociala kostnader 20 033 18 506
(varav pensionskostnader) (5427) (4138)

Av företagets pensionskostnader avser 295 tkr (f.å. 243 tkr) gruppen styrelse och vd. Stiftelsens 
utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å.0)

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Den avtalade uppsägningstiden för VD/teaterchef är 24 månader vid uppsägning från
Stiftelsens sida.

VD- och teaterchefstjänsterna kombineras under spelåret 2011/2012 efter styrelsebeslut.

Sjukfrånvaro 2011 2010

Total sjukfrånvaro 4,60% 4,15%
 - långtidssjukfrånvaro 1,25% 1,26%
 - sjukfrånvaro för män 4,36% 3,93%
 - sjukfrånvaro för kvinnor 4,80% 4,33%
 - anställda -29 år 7,19% 1,53%
 - anställda 30 - 49 år 2,86% 2,32%
 - anställda 50 år - 5,85% 6,26%

Not 8 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2011-12-31 2011-12-31

Inventarier, verktyg och installationer -1 917 -1 776
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

825001-6030

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 38 092 37 356
Nyanskaffningar 2 362 2 573
Avyttringar och utrangeringar -4 686 -1 837

35 768 38 092

Vid årets början -28 449 -28 510
Årets avskrivning enligt plan -1 917 -1 776
Avyttringar och utrangeringar 4 686 1 837

-25 680 -28 449
Planenligt restvärde vid årets slut 10 088 9 643

Not 10 Andelar

2011-12-31 2010-12-31

Bostadsrätter 18 18

Not 11 Förutbetalda scenproduktionskostnader

2011-12-31 2010-12-31

Förutbetalda scenproduktionskostnader 322 377

Utgifter för rekvisita, spelrättigheter och liknande som avser produktioner som har premiär efter
räkenskapsårets utgång balanseras som produktionskostnader. Motsvarande utgifter avseende
produktioner som spelas både före och efter balansdagen periodiseras utifrån antalet föreställ-
ningar respektive år. För 2010 och 2011 bedömdes inte beloppet för dessa utgifter materiella och  
någon periodisering har därför ej skett. Löner kostnadsförs under det år arbetet utförs.

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2011-12-31 2010-12-31

Hyror 219 57
Ränteintäkter 180 22
Intäkter publikfoajé Linköping 40 46
Avräkning lokalfakturering Norrköpings kommun 542 419
Ticknet AB biljettförsäljning 69 0
Örebro Länsteater uthyrning av personal 85 0
Dramatikerstöd Nationen 60 0
Övriga poster 758 611

1 953 1 155

Not 13 Kassa och bank

Beviljad men outnyttjad lånelimit uppgår till 3 000 tkr.
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

825001-6030

Not 14 Obeskattade reserver

Av obeskattade reserver utgör 1 436 tkr (f.å 1 621 tkr.) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten 
ingår ej i bolagets balansräkning.

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2011-12-31 2010-12-31

Upplupna löneskulder 5 315 5 743
Förutbetalda biljettintäkter 2 641 4 825
Upplupna pensionskostnader 1 925 1 748
Övriga poster 1 466 1 008

11 347 13 324
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Teaterledning

Johan Celander VD/Teaterchef/Konstnärlig ledare 
Marie Wahlqvist Vice VD/Produktionschef

Ledningsgrupp fram till 20110630
Håkan Sjösvärd Föreställningsteknisk chef
Kerstin Kalered Tillverkningsteknisk chef
Agneta Lindmark Thomas Marknads- & informationschef
Ann-Beate Pedro Administrativ chef/Controller
ung scen/öst
Malin Axelsson Konstnärlig ledare (föräldraledig)
Thora L Norgård Producent/konstnärlig ledare (vikarie)

Ledningsgrupp från 20110701
Claes Elgström Teknisk chef
Kerstin Kalered Kostym&maskansv, bitr enhetschef 
Agneta Lindmark Thomas Marknadschef
Ann-Beate Pedro Administrativ chef/Controller
ung scen/öst
Malin Axelsson Konstnärlig ledare (föräldraledig)
Thora L Norgård Producent/konstnärlig ledare (vikarie)

Organisationsplan spelåret 2011/2012

TeaterledningenTeaterstyrelsen

Mandatperiod 2011-2014

Norrköpings kommun
Christina Brusén (m)    
Louise Malmström (s)
Suppleanter   
Margareta Borggren (s)
Bo Nygren (m)

Linköpings kommun
Maria Myhrer (fp)
Niklas Nåbo (s)
Suppleanter   
Susanne Nordström (m)
Ranko Simic (s)   

