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Petra Nielsen & Christian Zell
i Familjen Addams



Enron
av Lucy Prebble
Översättning: Nils Gredeby
Regi: Hilmar Jônsson
Koreografi: Cynthia Kai
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt 
Mask- & perukdesign: Karin Sjösvärd
Ljusdesign: Monica Syversen
Ljuddesign: Mikael Andersson
Musik: Johan Siberg
Skådespelare
Willy Boholm 
Jesper Barkselius
Caroline Harrysson 
Patrik Voight 
Therése Angleflod 
Maurits Elvingsson 
Liselott Lindeborg
Peter Sundberg
Stina von Sydow
William Wahlstedt
Victor von Schirach*

Hedda Celander/Lilly Sundberg/Amanda Thomas
Premiär i Norrköping 5 november 2011
Premiär i Linköping 9 december 2011
Spelperiod: 5 november 2011 - 22 januari 2012
Föreställningar 2012: 15
Publik 2012: 3748
* Praktikant Högskolan för scen & musik i Göteborg

Repertoar stora scenerna 

Vintervarieté
Sammanställning: Johan Celander och ensemblen. 
Regi: Tereza Andersson, Johan Celander
Koreografi: Cynthia Kai 
Cirkuskoreografi: Anthon Hansson 
Kapellmästare & kompositör: Johan Siberg
Scenografi & kostym: Agneta Skarp
Mask- & perukdesign: Anna Andersson
Ljusdesign: Pär Krantz
Ljuddesign: Björn Andersson
Medverkande Norrköping
Tobias Almborg 
Sven Angleflod
Gustaf Appelberg
Richard Carlsohn/Pontus Plaenge
Christian Zell
Petra Nielsen
Karin Oscarsson Silfverskiöld
Gunnel Samuelsson
Kyri Sjöman
Marika Strand
Nicolas Silfverskiöld
Norrköpings Ungdomscirkus
Dansklasser från DeGeergymnasiet
S:t Kuryakos kyrkokör
Medverkande Linköping
Richard Carlsohn 
Christian Zell
Petra Nielsen
Kyri Sjöman
Nicolas Silfverskiöld
Karin Oscarsson Silfverskiöld
Joacim Hedman 
Johanna Lazcano 
Patrik Voight 
Caroline Harrysson 
Liselott Lindeborg
Norrköpings Ungdomscirkus
Dansklasser från Anders Ljungstedts gymnasium
Kör från Kulturskolan
Musiker
Ola Halvarsson
Leif Segerberg/Lars Sehlstedt
Per Anelid/Mikael Wittvång/
/Håkan Forsberg/Claes Tilly
Lars Wesermark/Tommy Lagg/Therese Hammarberg
Michael Hjort/Jerker Hårdänge
Niclas Lindblom/Per-Erik Lange
Joakim Sandén/Olle Bohm
Premiär Norrköping: 17 december 2011
Premiär Linköping: 10 februari 2012 
Spelperiod: 17 december 2011- 3 mars 2012
Föreställningar 2012: 6/11
Publik 2012: 1695/3294

Gin & bitter lemon
av Alan Ayckbourn
Översättning Magnus Lindman
Regi: Stina Ancker 
Scenografi: Ilkka Isaksson
Kostym: Ulrika Wedin
Mask- & perukdesign: Lena Stranger-Weinar
Ljusdesign: Klasåke Comstedt
Ljuddesign: Mikael Andersson
Skådespelare
Niki Gunke Stangertz
Tobias Almborg 
Marika Strand
Sven Angleflod
Gunnel Samuelsson
Gustaf Appelberg
Karin Oscarsson Silfverskiöld (röst)
Jesper Barkselius (röst)
Premiär i Norrköping 18 februari 2012 
Premiär i Linköping 30 mars 2012
Spelperiod: 18 februari 2012 - 6 maj 2012
Föreställningar: 16/25
Publik: 4856/7006
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 Familjen                                                    Addams

Jesper Barkselius & Ensemblen Christian Zell & Ensemblen  

Fabian Nikolajeff, Jenny Holmgren, 
Linus Henriksson   Carina Söderman, Sven Angleflod

Petra Nielsen
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Repertoar stora scenerna 

Premiär i Norrköping: 29 september 2012
Premiär i Linköping: 8 februari 2013
Spelperiod: 29 september 2012 - 31 maj 2013
Föreställningar 2012: 49
Publik 2012: 17562

Skådespelare
Petra Nielsen
Christian Zell
Jenny Holmgren
Fabian Nikolajeff
/Carl Jansson
Jesper Barkselius 
Jan Unestam 
Gunnel Samuelsson
Carina Söderman
Sven Angleflod
Linus Henriksson
Willy Boholm
Iréne Granehag 
Louise Hafström
Joacim Hedman 
Jenny Holmgren
David Inghamn 
Denny Lekström 
Julie Støp Husby *

Magali Bancel
Mattias Lindström
Mikael Lindström
Cynthia Kai 
* Praktikant Teaterhögskolan,  
Göteborg

Familjen Addams - musikalen 
Baserad på karaktärer av Charles Addams
Dialog av Marshall Brickman & Rick Elice
Musik & sångtexter av Andrew Lippa
Översättning: Johan Celander 
Regi: Mattias Carlsson
Cirkusregi: Jesper Nikolajeff
Kapellmästare & dirigent: Johan Siberg
Koreografi: Mattias Carlsson & Cynthia Kai
Scenografi/kostym: Magnus Möllerstedt 
Mask- & perukdesign: Karin Sjösvärd, 
Lena Stranger-Weinar 
Ljusdesign: Håkan Jansson
Ljuddesign: Björn Andersson, Tom Saetre
Programmering Keyboard: James Abbot

Musiker

-Ola Halvarsson
alt Hans Åkesson
-Lars Sehlstedt
alt Leif Segerberg
- Per Anelid
alt Mikael Wittvång/Håkan Forsberg
- Lars Westermark
alt Tommy Lagg/Therese Hammarberg
- Mikael Wenhov
alt Tanja Orraryd/Mats Strand/
/Johanna Tafvelin
- Leif Wahllöf
alt Märta Nilsson/Madeleine Johansson/
Bo-Göran Christians/Fredrik Lindström
- Michael Hjort
- Per-Erik Lange
alt Niclas Lindblom/Glenn Fransson/
Christer Thurén
- Joakim Sandén
alt Jonathan Svensson 
- Olle Bohm
alt Göran Carlsson/Martin Orraryd
- Marcus Österlund
alt Ola Fagrell
- Fredrik Ingå
alt Peter Burell

Familjen Addams
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Gin & Bitter Lemon
Tobias Almborg, Marika Strand, Gustaf Appelberg, 

Niki Gunke Stangertz, Gunnel Samuelsson

Vintervariéten
Joacim Hedman, Carin Oskarsson Silfverskiöld, Christian Zell 

och ensemblen

Willy Boholm i Enron
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Änglar i Amerika
av Tony Kushner
Översättning: Nils Gredeby
Regi: Tereza Andersson
Scenografi & kostym: Ulrika Wedin
Musik: Dan Andersson
Mask- & perukdesign: Sissa Maresch Persson
Ljusdesign: Klasåke Comstedt
Ljuddesign: Dan Andersson, Michael Andersson
Skådespelare
Pontus Plaenge
Krister Kern/Fredrik Meyer
Kyri Sjöman
Richard Carlsohn
Tobias Almborg
Marika Strand
William Wahlstedt
Therese Angleflod
Premiär på Forumteatern i Linköping 5 oktober 2012
Spelperiod: 5 oktober - 4 november 2012
Föreställningar: 16
Publik: 4190

Hamlet
av William Shakespeare
Översättning: Britt G Hallqvist
Regi: Pontus Plænge 
Fäktningskoreografi: Rikard Svensson
Scenografi & kostym: Paul Garbers
Mask- & perukdesign: Karin Sjösvärd
Ljusdesign: Monica Syversen
Ljuddesign: Michael Andersson
Röstpedagog/språkcoach: Karin Rudfeldt
Skådespelare
Patrik Voight 
Therese Angleflod/Monica Wilderoth
Krister Kern 
Per-Johan Persson 
Christian Zell
Jesper Barkselius
Caroline Harrysson 
Liselott Lindeborg
Nicolas Silfverskiöld
Johanna Lazcano
William Wahlstedt 
Stefan Persson 
Richard Carlsohn
Premiär i Norrköping 21 april 2012
Spelperiod: 21 april 2012 - 13 maj 2012
Föreställningar: 17
Publik: 4751

