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

Riksteaterföreningar: Bräcke Riksteaterförening, Mosippans Riksteaterförening, Riksteatern i Kro-
koms 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 Riksteaterförening.

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
– procent i förhållande till folkmängd:

Lokalt, regionalt och nationellt.
Den här broschyren visar vad vi  
tillsammans gjort i Jämtland  
under 2021.

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

Riksteatern är en sammanslutning av 221 (223) riksteaterföreningar med 35 255 (34 620) 
medlemmar och 59 (67) andra anslutna organisationer.  
Till Riksteatern hör en regional nivå med 21 (21) regionala föreningar, förra årets resultat 
inom parentes.
– Riksteatern producerade scenkonst som besöktes av 72 080 (27 141) personer.
– Riksteatern arrangerade scenkonst som besöktes av 154 344 (109 698) personer.
– Riksteatern nådde som producent och arrangör av scenkonst 173 237 (117 741) besökare.

Coronapandemin  
har påverkat  

verksamheten kraftigt 
under 2020–2021

Riksteaterns nationella
scenkonstproduktion

Riksteaterns 
arrangemang 

2020 = 3,7%
2019 = 13,0%4,4 % 1,7 %

2020 = 1,2%
2019 = 4,6%



Anslutna organisationer
Jämtlandsläns Bygdegårdsdistrikt

Åre kommun
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Foto: Dag JenssenRampfeber

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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Eufori
Foto: Sören Vilks

Regional ordförande 2021: Kerstin Örbo
Regional riksteaterkonsulent: Marie Haglund
072-5693344
E-post: marie.haglund@riksteatern.se
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Det här gjorde vi 2021!
Riksteatern Jämtland Härjedalen är ett samverkansorgan för lokala Riksteaterföreningar och anslutna 

organisationer i region Jämtland Härjedalen. Föreningen består av ideellt engagerade representanter från 
länets lokala Riksteaterföreningar. Det finns nio lokala Riksteaterföreningar i länet, en i varje kommun förutom 
i Härjedalen där det finns två föreningar. Den regionala föreningen har en anställd scenkonstkonsulent och 
under året har vi kunnat ansöka om extra förstärkningsmedel på grund av pandemin som gett föreningen 
möjlighet att anställa en till person på 50 % under den senare halvan av året. Detta har inneburit att vi kunnat 
göra fördjupande insatser i våra lokala föreningar, En utredning kring hur vi ska arbeta framöver gentemot 
arrangörer till barn och unga (presenteras i mars -22) samt att vi kunnat göra en politisk satsning kring projektet 
Kartan över oss.

I enlighet med 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 stödjer 
Riksteatern Jämtland Härjedalen de lokala Riksteaterföreningarna och andra arrangörer, med både medel och 
utbildningar mm. Under året som gått har vi till stor del blivit tvungna att ses digitalt och vi har fokuserat på 
utbildning av olika slag. Mellan pandemins olika faser har vi haft möjlighet att ses på fysiska träffar och förenin-
garna och arrangörer till barn och unga har haft möjlighet att arrangera scenkonst.

Föreningen har fått möjlighet att subventionera en hel del föreställningar under året, även om vi inte riktigt 
når våra mål så är vi en god bit på väg. Pandemins olika faser har under året tillåtit en någorlunda normal vardag 
och skolor har kunnat öppna upp under perioder för att ge barn och unga föreställningar. De lokala föreningar-
na har även de kunnat sprida scenkonst i hela länet, vilket de arbetar mycket bra med. 

Årets Scenkonstdagar och Scenkonst för barn och unga, samt Stjärnkalaset norra, genomfördes i år semidig-
itala från Sundsvall. Att erbjuda dagarna digitalt tillgängliggjorde konferensen och öppnade upp för ett bredare 
deltagande, vi hade fler deltagare från kommunala verksamheter än tidigare och det öppnar upp för fler förenin-
gar att delta med sina föreningar på hemmaplan. Vi ser att det semidigitala har en fin effekt på deltagandet i våra 
stora län som vi har inom Riksteatern Norra! 

Vårt projekt kring unga arrangörer KulturCrew har kunnat genomförts någorlunda efter plan och vi lockade 
20 ungdomar från tre kommuner att utbilda sig inom arrangörskap. 

Hela året har mer eller mindre varit påverkat av pandemin. Trots det är Riksteatern Jämtland Härjedalen och 
alla lokala föreningar i hög grad aktiva, vi har ställt om och anpassat oss efter bästa förmåga. En stor eloge till alla 
ideella i länet som gör scenkonst till alla överallt möjligt.  

Riksteatern 
Jämtland  
Härjedalen 
Scenkonst som sätter tankar och
känslor i rörelse – för alla, överallt.

Britt-Marie var här

Foto: Sören Vilks



Riksteaterns egna turnéer
I länet spelade Riksteaterturnéerna Britt-Marie var här, Eufori, Ex, Förstå världen – Radiokorrespondenterna 
2021, Kartan över oss, Laika, Play 3.0, Rampfeber, Straighta besked, Sörjen som blev.
 

Föreställningar från fler
Utöver Riksteaterns egna produktioner presenterades verk av Cirkus Pimpinett, ESTRAD NORR Jämtlands läns 
musik och teater, ForssLivs, Frida Selander, Giron Sámi Teáhter, Lule Stassteater, mamalia AB, Molièreensemblen, 
Musikteatergruppen Pajso, Nordcirkus, NorrDans, Sternulfs Nöje, Teater SOJA, Undantaget.
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På repertoaren 
2021 i Jämtland

Straighta besked
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Straighta besked

*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  2021.



Sörjen som blev
Foto: Stefan Brem

er

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


