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Anslutna organisationer
Jämtlandsläns Bygdegårdsdistrikt

Åre kommun

Riksteatern har i länet nio riksteaterföreningar och två andra  anslutna organisationer.

Riksteaterföreningar: Bräcke Riksteaterförening, Mosippans Riksteaterförening,  
Riksteatern i Krokoms kommun, Riksteatern i Ragunda kommun, Riksteatern Strömsund,  
Scenkonst Berg - en del av Riksteatern, Scenkonst Östersund – en del av Riksteatern,  
Västra Jämtlands Teaterförening - en del av Riksteatern, Öfre Ljusnans Teaterförening - en del av 
Riksteatern.

Andra anslutna organisationer: Jämtlandsläns Bygdegårdsdistrikt, Åre kommun.

Riksteatern regionalt: Riksteatern Jämtland/Härjedalen  är ett samverkansorgan för  
riksteaterföreningar och anslutna organisationer i länet. 
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Antal besök i Jämtland
i förhållande till folkmängd (procent):
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Riksteatern regionalt
Riksteatern Jämtland/Härjedalen

Riksteaterföreningar Föreställningar Publik Medlemmar
Bräcke Riksteaterförening

Mosippans Riksteaterförening

Riksteatern i Krokoms kommun

Riksteatern i Ragunda kommun

Riksteatern Strömsund

Scenkonst Berg – en del av Riksteatern

Scenkonst Östersund – en del av Riksteatern

Västra Jämtlands Teaterförening – en del av Riksteatern

Öfre Ljusnans Teaterförening – en del av Riksteatern
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Riksteaterns nationella
scenkonstproduktion

Riksteaterns 
arrangemang 

Lokalt, regionalt och nationellt.
Den här broschyren visar vad vi  
tillsammans gjort i Jämtland  
under 2020.

Vi är här. För dig. 
Vi är hela  
Sveriges scen.

Riksteatern är en sammanslutning av 223 (228) riksteaterföreningar med 34 620 (37 889) 
medlemmar och 67(67) andra anslutna organisationer. Regionalt har Riksteatern 21(21) 
regionala föreningar, 2019 års resultat inom parentes.
– Riksteatern producerade scenkonst som besöktes av 27 141 (185 485) personer.
– Riksteatern arrangerade scenkonst som besöktes av 109 698 (379 092) personer.
–Riksteatern nådde som producent och arrangör 117 741(436 255) besökare.

Pandemins påverkan  
2020 syns t ex i 

jämförelsen med 
2019 inom parentes.



Aednan

Foto: Sören Vilks

Regional ordförande 2020: Thomas Dahlberg
Regional riksteaterkonsulent: Marie Haglund
072-5693344
E-post: marie.haglund@riksteatern.se
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Året 2020 kommer vi inte minnas som ett vanligt år, utan året då allt förändrades. Redan vid årsskiftet 19-20 kom rap-
porter om ett kinesiskt coronavirus, som ingen egentligen trodde skulle påverka oss i Sverige. Så fel vi fick! Från den 13 
mars och året ut var beskedet inställt, framflyttat eller digitalt. Att tvätta händerna och hålla avstånd var det som gällde. 
Omställning, anpassning, tillgängliggöra och hålla ut blev våra ledord och året blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. 

Här är ett urval från Riksteatern Jämtland Härjedalens verksamhetsberättelse för år 2020!
Riksteatern Jämtland Härjedalen är ett samverkansorgan för lokala Riksteaterföreningar och anslutna organi-

sationer i vår region. Föreningen består av ideellt engagerade representanter från alla lokala föreningar och under 
året har styrelsen påbörjat ett förändringsarbete för att utveckla föreningen och vår verksamhet. Riksteatern 
Jämtland Härjedalen har en anställd scenkonstkonsulent. Det finns nio lokala Riksteaterföreningar hos oss, en i 
varje kommun förutom Härjedalen som har två föreningar. Det nyaste tillskottet Scenkonst Berg hade precis startat 
sin verksamhet med en barnföreställning innan allt stannade av. Men vi är glada att det nu finns en förening i alla 
kommuner! Detta för att vi ska kunna leva upp till vår vision, som handlar om scenkonst till alla överallt. 

I enlighet med bland annat den regionala kulturplanen arbetar vi för att bidra med god livskvalitet för länets 
invånare och till kontinuerlig förnyelse av regionens kulturliv. I arbetet med att sprida scenkonst i regionen stöttar och 
stödjer Riksteatern Jämtland Härjedalen de lokala Riksteaterföreningarna och andra arrangörer. Under året som gått 
har vi till största del blivit tvungna att ses digitalt och vi har fokuserat på utbildning av olika slag. Mellan Coronas första 
och andra våg i höstas fick vi möjlighet och kunde genomföra en fysisk Corona säker föreningskickoff. 