Repertoar stora scenerna 

Pelikanen
av August Strindberg
Regi: Hilmar Jônsson 
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Ljusdesign: Monica Syversen
Ljuddesign: Björn Andersson
Mask- & perukdesign: Karin Sjösvärd
Musik: Jonas Lindeborg 
Skådespelare
Liselott Lindeborg
Ann-Sofie Andersson Kern
Maurits Elvingsson
Patrik Voight
Birgitta Agrér
Premiär i Norrköping 24 november 2012
Spelperiod: 24 november 2012 - 12 januari 2013
Föreställningar: 9
Publik: 1882

Änglar i Amerika
Pontus Plænge, Krister Kern
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Pelikanen
Ann-Sofie Andersson Kern, Maurits Elvingsson, Liselott Lindeborg

Pelikanen
Liselott Lindeborg, Patrik Voight

Änglar i Amerika
Richard Carlsohn, Kyri Sjöman
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Hamlet
Christer Kern

Hamlet
Ensemblen
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Kärleksbrev
av A R Gurney
Översättning: Torbjörn Astner
Regi: Torbjörn Astner
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Mask- & perukdesign: Karin Sjösvärd
Ljus: Pär Krantz
Ljud: Lukas Andersson
Skådespelare
Stina von Sydow
Peter Sundberg
Premiär i Norrköping 10 mars 2012 
Spelperiod: 
Premiär i Linköping 9 november 2012 
Spelperiod:
Turné i länet hösten 2012
Föreställningar: 11/24/8
Publik: 416/5184/298

Repertoar Vinden & Turné

Nomaderna - walk your life
av Monica Wilderoth
Regi: Monica Wilderoth/Krister Kern
Scenograf & kostym: Magnus Möllerstedt
Mask- & perukdesign: Lena Stranger-Weinar
Ljusdesign: Lukas Andersson
Ljuddesign: Lukas Andersson, Björn Andersson
Skådespelare
Monica Wilderoth
Krister Kern
Premiär i Norrköping 21 januari 2012
Spelperiod: 21 januari - 9 februari 2012
Föreställningar: 10
Publik: 437
2 föreställningar spelades i Malmö 18-19 februari 2012
för en publik på 143 personer

Biff Strindberg
Lunchteater 
Idé och sammanställning: Dan Turdén, Kyri Sjöman, 
Willy Boholm
Regi: Dan Turdén
Skådespelare
Kyri Sjöman  
Willy Boholm
Spelades som lunchföreställning i  Café Gycklaren i 
Norrköping 5, 12, 19 april och 3 maj, i Teatercaféet
i Linköping 13, 20, 27 april och 4 maj samt på turné i 
Östergötland 10 april - 18 maj 2012.
Föreställningar: 4/4/1
Publik: 137/219/77
1883-1889 var Strindberg på resande fot i Europa. Motsäg-
elsernas man hade blivit så hårt kritiserad för sina falsarier 
i romanen ”Det nya riket” – han ljög om och namngav flera 
kända företrädare för i princip alla samhällsinstitutioner – 
att han tillfälligt valde exil. Tiden utanför Sveriges gränser är 
en av Strindbergs mest kreativa och inkomstbringande. Ändå 
saknas alltid pengar och de ekonomiska problemen bidrog 
starkt till att äktenskapet med Siri von Essen till slut går om 
intet. En omvälvande period som Strindberg ändå verkar 
njuta av. Njuter gör han också av det europeiska köket men 
längtar ändå efter svensk husmanskost. Matintresset verkar 
vara en av få saker som Strindberg oomtvistat bär med sig 
från barndomen till graven. Alltid hungrig, aldrig mättad. En 
koleriker med hög förbränning och fina smaker kräver sin 
plånbok. Oavsett om han är utfattig eller stadd vid kassan så 
kan man se hans matvanor – dels i dagboksanteckningar, dels 
i hans litteratur. 
Detta är avstampet för vår föreställning Biff Strindberg.

Tobias Talkshow
Initiativtagare & programledare: Tobias Almborg
Scenograf: Magnus Möllerstedt

Våren 2012, föreställningar: 21/1, 17/3, 28/4 2012
Gäster:  Musikgruppen Tonarvet, Skånes Dansteater, 
Landshövding Elisabeth Nilsson, Krister Kern och 
Monica Wilderoth (Nomaderna), Peter Sundberg och 
Stina von Sydow (Kärleksbrev), Musikgruppen Kille 
och Tjej, Bruno Mitzogiannis, Klara Zimmergren, 
Pontus Plænge (Hamlet och Änglar i Amerika), dan-
saren Per Sundberg, Peking Pride, DeepHouse-duon 
DirtyTwo
Hösten 2012, Magisk Talkshow 1/12 2012 med David 
Inghamn som programledare
Gäster: Magali Bancel, Tim Star, John Henry

Publik: 199

Strindbergsfejden
Till minne av August Strindbergs död 1912
I samarbete med Stadsbiblioteket i Norrköping
Medverkande: Richard Carlsohn, Nicolas Silfverskiöld
1 föreställning på Stadsbiblioteket i Norrköping
den 17 januari 2012
Publik: 40
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Ung scen/öst kontaktar framtiden -
en interaktiv science fiction-dokumentär
En föreställning om en livsavgörande fråga för mänsklighe-
ten; vad lämnar vi vidare till kommande generationer?
Föreställning för högstadiet
Manus: Camilla Blomqvist 
Idé, koncept & regi: Ragna Weisteen
Skådespelare
Gustaf Appelberg/Tobias Almborg
Mikael Dahl*

Maria Granhagen
Ellen Norlund
Premiär på ung scen/öst 28 september 2012 
Premiär på Teater Bråddgatan 34 14 november 2012
Föreställningar: 26/19
Publik: 1283/759

Vad ska vi göra?
av Malin Axelsson, Moa Backman, Anna Dolata, Tova 
Gerge, Frida Jansdotter, Linda Kunze, Anna Lundberg, 
Martin Wærme
Regi: Malin Axelsson
Skådespelare
Linda Kunze
Martin Wærme
Frida Jansdotter *

Genom den magiska upplevelsen Vad ska vi göra? vill ung 
scen/öst diskutera vad gemenskap är och kan vara. Genom 
sceniska lekar får publiken vara med och skapa allt som sker 
i rummet. 
Föreställning för mellanstadiet
Premiär 5 oktober 2012 på ung scen/öst
Turné i länet 5 oktober - 12 december 2012
Föreställningar: 2/16/42
Publik: 65/390/1194
* Praktikant från Teaterhögskolan i Malmö

ung scen/öst

ung scen/residens
Resident hösten 2012: Robin N Spegel
Projekt: Lesbisk makt 
Redovisning den 6 december 2012
Publik: 64

ung scen/akadeMi
- utvecklar kontakten med skolan genom att erbjuda medverkan 
i teaterskolor med samtal och workshops kring scenkonst före, 
under och efter teaterbesöken
- stöttar fria aktörer inom scenkonst för barn och unga i Öster-
götland med bl a mentorskap, teknik, kostym och rekvisita
Totalt antal deltagare: 411 barn, 218 vuxna

Gymnasieguiden
av Jonathan Lehtonen
Vad är egentligen demokrati och yttrandefrihet?
Vad betyder det kollektiva ansvaret och individens rätt att 
välja själv? Är verkligen allt politik? Och om allt är politik, 
vilka är då du och jag? En föreställning för högstadiet.
Efter sista föreställningen höll Jonathan Möller från Stiftelsen 
Expo en föreläsning om rasism på nätet.
Regi: Öllegård Groundstroem 
Scenograf och kostymtecknare: Josefin Lindskog 
Mask och peruk Sissa Persson Maresch
Skådespelare 
Maria Granhagen 
Josefin Larsson* 

William Wahlstedt  
* praktikant teaterhögskolan i Luleå

Premiär 7 mars 2012 på ung scen/öst
Turné i Länet 7 mars - 16 maj 2012
Föreställningar: 1/14/23
Publik: 56/350/575

Kaspar Hauser 
av Erik Holmström och ensemblen
Pjäsen baseras på en sann historia om en pojke som hittades 
vid 16 års ålder år 1828 i Tyskland. Han kunde knappt tala 
och ingen visste vem han var. Man lärde honom att tala, läsa 
och skriva. För Kaspar måste såklart bli en av oss. Men vad 
krävs för att bli en i gruppen? Och vill Kaspar verkligen bli en 
av oss? 
Föreställning för lågstadiet
Regissör: Erik Holmström
Scenograf och kostymtecknare: Erika Magnusson
Kompositör: Stefan Johansson
Perukmakare: Sissa Persson Maresch
Skådespelare
Linda Kunze
Stina Kajaso
Eric Stern 
Andreas Strindér 
Premiär på ung scen/öst 10 februari 2012
Premiär på Teater Bråddgatan 34 18 april 2012
Spelperiod 10 februari - 16 maj 2012
Föreställningar: 39/23
Publik: 2093/1157

ung scen/lab
I Scenkonstlaboratoriet hösten 2012 deltog Martina Björnsvik 
och Alexander Katourgi. Handledare var drama- 
tikern och regissören Gertrud Larsson.
Redovisning på ung scen/öst den 18 december 2012
Publik: 20
ung scen/lab drivs med stöd av Östsam
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Haze
Gästspel av Skånes Dansteater med två nya dansverk:
On invisible paus av Christopher Arouni med musik av
Christian Fennesz  
Devious Paths  av Helena Franzén  med musik av Jukka 
Rintamäki
3 föreställningar i Norrköping 19-21 januari 2012
Publik: 456