Landstinget i Östergötland
Jörgen Rundgren (m), ordförande  
Anders Eksmo (kd)
Eva-Lotta Nilsson (s)
Suppleanter
Lars Karlsson (fp)   
Riccardo Olivares (v)

Revisorer   
Hans Åkervall, auktoriserad revisor KPMG
Iréne Lindén (s), Norrköping
Harry Nylund (s), Linköping
Bo Lennhammar (m), Landstinget
Suppleanter 
Vakant (-), Norrköping
Eva Sallnäs (m), Linköping 
Agneta Tillmar (c), Landstinget

Administrativ 
enhet ung scen/öst Konstnärlig         

enhet
Marknads-         

enhet
Produktions- 

enhet

Administrativ 
chef/Controller Konstnärlig ledare Teaterchef / VD Marknads-/ 

Informationschef
Produktionschef/  

Vice VD

Föreställnings-  
teknik

Fastighets-          
teknik

 Ekonomi  Ljus  Snickeri  Kostymateljé  Fastighetsskötare  Producent  Regissörer  Försäljningschef  Produktionsledare
 Lön  Ljud  Smedja  Färgeri  Lokalvårdare Produktionsassistent  Skådespelare  Biljettkassörer/säljare  Planerare
 Administration  Scen  Konstruktion  Påkläderi Skådespelare  Scenografer   --------------------  Inspicienter

 Rekvisita  Måleri  Perukmakeri Kompositör  Musiker Teknisk samordnare ,  Transport
Kantin  Tapetseri Teknisk samordnare,  Dramaturg  marknad  Sufflörer

 Attribut  ung scen/öst Assistent
 Tekniker  Värdinnor/värdar
 Publik- och boknings-  Teatercaféer
 ansvarig
 Värdinnor/värdar

Tillverkningsteknik

Teknisk enhet

Teknisk chef

    
    LEDNINGSGRUPP
    Teaterchef/VD
    Produktionschef/Vice VD
    Konstnärlig ledare ung scen/öst
    Producent ung scen/öst
    Marknads- /Informationschef
    Administrativ chef/Controller
    Teknisk chef
    Kostym- och maskansvarig 

Teaterchef/VD

Styrelse

 
Sekreterare

Kostym- och maskansvarig, biträdande enhetschef
Teknisk samordnare, biträdande enhetschef

Teknisk samordnare, ung scen/öst
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2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Stora Scenen 82 84 20 040 28 140 5 5 1 226 1 522

Övriga Scener 22 26 1 712 1 633 67 84 3 476 1 579

171 109 9 375 11 163 78 74 6 185 7 222

Summa 275 219 31 127 40 936 150 163 10 887 10 323

Stora Scenen 122 117 35 129 32 527 0 0 0 0

0 0 0 0 84 51 4 946 3 213

Övriga Scener 6 8 309 370 13 42 342 1 151

Summa 128 125 35 438 32 897 97 93 5 288 4 364

LÄNET 9 11 1 147 383 10 69 304 2 021

0 33 0 3 609 6 0 706 0

0 0 0 0 0 0 0 0

17 8 6 250 2 375 0 0 0 0

ÖVRIGT 7 6 2 594 2 301 0 0 0 0

SUMMA TOTALT 436 402 76 556 82 501 263 325 17 185 16 708

SAMMANDRAG

2011 2010 2011 2010

Norrköping 425 382 42 014 51 259

Linköping 225 218 40 726 37 261

Länet 19 80 1 451 2 404

Utanför länet 6 33 706 3 609

Gästspel utomlands 0 0 0 0

Gästspel utifrån 17 8 6 250 2 375

Övrigt 7 6 2 594 2 301

SUMMA TOTALT 699 727 93 741 99 209

Vuxenföreställningar

I 2010 års siffror Utanför länet ingår samproduktion med Riksteatern/Länsteatern i Örebro.

Vuxen 2011 2010 2011 2010

Samarr med Riksteatern  och Örebro 0 33 0 3 609

Föreställningar

FÖRESTÄLLNINGS / BESÖKSÖVERSIKT

Föreställningar Åskådare

Barn/ungdom

Föreställningar Åskådare Åskådare

NORRKÖPING

Med stöd av Östgötateatern

LINKÖPING

Vuxna

Elsas Hus

UTANFÖR LÄNET

GÄSTSPEL UTOMLANDS

GÄSTSPEL UTIFRÅN

Beäggning: stora scenen Norrköping 50%, stora scenen Linköping 72%
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