Planering och genomförande av vår uppstart av KulturCrew (unga arrangörer) blev inte som vi tänkte från bör-
jan. Vi skulle ha haft en regional träff i Östersund i länsteaterns lokaler, där våra fem KulturCrew från Strömsund, 
Åre, Krokom och Bräcke kommuner skulle ha deltagit. Vi tänkte nytt och genomförde istället hembesök med utbild-
ning i Föllinge och Åre, samt en digital träff med Strömsund. Första projektåret är inte avslutat då det följer skolåret. 
Men vi ska försöka genomföra resterande under vt -21. 

Årets Scenkonstdagar och Scenkonst för barn och unga som var i  Umeå genomfördes semidigitala. Vi hade en 
studiopublik på max 50 personer och sände hela konferensen via ett digitalt konferensverktyg. Att erbjuda dagarna 
digitalt tillgängliggjorde konferensen och öppnade upp för ett bredare deltagande, vi hade fler deltagare från 
kommunala verksamheter än tidigare och det öppnade upp för fler föreningar att delta med sina föreningar på hem-
maplan. Vi lärde oss att den semidigitala formen har en fin effekt på deltagandet i våra stora län i Riksteatern norra! 

Det gemensamma projektet Små scener, som är ett annat samarbete inom Riksteatern Norra, fick även det ett nytt 
utseende. Inom projektet har vi arbetat genom subventioner till arrangörer som gett dem möjlighet att sprida scen-
konst på små scener. Scenkonst för alla överallt! Detta projekt har omarbetats nu när föreningarna inte haft möjlighet 
att arrangera till att satsa på utveckling av arrangörsnätet, vilket vi har påbörjat i form av olika utbildningsinsatser. 

Uppskattningsvis har våra föreningar och arrangörer fått ställa in ca 75 % av sin verksamhet, detta gäller både 
barn och unga och föreställningar för vuxen publik. Vi ser att vi har nått ungefär 25 % av våra kvantitativa mål under 
året. Förhoppningsvis kommer våra kvalitativa insatser att väga upp. 

Trots att det mesta under året har varit på paus så har vi haft möjlighet att stanna upp och andas, att utveckla oss 
och föreningarna, fast vi tycker att det är tråkigt att inte få ses i verkligheten.

Riksteatern 
Jämtland  
Härjedalen 
Scenkonst som sätter tankar och
känslor i rörelse – för alla, överallt.
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Riksteaterns egna turnéer
I länet spelade Riksteaterturnéerna Man får väl ställa upp, Fauna, Love Songs, Kartan över oss, #SAKNAS!, 
Greatest hittills, Bröllopstårtan, SLICK, Taha, Bygdens söner, Aednan, Chefen.
 

Föreställningar från fler
Utöver Riksteaterns egna produktioner presenterades verk av, Okänd organisation, Okänd professionell 
producent, Teater Västernorrland, Nordcirkus, Linda Forss – ForssLivs, Pygméteatern, ESTRAD NORR, Jämt-
lands läns musik och teater, Teater SOJA, NorrDans, Matilda Kjellmor, UNDANTAGET, Ögonblicksteatern, 
Teater i, Okänd fri grupp, Arin productions, Glugg Produktion, Teater Pero.
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På repertoaren 
2020 i Jämtland

Chefen
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*Producerat av Riksteatern oavsett arrangör.
**Arrangerat av Riksteatern oavsett producent.
***Riksteatern regionalt förmedlar olika producenters produktioner till olika arrangörer.

Riksteaterförmedlat
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Publik

Riksteaterproducerat*

RIKSTEATERN FINNS LOKALT, REGIONALT OCH NATIONELLT.
I den här broschyren berättar vi vad vi gemensamt har åstadkommit i Jämtland.  
Du kan ta kontakt med  Riksteatern Jämtland om du är intresserad av deras egen  
verksamhetsberättelse.

Riksteaterarrangerat**
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Verksamheten har påverkats mycket 
av pandemin under  2020.



Love Songs
Foto: Jose Figueroa

Riksteatern
145 83 Norsborg
08-531 991 00
info@riksteatern.se
riksteatern.se

Riksteatern Jämtland Härjedalen
Krondikesvägen 93 D
831 46 Östersund
072-569 33 44
riksteatern.se/jamtlandharjedalen