On the road
Gästspel av Skånes Dansteater 
Within Shortly av koreografen Philippe Blanchard
Tangotrion II Milonga och A piece for a small stage av 
Tommi Kitti med musik av Astor Piazzolla 
Solo ur Unchained Melodies av Stephen Petronios
4 föreställningar i Linköping 9 - 12 maj 2012
Publik: 268

Gästspel

127
av Alejandro Leiva Wenger
med Pablo Leiva Wenger
Monologföreställning om rättvisa och revansch – om vänskap, 
skuld och svek. 
Gästspel på Sagateatern 21-24 augusti 2012
Föreställningar: 7
Publik: 1142

Kusiner
av och med Louise Löwenberg och Eva Johansson
En pjäs om maskulinitet, nära relationer och sexuellt begär mellan 
två unga män. 
Pjäsen var en del av Kärleksparaden i Linköping.
Gästspel på ung scen/öst 29-31 augusti 2012
Föreställningar: 3
Publik: 76

Undermän
Gästspel av Cirkus Cirkör
4 föreställningar i Linköping 7, 9, 10, 11 mars 2012
Publik: 1198

Kamratstödjaren
Gästspel av Fria Teatern, Högdalen
7 föreställningar i länet 7-11 maj 2012
Publik: 329
Föreställning för årskurs 8-9-gymnasiet

Utan titel
Gästspel av Unga Klara
4 föreställningar i länet 18-19 oktober 2012
Publik: 271
Föreställning för årskurs 8-9-gymnasiet

Låt maten tysta mun
Gästspel av Unga Klara
3 föreställningar i länet 24-26 oktober 2012
Publik: 123
Föreställning för årskurs 8-9-gymnasiet

Kusiner
Louise Löwenberg, Eva Johansson
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Kaspar Hauser
Eric Stern, Stina Kajaso, Andreas Strindér, Linda Kunze

ung scen/öst kontaktar framtiden
Mikael Dahl, Maria Granhagen

Vad ska vi göra?
Frida Jansdotter, Linda Kunze, Martin Waerme
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Övrigt

Abonnentdagar våren 2012

5 föreställningar i Linköping - Publik 1666
2 föreställningar i Norrköping - Publik 750

Bokens Dag

1 föreställning i Linköping  12 november  2012
Publik: 384
Samarrangemang med Kultur&Fritid, Linköpings kommun

Öppna repetitioner

Norrköping
- Gin & Bitter Lemon 1 repetition Publik:   90
- Familjen Addams  1 repetition Publik: 230
- Pelikanen  1 repetition Publik:   70

Linköping
- Änglar i Amerika  1 repetition Publik:  40

Provföreställningar

Norrköping
- Gin & Bitter Lemon 3 föreställningar Publik: 331
- Familjen Addams  3 repetitioner Publik: 529
- Pelikanen  3 repetitioner Publik: 186
- Vad ska vi göra?  1 repetition Publik:  16

Linköping
- Änglar i Amerika  3 föreställningar Publik: 330 
- Kaspar Hauser  1 föreställning Publik: 245
- Gymnasieguiden  1 föreställning Publik: 180
- Vad ska vi göra?  5 föreställningar Publik:   73
- ung scen/öst kon-
   taktar framtiden     10 föreställningar  Publik: 348 

Länet
- Vad ska vi göra?  6 föreställningar Publik: 181

Egna gästspel utanför länet

- Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir ett barn
Gästspel på Scenkonstbiennalen för barn och unga i Lund
23-24 maj 2012
Föreställningar: 3  Publik: 95
- Nomaderna
Gästspel i Malmö 18-19 februari 2012
Föreställningar: 2  Publik: 143

Kulturnatten Norrköping

29 september 2012
Morgonlyrik på Stadsbiblioteket & lyrik i Café Gycklaren
Publik: 190

Öppet Hus i Norrköping

3 mars 2012
Verkstäder och ateljéer
Publik: 800

Augustifesten i Norrköping 

Ensemblen i Familjen Addams underhöll i Vasaparken
med musik och valda scener ur musikalen
17-18 augusti 2012
Publik: 100

Guidade visningar

I teaterhusen samt i verkstäder, ateljéer och kostymförråd
genomfördes under året ett antal guidade visningar för 
företag, skolor och föreningar.
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Paria/Påsk/Moderskärlek
Föreställningar: 21 Publik: 400
Samarr Nerd Productions 

Att stjäla en cykel 
Föreställningar: 4 Publik: 63
Samarr Angel Works-Adam Tillberg 

Narnia, lejonet och häxan
Föreställningar: 4  Publik: 1369 
Samarr Kulturskolan  

Dansföreställningen Exit 
Föreställningar: 4  Publik: 800
Samarr Lunnevads folkhögskola  

Det går an
Föreställningar: 13  Publik: 1053 
Samarr Sarring Kulturproduktion AB 

Dröm
Föreställningar: 7  Publik: 2170
Samarr De Geer gymnasiet  

Drömmar om systerskap
Vinterkappor och nattviol
Föreställningar: 12 Publik: 461
Samarr NorrköpingsTeaterkompani 

Söderkåkar
Föreställningar: 16  Publik: 956 
Samarr Folklustspel i Söderköping 

Stormen
Föreställningar: 22  Publik: 2625
Samarr Shakespeare på Gräsgården 

Slå nollan till polisen 
Föreställningar: 10 Publik: 344
Samarr Nerd Production  

En Julsaga
Föreställningar: 3  Publik: 45 
Samarr Angels Works  

Utanför mitt fönster
Föreställningar: 6  Publik: 82 
Samarr Angels Works  

Bel Cantokören
Föreställningar: 1 Publik: 840
Samarr BelCantokören

Samarr Marieborgs Folkhögskola
Fem slutproduktioner våren 2012:
- Vem bestämmer?
- Huset som Rut glömde
- Sprängdeg och tulpaner
- Fem gånger Gud
- Flyktbilen
Föreställningar: 31 Publik: 1097

Samarr Teater Pelikanen  
Jakten på de osynliga
Föreställningar: 11  Publik: 650
Molly Blom Show
Föreställningar: 8  Publik: 480
Vem ska trösta Knyttet
Föreställningar: 9  Publik: 580
Kanel och Kanin
Föreställningar: 15  Publik: 1040
Lille Viggs äventyr på julafton
Föreställningar: 8  Publik: 500 

Med stöd av Östgötateatern
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Crazy pictures 
Lundsbergs skola
Globengruppen
Film&Musikgymnasiet
Upplev Norrköping AB
Arbis Hus & form
Virserums konsthall 
Skandiateatern 
Bo Wastesson AB 
Kulturkompaniet 
De Geergymnasiet 
Norrköpings kommun
Crazy pictures 
Teater Express
Kulturskolan 
SON 
Nerd Production    
Marieborgs Folkhögskola
Landstinget Södermanland
SMHI
Arbetets museum
Östgötamusiken 
NBV 
Shakespeare  på Gräsgården 
Valdemarsviks kommun
VadstenaAkademin 
Pingstkyrkan Stockholm
Norrköpings Teaterkompani
Idécentrum 
Forsemanska teatern
Stadra sommarscen 
Norrköpings Orkester-
förenings fackklubb
Mötesfabriken Norrköping
Norsholms Komediteater
Tekniska verken Linköping
PNM musik 
Ydre Riskteater
Angel Works, Norsholm
Hemgårdens folkdanslag 
Bel Cantokören
Linköpings balettförening 
Åby ridklubb 
Aktivgruppen AB, Norrköping

                             Uthyrning                                                 Tillverkning

Övrigt

- ”Kritcirkeln” dekortillverkning till
Smålands Musik & Teater, Jönköping, 
- ”Slimmad, slajsad…”  dekortillverk-
ning till Scenkonst Sörmland, Eskil-
stuna
- ”Bäckalyckan” dekortillverkning till
Smålands Musik & Teater, Jönköping
- ”En midsommarnattsdröm” dekor-
tillverkning till Smålands Musik & 
Teater, Jönköping
- ”Fröken Julie” dekortillverkning till 
Scenkonst Sörmland, Eskilstuna 
- Hällristningsmuseet, utställnings-
dekor, Norrköpings kommun 
- Bamses Värld, renovering av Bamse-
skyltar på fasader, Kolmårdens djur-
park 
- Bamses Värld, tillverkning av 10 stora 
honungsburkar, Kolmårdens djurpark
- Ett beduintält till Studieförbundet 
Sensus, Norrköping,
- Framtagande av dekormiljöer till 
Marmorbrukets museum, Marmor-
bruket, Norrköping
- Renovering av gradänger till Norr-
köpings ungdomscirkus 
- Renovering och förbättringar av 
dirigentpulpet, Norrköpings symfoni-
orkester 
- Tillverkning av BP-duk till Västman-
lands teater
- Tillverkning av infästningsram för 
projektor till Scenkonst Sörmland, 
Eskilstuna

Arbeten påbörjade under 2012:  
- Kolmårdens Djurpark, ny scenografi 
och dekor till Bamses Värld 
- Kolmårdens Djurpark, scenografi till 
ny föreställning, ”Bamse i djungeln” 
- Kolmårdens djurpark, tillverkning 
dockor 
- Upplev Norrköping, en attrapp av 
Titanic som entreport till utställningen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 
Allmänt om Östgötateatern 
Stiftelsen Östergötlands Länsteater – Östgötateatern – är landets största regionteater och länets största 
kulturinstitution. Teatern har 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. Östgötateaterns verksamhetsområde är i första 
hand Östergötland och basen för verksamheten är de två teaterhusen i Norrköping och Linköping. På 
repertoaren finns barn- och ungdomsteater, dramatisk teater och vissa år musikal. Mindre pjäser 
produceras för turné till länets små kommuner. Teaterns ungdomsscen, ung scen/öst, har egen konstnärlig 
ledare och egen fast scen i Linköping. I Norrköping spelar ung scen/öst sina föreställningar på Teater 
Bråddgatan 34 (Kulturkammaren). Sedan hösten 2011 producerar ung scen/öst all barn- och ungdoms-
teater inom Östgötateatern. Tekniska och administrativa resurser tillhandahålls av "stora huset" och 
konstnärlig personal rör sig ofta mellan scenerna, men i övrigt fungerar ung scen/öst som en delvis 
autonom enhet.  
 
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. 
Kostymförrådet rymmer ca 15 000 kostymer och möbel‐ och rekvisitaförrådet är ca 2 000 m2 stort. 
 
Östgötateatern hade under året en ensemble med 15 tillsvidareanställda skådespelare, 6 flerårsanställda 
och 7 med spelårskontrakt.  Medelantalet anställda skådespelare, inklusive pjäskontrakterade, var 32,3. 
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 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, unikt i sitt slag, startade 1947 när teatern bildades. År 2012 hade 
Norrköping 2 055 och Linköping 4 300 abonnenter, en nivå som är relativt jämn år från år. Lösbiljett-
försäljningen ligger också på en mycket hög nivå, vilket visar att östgötarna är nöjda med sin teater.  
 
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 kultur-
institution 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.  
Administrativt samarbetar teatern med Symfoniorkestern i Norrköping sedan flera år tillbaka. 
Riksteaterns länsteaterkonsulent har sitt kontor i Östgötateaterns lokaler, vilket ger ett nära samarbete 
med länets teaterföreningar.  
Östgötateatern deltog under året i Kulturnatten i Norrköping och arrangerade ”Abonnentdagarna”, årligen 
återkommande och mycket uppskattade, liksom Öppna Hus och andra aktiviteter för publiken.  
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På riksnivå är föreningen LTS (Länsteatrarna i Sverige) en stor och viktig samarbetspartner. 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. 
 
Östgötateatern har, som landets största regionteater, en central plats i svenskt teaterliv. Den är en attraktiv 
arbetsplats och eftertraktad samarbetspartner, känd för sin höga konstnärliga kvalitet. 
 
 

Våren 2012 
År 2012 inleddes i Linköping med de sista föreställningarna av höstens stora dramatiska pjäs Enron, 
skriven av Lucy Prebble – ett passionsdrama om makt och girighet med verklighetsbakgrund; 
energibolaget Enron som i början av 2000-talet blev ett luftslott som sprängdes och som kom att gå till 
historien som den största finansiella skandalen någonsin och den största konkursen i USA:s historia.  
 
I Norrköping började året däremot med show – Vintervarietén lyste upp januarimörkret i Norrköping; 
en föreställning med ett stort uppbåd av teaterns artister, gästartister, cirkusakrobater, dansare, körer, 
musiker – Linköping fick vänta till februari på samma föreställning. 
 
Gin & Bitter Lemon hade urpremiär 1972 och finns sedan dess ständigt på repertoaren runt om i världen – 
en modern, klassisk komedi som fångar den eviga mänskliga berg- och dalbanan mellan fars och tragedi. 
Våren 2012 roade den publiken i både Norrköping och Linköping, där den också var sista produktion före 
sommaren. I Norrköping avslutades våren storstilat med ”pjäsernas pjäs” Hamlet av William 
Shakespeare; en kritikerrosad Hamlet i tiden, där kärntruppen av teaterns ensemble fick visa vad den går 
för. 
 
Den lilla intima studioscenen ”Vinden” i Norrköping återinvigdes i januari med föreställningen 
Nomaderna skriven av Monica Wilderoth. En pjäs om det svåra med att vara människa; ”rotlösa varelser 
som vi är, nomader i vår egen existens”. 
 
Pjäsen Kärleksbrev av A R Gurney hade premiär på Vinden innan den gick ut på turné i länet och 
efterföljande spelperiod i Stockholm och Linköping. Kärleksbrev är en berättelse om kärlek, sorg, längtan 
och glädje – i en brevväxling som pågår under ett helt liv och skildrar två skiftande livsöden. 
 
Både i Linköping och Norrköping gavs föreställningen Biff Strindberg som serverades tillsammans med 
lunch i Teatercaféet/Café Gycklaren och Tobias Talkshow fortsatte under våren med tre föreställningar 
sen kvällstid i Café Gycklaren i Norrköping. 
 
Skånes dansteater gästspelade med två olika program under våren: i januari 2012 visades föreställningen 
Haze på stora scenen i Norrköping och i maj var det Linköpings tur att få se On the Road. 
 
  
Hösten 2012 
Den östgötska teaterhösten 2012 såg något annorlunda ut än den brukar. Teaterhuset i Linköping var 
stängt på grund av att ett nytt råmaskineri installerades på stora scenen. Höstens stora föreställning i 
Linköping – Änglar i Amerika av Tony Kushner – spelades därför på Forumteatern i gamla Folkets Hus. 
Pjäsen är en modern klassiker som skildrar människor i en storstad i USA i mitten av 80-talet, då aids är 
den nya tidens sjukdom för vilken det ännu inte finns någon bromsmedicin. Pjäsen är en hyllning till livet 
i en berättelse om kärlek och vänskap. Föreställningen utsågs av DN till en av landets tre bästa detta år.  

I Norrköping hade musikalen Familjen Addams Europapremiär i slutet av september. Den spelades över 
årsskiftet och en bit in i januari 2013 – efter abonnemangsperioden i repertoar med August Strindbergs 
Pelikanen, ett kammarspel med lätt surrealistiska drag. Uppsättningen av Familjen Addams är teaterns 
största satsning någonsin – en storartad föreställning med originalmanuset av Marshall Brickman, Rick 
Elice och Andrew Lippa kompletterat med Cirkus Cirkörs artister i fantastiska cirkusnummer.  
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ung scen/öst  
Ung scen/öst spelade under våren 2012 Kaspar Hauser av Erik Holmström och ensemblen. 
Föreställningen gavs för barn i lågstadiet och det var ung scen/östs första storsatsning för den 
målgruppen, efter att från hösten 2011 ha tagit över uppdraget att spela även för de mindre barnen. 
Kaspar Hauser handlar om vad som gör en människa till människa och baseras på en sann historia om en 
pojke som hittades vid 16 års ålder år 1828 i Tyskland. När han hittades kunde han knappt tala och man 
visste inte var han kom ifrån eller vem han var. Föreställningen gavs såväl på ung scen/öst i Linköping 
som på Teater Bråddgatan 34 (Kulturkammaren) i Norrköping. 
 
Föreställningen Gymnasieguiden av Jonathan Lehtonen i regi av Öllegård Groundstroem turnerade under 
våren i klassrum på högstadiet. Syftet med föreställningen var att, genom att skapa en fiktiv situation som 
av publiken till en början skulle uppfattas som verklig, skapa diskussion kring frågor om demokrati och 
ideologi. Spelperioden avslutades på ung scen/öst tillsammans med en föreläsning om rasism på nätet 
med Jonathan Möller från Stiftelsen Expo.   

Våren 2012 uttogs ung scen/östs produktion ROFLMAOWTIME från 2011 (regi: Malin Axelsson) till 
Scenkonstbiennalen för barn och unga i Lund (bibu.se). Juryns motivering löd: ”En totalupplevelse som 
inte bara handlar om internet, utan också lånar sin form därifrån. Här blandas chatt, spel och lek med 
identiteter med utsökta fånigheter och interaktivitet på riktigt. Resultatet blir fullständigt oförutsägbart 
och lämnar ingen oberörd. ROFLMAOWTIME är ett kraftprov, och befäster ung scen/östs ställning som 
en plats där scenkonsten utvecklas.” Eftersom produktionen var för stor för att turnera bjöds teatern 
istället in att spela pjäsen Jag blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett barn) av Malin 
Axelsson. För regin stod Ragna Weisteen och monologen framfördes av Astrid Kakuli. Under bibu.se 
arrangerade även ung scen/öst seminariet ”ung scen/öst om konsten att äta popcorn ihop med sin publik – 
Om interaktivitet, forskning och att finna hopp på teatern”. 

Under hösten 2012 spelades ung scen/öst kontaktar framtiden – en interaktiv science fiction-dokumentär 
med manus av Camilla Blomqvist och idé, koncept och regi av Ragna Weisteen. Föreställningen spelades 
från 13 år och uppåt och gavs på ung scen/öst i Linköping och på Teater Bråddgatan 34 i Norrköping. 
Föreställningen handlade om hållbarhet och miljö, med utgångspunkt i trettonåriga Rakel som snart ska 
sluta nian men inte vet om hon tänker gå på skolavslutningen. Vad har vi egentligen att fira? Jorden går ju 
snart under. ung scen/öst tog sig an, i en interaktiv form tillsammans med publiken, en livsavgörande 
fråga för mänskligheten. Vad är vårt ansvar inför framtiden? Vad lämnar vi vidare till kommande 
generationer? 
 
Parallellt turnerade Vad ska vi göra? av ung scen/öst i regi av Malin Axelsson. Även i denna 
föreställning, som spelades i klassrum från 10 år och uppåt, undersökte ung scen/öst interaktivitet. ung 
scen/öst ville med Vad ska vi göra? diskutera vad gemenskap är och kan vara. Genom tydliga regler och 
ramar gav skådespelarna plats för alla att, om de ville, delta och vara medskapande i stycket. Genom 
lekfull interaktivitet fick publiken se rummet och de som befann sig i rummet med nya ögon, på andra 
sätt. 
 
Under 2012 fortsatte ung scen/öst också sitt nära forskningssamarbete med Institutionen för Tema vid 
Linköpings universitet. Tidigare har ung scen/öst fått stöd av Linköpings kommun och Kulturrådet för att 
göra två olika pilotprojekt där teatern tillsammans med Tema Barn och Tema Genus undersökt hur barn, 
forskare och konstnärer kan mötas på teatern. Forskningsprojektet Den forskande teatern – 
intersektionella möten mellan scenkonst, skola och akademi genomförs av Tema Barn och Tema Genus 
vid Linköpings Universitet med 1,4 Mkr i stöd från Vetenskapsrådet 2012-2013 och är en fortsättning på 
ung scen/östs nu fleråriga arbete i gränslandet mellan forskning och teater. Projektet är i sig interaktivt, 
där scenkonst, forskning och skola vävs samman och metoder för samarbete utarbetas. I praktiken innebär 
det att forskaren Anna Lundberg deltar i skapandet av föreställningarna på teatern och i veckovisa 
återkopplingar till samtliga medverkande i produktionen reflekterar kritiskt och associativt kring t ex 
process, material och gestaltning. Den forskande teatern syftar till att beskriva den metod som ung 
scen/öst arbetar fram, men också resultaten av metodarbetet. Vad händer egentligen när barn- och 
genusforskare befinner sig aktivt mitt i repetitioner och konstnärligt arbete? Hur påverkas det konstnärliga 
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resultatet? Hur påverkas forskningen? Det är alltså en ömsesidig process, där forskaren å ena sidan tar 
med sig kunskap och förhållningssätt in i feministisk och genusvetenskaplig/intersektionell forskning och 
utvecklar den med hjälp av mötet med teatern, och ung scen/östs sammanhang å andra sidan tar med sig 
nya kunskaper in i utvecklingen av scenkonstnärlig produktion och metod. Projektet handlar om att 
utforma metoder för aktionsforskning på plats mitt i scenkonsten – i ung scen/östs konstnärliga processer. 
Vinsten för ung scen/öst är spetskompetens och uppdaterad kunskap kring barn, makt och genus rakt in i 
processen. Konkret kommer arbetet att leda fram till ett antal vetenskapliga artiklar från Tema 
Genus/Tema Barn och en publikation av ung scen/öst. Medverkande forskare är Karin Zetterqvist Nelson 
(professor Tema Barn) samt Anna Lundberg (fil dr, studierektor Tema Genus). 
  
Sedan hösten 2011 ingår ung scen/öst i Unga Klaras plattform Nationell arena. Med stöd från Postkod-
lotteriet utvecklade Unga Klara från hösten 2011 en nationell arena för mötet mellan barn och teater över 
hela Sverige i syfte att sprida nyskapande teater med barnperspektiv i fokus. Detta är ett samarbete mellan 
Unga Klara och fyra andra etablerade teatrar runt om i landet – ung scen/öst (Östgötateatern), Malmö 
Stadsteater, Backa Teater (Göteborgs Stadsteater) och NorrlandsOperan. Hösten 2012 kunde ung scen/öst 
genom detta samarbete erbjuda Östergötlands skolor gratis gästspel av klassrumsföreställningarna Låt 
maten tysta mun och Utan titel.  Utan titel spelades på Unga Klara under Departure hösten 2011. Det var 
Ardalan Esmailis eget projekt som skådepelarstudent på Stockholms dramatiska högskola, en 
föreställning om familjens flykt till Sverige. Låt maten tysta mun i regi av Cilla Thorell var en monolog 
om ätstörningar av Niki Gunke Stangertz.  
 
Under 2012 tog ung scen/öst emot ytterligare två gästspel: 
127 av Alejandro Leiva Wenger, med Pablo Leiva Wenger i den enda rollen, var en monologföreställning 
om rättvisa och revansch – om vänskap, skuld och svek. Den unga publiken fick färdas med 
klassresenären Carlos från 1990-talets Sverige genom arbetslöshet, segregation och universitetsstudier till 
en rättssal i Stockholm år 2012. Men vad är rättvisa egentligen och kan den någonsin skipas? 
Kusiner av och med Louise Löwenberg och Eva Johansson (regiöga Fijona Jonuzi) spelades på ung 
scen/öst 29-31 augusti 2012 i samband med Kärleksparaden. Kusiner hade sin urpremiär på Drama- 
labbet under Festival för Ny Dramatik 2010 och gav sig sedan ut på turné över hela landet. Det är en pjäs 
om attraktion, makt, normer och om att möta sina rädslor. 
 
Ända sedan starten för tio år sedan har ung scen/öst varit en vital och vitaliserande del av Östgötateatern. 
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 2012 
genomfördes både repeterade readings av texter utvecklade i ung scen/lab och residenset Lesbisk makt av 
och med dramatikern och regissören Robin N Spegel. Under residenset på ung scen/öst undersökte Robin 
det lesbiska Linköping, intervjuade unga, lekte och berättade historier med en referensgrupp, deltog i 
olika hbtq-sammanhang och skapade en interaktiv lesbisk karta över Linköping.  
 
Frågor kring identitet, jämställdhet och normkritiska perspektiv är något som ung scen/öst menar är 
viktigt för den unga publiken. I slutet av 2012 erhöll teatern 200 tkr i utvecklingsbidrag från Statens 
Kulturråd för att under två år genomföra projektet Feministisk scenkonstsamling. Representanter från 
cirka 30 fria feministiska scenkonstgrupper kommer från olika delar av Sverige till Linköping för att 
under två helger föra rundabordssamtal kring feminism och scenkonst. Deltagarna kommer att utbyta 
erfarenheter, kunskaper och framtidsdrömmar. Unga lokala nätverk, tjejgrupper och feminister knyts till 
projektet. Målgruppen för projektet är i första hand unga i Östergötland och lokalt där respektive 
scenkonstgrupp verkar.  
 
Under 2012 arbetade projektledaren Jenny Sandström med att etablera ung scen/akademi, ett utvecklings-
projekt med stöd av Statens Kulturråd. Projektet syftar till att utveckla samarbetet med skol-
publiken och fria aktörer i Östergötland genom att etablera ett scenkonstprogram för skolor och lärare i 
regionen, samt skapa kompetensutvecklande aktiviteter för fria aktörer. Scenkonstprogrammets, eller 
”teaterskolornas”, syfte är att bredda kunskapen om scenkonst och ung scen/östs verksamhet både 
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hos lärare och elever, samt att skapa möjlighet till samtal/workshops om den specifika produktionen före, 
under och efter teaterbesöket. ung scen/akademi har under 2012 arrangerat lärarmöten 
och nätverksträffar för skolor med målsättning att stötta skolans personal i deras arbete med scenkonst för 
sina elever. Målsättningen med ung scen/akademi är att bli Sveriges första gemensamma plattform 
för kompetensutveckling, organisering och planering för den professionella teatern (ung scen/öst), skolan 
och de fria aktörerna, med fokus på barn och ungas scenkonstupplevelser. Essensen av ung scen/akademi 
är att tillsammans med skolan bygga en plattform och ett nätverk där skolan till stor del påverkar hur 
scenkonstprogrammet ska se ut. Lärares och rektorers inverkan på planeringen av ung scen/akademi är 
därför a och o. 
 
År 2012 deltog 411 barn och unga i aktiviteter inom ung scen/akademi, exempelvis workshops och träffar 
med ung scen/östs skådespelare, temadagar på skolor, möjlighet att följa med våra gästande konstnärer 
under en heldag, samtal och pyssel i samband med lov samt de steg som ingår i teaterskolan. 218 vuxna 
deltog i form av föreläsning, lärarträffar hos ung scen/öst och ute i skolor, kulturombudsträffar och 
stöttning av fria aktörer.  
Teaterskolan genomfördes två gånger, en på våren för lågstadiet och en på hösten för mellanstadiet. Totalt 
deltog 13 klasser om sammanlagt 268 barn och 20 lärare i de 5 stegen som utgör teaterskolan. Stegen 
innefattar både träffar i skolorna och på plats på teatern.  
ung scen/akademi stöttade under 2012 de fria scenkostgrupperna Kill Your Darlings och Teater Pelikan 
samt inledde samtal med BRIS, Kvinnojouren och Tjejjouren Beata.  
Utöver detta har ung scen/akademi för ung scen/östs räkning närvarat på bland annat Kalasmottagningen 
(mässa för nya studenter), Scen Galej, Bildning- och kulturmässa i Motala, på Östgötateaterns 
abonnentdagar samt under Barn- och ungdomsfestivalen Bibu i Lund med seminarium.  
  
 
Årets resultat (inom parentes anges 2011 års siffror som jämförelsetal) 
Östgötateatern har för år 2012 redovisat ett årsresultat på -2 904 tkr (-590 tkr). Före bokslutsdispositioner 
uppgick resultatet till -4 821 tkr (-1 294 tkr).  
 
Östgötateaterns totala intäkter uppgick till 98 Mkr år 2012 (93,8 Mkr). Stiftarnas/huvudmännnens 
verksamhetsbidrag utgjorde 58 % och statens 26 % av intäkterna (stiftarna 59 % och staten 27 %). Övriga 
bidrag utgjorde 2 % (1 %). Egenintäkterna uppgick till 14 % (13 %).  
Stiftarnas/huvudmännens verksamhetsbidrag har för år 2012 höjts med 1 106 tkr eller 2 % (534 tkr eller  
1 %). Utöver verksamhetsanslaget har Linköpings kommun bidragit med 400 tkr till den fördyring det 
inneburit att stänga teaterhuset i Linköping för installation av nytt råmaskineri (alternativ lokal mm). 
Staten räknade upp verksamhetsbidraget med 1,1 % (0,49 %). Det innebar en ökning med 282 tkr.  
 
Resultatet före bokslutsdispositioner, -4 821 tkr, innebär en försämring sedan föregående år med  
3 527 tkr. Generellt gäller att anslagsökningarna under en rad år inte varit tillräckliga för att täcka 
kostnadsökningar p g a lönerörelse och inflation. År 2007 fattades beslut om neddragningar som innebar 
minskning med 11,5 tjänster år 2008. Detta år och det kommande året redovisades positiva resultat före 
dispositioner medan vi därefter haft en negativ resultatutveckling. Situationen nu och inför kommande år 
är återigen densamma som år 2007. Anslagsuppräkningarna räcker inte längre till för att kompensera 
kostnadsökningarna.  
 
Nettoomsättningen uppgick till 13 739 tkr, varav 10 766 tkr spelintäkter (biljettintäkter). Detta innebär en 
ökning med 1 752 tkr sedan år 2011, varav spelintäkter 906 tkr. En viktig och växande del av våra 
intäkter härrör från det arbete våra verkstäder utför åt externa beställare, 1,2 Mkr år 2012. Bland dessa 
beställningsarbeten märks tillverkning för Smålands Musik&Teater, Marmorbruket, Scenkonst Sörmland 
och Bamseteatern i Kolmårdens Djurpark. 
 
Rörelsens kostnader, 103 020 tkr, har ökat med 7 643 tkr sedan föregående år. Produktionskostnaderna 
(material, rättigheter, arvoden till konstnärer med F-skatt mm) har ökat med 1 509 tkr genom satsningen 
på musikalen Familjen Addams. För personalkostnaderna, 72 887 tkr, är ökningen 6 302 tkr. Musikalen 
har också medverkat till denna ökning. Lönerörelsen står för en relativt stor del av ökningen. Nödvändiga 
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”investeringar” för framtiden i form av anställning av multitekniker som förberedelse för kommande 
generationsskifte samt konstnärligt utvecklingsprojekt har också ökat kostnaderna.  
 
Resultatet för år 2012 blev, som nämnts ovan, -4 821 tkr före bokslutsdispositioner, vilket är  
1 526 tkr sämre än budgeterat. Budgetavvikelsen förklaras av lägre biljettintäkter än förväntat, delvis  
p g a inställda föreställningar till följd av sjukdom. Sjukdomsfall har också på andra sätt medfört ökade 
kostnader, bl a personalkostnader. De arbeten som utförts av våra verkstäder för externa beställare blev 
omfattande men nådde ändå inte upp till budgeterade förväntningar. Det gjorde inte heller 
sponsorintäkterna. Arbetet med dessa var svårare än förväntat och måste ses på längre sikt. Detta mycket 
intensiva år med bl a stor musikal har medfört högre kostnader för övertider än beräknat.  Marknads-
föringsinsatserna har också behövt ökas.  
 
 
Eget kapital och obeskattade reserver 
Det egna kapitalet uppgick vid ingången av år 2012 till 10 600 tkr varav 10 406 tkr var fritt eget kapital. 
Obeskattade reserver utgjorde 5 459 tkr vid ingången av år 2012. Vid utgången av året uppgick det egna 
kapitalet till 7 696 tkr, varav 7 502 tkr fritt eget kapital, och de obeskattade reserverna till 3 542 tkr. Eget 
kapital och obeskattade reserver kan fortfarande tyckas relativt betryggande. Inom en inte alltför avlägsen 
framtid är dock situationen med ökat gap mellan kostnads- och anslagsutveckling ohållbar. 
 
 
Investeringar 
Östgötateatern gör under åren 2012 och 2013 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 gamla systemet, som främst används för att hänga och 
hissa dekorelement och strålkastare, är mycket föråldrat och dessutom utslitet. Detta 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. Det gamla handdragna och motviktade lingångssystemet 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 33 Mkr varav ungefär hälften år 2012 och hälften år 2013. 
Rivning av det gamla lingångssystemet och installation av det nya i teaterhuset i Linköping påbörjades i 
maj 2012 och slutfördes under hösten, inom ramen för kalkylerade kostnader. Råmaskineriet finansieras 
till 25 Mkr av lån från Norrköpings och Linköpings kommuner och till resterande del med egna medel.  
 
Avskrivning kommer att ske först när råmaskineriet tas i bruk, i huvudsak år 2013 för Linköping och år 
2014 för Norrköping. För dessa år har vi att räkna med ökade avskrivningar i storleksordningen  
ca 800 tkr för år 2013 och ca 1 500 tkr för 2014, lite beroende på vilka avskrivningstider och avskriv-
ningsunderlag som kan bli tillämpliga vid den slutliga bedömningen.  
 
Totala investeringar för år 2012 uppgick till 18 330 tkr varav 16 012 tkr råmaskineri. I årets råmaskineri-
investering ingår turnéanläggning med ca 3,5 Mkr. Denna har använts i Familjen Addams i Norrköping 
och avskrivning påbörjades därför hösten 2012. Resterande del av årets råmaskineriinvestering utgörs av 
installation och byggnadsarbeten i Linköping.  
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Organisation 
Under våren 2012 meddelade teaterns marknadschef att hon ville lämna sin tjänst. Under senvåren 
genomfördes en rekryteringsprocess och i juli anställdes en ny marknadschef. Under augusti skedde en 
överlämning. 

Under året tillsvidareanställdes ytterligare en multitekniker, dels för att klara av säsongens mycket stora 
produktion, dels för att säkra en god kompetensöverföring i samband med det generationsskifte som 
kommer de närmaste åren till följd av pensionsavgångar. 

Visionsarbete och kompetensanalys 
Under 2012 fortsatte arbetet med det omfattande visions- och kompetensutvecklingsarbete som vi gjort 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. Som en sammanfattning av det gemensamma 
arbetet fastställde ledningsgruppen i början av juni teaterns vision, inriktningsmål 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 
 

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 året har ovanstående mål brutits ned i kompetensplaner för såväl verksamheten i stort som på 
avdelningsnivå. En verksamhetsplan har färdigställts och arbetet med individuella kompetensplaner har 
påbörjats. Ett antal utbildningsinsatser har genomförts såväl övergripande som på avdelnings- och 
individnivå. En personaldag har ägnats åt konflikthantering och feedback och en åt ett inspirations-
seminarium med Susanne Osten. Flera utbildningar, individuellt och i grupp, har genomförts i förhållande 
till teaterns nya scenmaskineri. Under hösten inleddes bl a ett mer omfattande arbete med ”röst” för ett 
flertal av teaterns skådespelare. 
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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. Inte minst så har höstens produktioner mötts av stor entusiasm av såväl 
publik som kritiker; till exempel utsågs Änglar i Amerika av DN till en av årets tre bästa föreställningar i 
landet.  

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 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. Detta arbete har fortsatt under året. 

Talkshow-formatet har utvecklats vidare. Under 2013 kommer det att kopplas närmare till olika händelser 
i vår region genom samarbeten med bl a Pride-festivalen och Flimmer. 

Utvecklings- och forskningsarbetet på Vinden i Norrköping visade också – när föreställningen 
Kärleksbrev kunde användas inte bara som turnéföreställning (vilket var planerat), utan också kunde 
flyttas till stora scenen i Linköping under hösten – att det som börjar som ett utvecklingsprojekt snabbt 
kan bli en central del av den breda publika verksamheten. Kärleksbrev kommer också att spelas på Lilla 
Teatern i Norrköping hösten 2013 när teaterhuset stängs för renovering och motorisering av råmaskineri. 

De samarbeten som påbörjades under året med Fria Teatern – med gästspel (under året) och sam-
produktionen av Gyllene Draken (2013) – och Östgötamusiken (runt Historien om en soldat, premiär 
2013) är också konstnärligt vitaliserande, liksom arbetet med cirkusartisterna i Familjen Addams. 

Under hösten projekterades också mer omfattande nedslag utanför Norrköping och Linköping under 
arbetsnamnet ”Kulturbombning”, som våren 2013 kommer att resultera i ”miniteaterfestivaler” i Kisa och 
Finspång. 

Styrelsearbetet 
Under året har styrelsearbetet kommit att allt mer lägga fokus på den besvärliga ekonomiska situationen 
som teatern går mot. Vårens sista, förlängda, styrelsemöte ägnades dock åt en längre föreläsning, med 
efterföljande diskussion, om utvecklingstrender inom kulturområdet i ett europeiskt perspektiv. Styrelsen 
har också haft en hög närvaro vid både vår- och höstmötet med Länsteatrarna i Sverige, där också teaterns 
ordförande har tagit plats i styrelsen. Under hösten har styrelsens presidium haft flera möten med 
teaterledningen för att hantera den svåra ekonomiska situationen. 

Det kulturpolitiska landskapet och framtiden 
År 2012 var året för teaterns och Östergötlands ingående i Samverkansmodellen, där vissa statliga medel 
till kulturen (bland annat länsteatrarnas) förts över till regionerna. Som vi förutsade förra året så har vi 
inte sett några större förändringar på kort sikt. Teatern har under de senaste tio åren systematiskt arbetat 
med att anpassa sin organisation för att dra så stor nytta som möjligt av olika former av samarbeten och 
samverkan, utan att vi för den skull förlorat vår identitet, tvärtom. Det är snarare i de politiska 
processerna, där medel fördelas och kulturpolitiska mål sätts upp, som förändringar kan vara att vänta på 
sikt. I och med Samverkansmodellen sluter teaterns anslagsgivare inte längre avtal med de institutioner 
som omfattas utan ger istället uppdrag med avstamp i den regionala kulturplanen. Detta har dock inte 
påverkat teatern i någon större utsträckning ännu, då vårt uppdrag i stort sett helt överensstämmer med 
tidigare avtal. 
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Ett av argumenten för att gå in i Samverkansmodellen har varit att det skulle kräva ett större engagemang 
och långsiktighet från den regionala kulturpolitiken. 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 berörs, stor oro. I förra årets förvaltningsberättelse skrev vi: ”Vid senare 
sammankomster har man från kulturpolitiskt håll sagt att man till 2013 räknar med att kunna presentera 
en mer långsiktig plan.” Sent på hösten 2012 fick vi åter ett ettårigt besked och uttryckte en växande oro 
för bristen på långsiktighet. 

I en utredning under arbetet med budgeten för år 2013 kunde ledningen konstatera att teatern hade tappat 
runt 4 Mkr i anslag jämfört med kostnadsökningar under de senaste fyra åren. Framförallt så har statens 
uppräkningar legat på en väldigt låg nivå. Vidare har pensionskostnaderna ökat väsentligt till följd av 
beslut av staten. Ett underlag till våra stiftare/huvudmän sammanställdes efter detta. 

Tack vare vårt relativt stora egna kapital och våra obeskattade reserver har vi de senaste åren kunnat ligga 
betydligt längre fram i vår verksamhetsplanering än tidigare, vilket varit både ekonomiskt, konstnärligt 
och publikt fördelaktigt. År 2012 innehöll flera storsatsningar, bl a ombyggnaderna av teaterns 
råmaskineri i Linköping och förberedelser för det i Norrköping, det konstnärliga utvecklingsarbetet och 
kompetensutvecklingen i samband med KIV, europapremiären på Familjen Addams, satsningen på 
legotillverkningen. Att vi för första gången på mycket länge gör ett sämre resultat än budget (som redan 
den gav ett underskott på över 3 Mkr) är olyckligt och gör att vi lagt en stramare budget än planerat för 
2013. Styrelsen har också gett ledningen i uppdrag att presentera en budget helt i balans för 2014.  Vi kan 
inte riskera att det egna kapitalet äts upp av löpande verksamhet.  

Under 2013 kommer vi ändå att kunna presentera en mycket rik och spännande repertoar för vår publik. 
På lite längre sikt är läget dock mer bekymmersamt. Redan till våren 2013 kommer ledningen att 
presentera en organisationsförändring och besparingar för att klara en budget i balans 2014. Varsel och 
uppsägningar kan inte uteslutas, snarare tvärtom. Om teaterns stiftare/huvudmän och staten inte skjuter 
till ytterligare medel, för att kompensera den urholkning av anslagen vi sett de senaste åren, kommer vi att 
tvingas till drastiska nedskärningar och förändringar av verksamheten.  

Vad beträffar företagets resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalys samt tillhörande tilläggsupplysningar. 
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

Org nr 825001-6030

Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2012 2011

Nettoomsättning 1 13 739 11 987
Offentliga stöd 2 84 111 81 800
Övriga rörelseintäkter 3 143 0

97 993 93 787

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader 4 -7 730 -6 221
Övriga externa kostnader 5,6,7 -20 486 -20 654
Personalkostnader 8 -72 887 -66 585
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 9 -1 917 -1 917
och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat -5 027 -1 590

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter  289 301
Räntekostnader och liknande resultatposter -83 -5
Resultat efter finansiella poster -4 821 -1 294

Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning 1 917 435
enligt plan, maskiner och inventarier
Återföring/avsättning periodiseringsfond 0 269

1 917 704

Resultat före skatt -2 904 -590

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -2 904 -590
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

Org nr 825001-6030

Balansräkning
Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 13 217 9 278
Pågående nyanläggningar 11 13 283 810

26 500 10 088
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar 12 18 18

Summa anläggningstillgångar 26 518 10 106

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 450 1 148
Skattefordringar 17 7
Övriga fordringar 959 920
Förutbetalda scenproduktionskostnader 13 728 322
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2 419 1 953

4 573 4 350

Kortfristiga placeringar 0 11 000

Kassa och bank 15 9 067 6 330
Summa omsättningstillgångar 13 640 21 680
SUMMA TILLGÅNGAR 40 158 31 786
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater

Org nr 825001-6030

Balansräkning
Belopp i tkr Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Grundfond 194 194

Fritt eget kapital

Balanseradd vinst eller förlust 10 406 10 996
Årets resultat -2 904 -590

7 502 10 406
7 696 10 600

Obeskattade reserver 16
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 3 542 5 459

3 542 5 459

Långfristiga skulder

Övriga skulder 12 500 0
12 500 0

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 2 476 3 233
Övriga skulder 1 156 1 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 12 788 11 347

16 420 15 727
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 158 31 786

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i tkr 2012-12-31 2011-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Garantiförbindelse, Svensk Scenkonst 1 396 1 365
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Stiftelsen Östergötlands Länsteater
Org nr 825001-6030

Kassaflödesanalys
2012-01-01 2011-01-01

Belopp i tkr -2012-12-31 -2011-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -4 821 -1 294
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 1 917 1 918

-2 904 624
Betald skatt -10 127
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -2 914 751

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar -213 398
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 693 -1 687
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 434 -538

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 329 -2 362
Kassa flöde från investeringsverksamheten -18 329 -2 362

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 12 500 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 500 -

Årets kassaflöde -8 263 -2 900
Likvida medel vid årets början 17 330 20 230

Likvida medel vid årets slut 9 067 17 330

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 289 301
Erlagd ränta -83 -5
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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 fr.o.m 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.

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 10-40 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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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

2012 2011

Spelintäkter 10 766 9 860
Övriga föreställningsintäkter 158 108
Servering 481 700
Rörelsens sidointäkter 2 334 1 319

13 739 11 987

Not 2 Offentliga stöd

2012 2011

Anslag från Landstinget i Östergötland 22 541 22 099
Anslag från Linköpings kommun 17 301 16 569
Anslag från Norrköpings kommun 16 906 16 574
Projekanslag huvudmännen 100 100
Anslag från staten 25 949 25 667
Projekanslag staten 450 193
Anställningsstöd Arbetsförmedlingen 613 538
Övriga bidrag Sveriges författarfond 0 60
Övriga bidrag Trygghetsrådet 250 0

84 110 81 800

Not 3 Övriga rörelseintäkter

2 012 2 011

Sponsorintäkter 100 0
Övriga rörelseintäkter 43 0

143 0

Not 4 Produktionskostnader

2012 2011

Scenproduktioner 7 730 6 221

Not 5 Lokalkostnader

2012 2011

Lokalkostnader 8 062 7 486
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Not 6 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

2012 2011

KPMG Revision
Revisionsuppdrag 140 180
Skatterådgivning 35 10
Andra uppdrag 35 30

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 7 Leasingavgifter avseende operationell leasing

2012 2011

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 1 578 1 305

Not 8  Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

2012 2011

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda 132 122
Varav män 45% 41%

Könsfördelning i företagsledningen

2012-12-31 2011-12-31

Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 46% 50%
Övriga ledande befattningshavare 71% 71%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD 1 137 1 012
Övriga anställda 47 436 43 483
Summa 48 573 44 495
Sociala kostnader 21 848 20 033
(varav pensionskostnader) (5409) (5427)

Av företagets pensionskostnader avser 217 tkr (f.å. 295 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 2012/2013 efter styrelsebeslut.
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Not 8 forts

Sjukfrånvaro 2012 2011

Total sjukfrånvaro 4,34% 4,60%
 - långtidssjukfrånvaro 1,19% 1,25%
 - sjukfrånvaro för män 4,78% 4,36%
 - sjukfrånvaro för kvinnor 4,00% 4,80%
 - anställda -29 år 11,71% 7,19%
 - anställda 30 - 49 år 1,51% 2,86%
 - anställda 50 år - 5,65% 5,85%

Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2012-12-31 2011-12-31

Inventarier, verktyg och installationer -1 917 -1 917

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 34 958 38 092
Nyanskaffningar 5 856 1 552
Avyttringar och utrangeringar -34 -4 686

40 780 34 958

Vid årets början -25 680 -28 449
Årets avskrivning enligt plan -1 917 -1 917
Avyttringar och utrangeringar 34 4 686

-27 563 -25 680
Planenligt restvärde vid årets slut 13 217 9 278

Not 11 Pågående nyanläggningar

2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 810 0
Nyanskaffningar 12 473 810
Redovisat värde vid årets slut 13 283 810

Not 12 Andelar

2012-12-31 2011-12-31

Bostadsrätter 18 18

Not 13 Förutbetalda scenproduktionskostnader

2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda scenproduktionskostnader 728 322

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. Löner kostnadsförs under det år arbetet utförs. 
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012-12-31 2011-12-31

Anslag Norrköpings kommun december 909 0
Hyror 446 219
Trygghetsrådet KIV projekt 250 0
Avräkning lokalfakturering Norrköpings kommun 65 542
Ränteintäkter 0 180
Örebro Länsteater uthyrning av personal 0 85
Ticnet AB biljettförsäljning 0 69
Dramatikerstöd Nationen 60 60
Intäkter publikfoajé Linköping 0 40
Övriga poster 689 758

2 419 1 953

Not 15 Kassa och bank

Beviljad men outnyttjad lånelimit uppgår till 3 000 tkr.

Not 16 Obeskattade reserver

Av obeskattade reserver utgör 779 tkr (f.å 1 436 tkr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten 
ingår ej i bolagets balansräkning.

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2012-12-31 2011-12-31

Upplupna löneskulder 5 446 5 315
Förutbetalda biljettintäkter 4 252 2 641
Upplupna pensionskostnader 2 115 1 925
Övriga poster 1 005 1 466

12 818 11 347
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Teaterledning

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

Ledningsgrupp fram till 20120630

Claes Elgström Teknisk chef
Kerstin Kalered Tillverkningsteknisk chef
Agneta Lindmark Thomas Marknadschef 
Ann-Beate Pedro Administrativ chef/Controller
ung scen/öst
Malin Axelsson Konstnärlig ledare 
Thora L Norgård Producent/konstnärlig ledare

Ledningsgrupp från 20120701

Claes Elgström Teknisk chef
Kerstin Kalered Tillverkningsteknisk chef
Sophia Du Rietz Marknadschef 
Ann-Beate Pedro Administrativ chef/Controller
ung scen/öst
Malin Axelsson Konstnärlig ledare 
Helena Källström Producent

Organisationsplan

TeaterledningenTeaterstyrelsen

Mandatperiod 2011-2014

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

Linköpings kommun
Maria Myhrer (fp) →november 2012

Michael Coccozza (fp) november 2012 →

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 marknadsavdelning  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 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Stora Scenen 82 101 20 040 31 743 5 3 1 226 1 173

Övriga Scener 22 31 1 712 3 802 67 72 3 476 2 672

171 146 9 375 10 135 78 51 6 185 3 250

Summa 275 278 31 127 45 680 150 126 10 887 7 095

Stora Scenen 122 76 35 129 19 986 0 0 0 0

0 16 0 4 190 84 83 4 946 4 427

Övriga Scener 6 5 309 296 13 20 342 494

Summa 128 97 35 438 24 472 97 103 5 288 4 921

LÄNET 9 6 1 147 251 10 51 304 1 456

0 2 0 143 6 3 706 95

17 11 6 250 1 922 0 24 0 1 941

ÖVRIGT 7 7 2 594 2 416 0 0 0 0

SUMMA TOTALT 436 401 76 556 74 884 263 307 17 185 15 508

SAMMANDRAG

2011 2012 2011 2012

Norrköping 425 404 42 014 52 775

Linköping 225 200 40 726 29 393

Länet 19 57 1 451 1 707

Utanför länet 6 5 706 238

Gästspel utifrån 17 35 6 250 3 863

Övrigt 7 7 2 594 2 416

SUMMA TOTALT 699 708 93 741 90 392

Föreställningar

FÖRESTÄLLNINGS / BESÖKSÖVERSIKT

Föreställningar Åskådare

Barn/ungdom

Föreställningar Åskådare Åskådare

NORRKÖPING

Med stöd av Östgötateatern

LINKÖPING

Vuxna

Forumteatern

UTANFÖR LÄNET

GÄSTSPEL UTIFRÅN

Beäggning: stora scenen Norrköping 60%, stora scenen/Forumteatern i Linköping 63%

ung scen/öst
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Box 3114
600 03 Norrköping

www.ostgotateatern.se

ung scen/öst 
Elsa Brändströms gata 3B 

582 27 Linköping
www.ungscen.se




