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Nej, det var en hel vecka! Vi fanns överallt.  
Som en kulturell takeover, där det fram- 
fördes scenkonst av absolut yttersta klass,  
i varenda hörn av Västerås. 

Dramaten, Tur-teatern, Norrdans, Malmö stadsteater,  
Kompani Giraff och många fler hade repeterat upp sina  
bejublade föreställningar, lastat in och skickat sina  
scenografier från landets alla hörn för att vi i Västerås  
skulle få chansen att se dem, tillsammans med alla tillresta 
besökare av Scenkonstbiennalen 2022. Nya kloka tankar  
som kommer att påverka scenkonsten framåt tänktes och  
byttes under alla de seminarier som anordnades. Och nere  
på Stora Torget bjöds på underhållning av Babben, Helena  
Bergström, Linda Lampenius, Kayo, Per Andersson och  
många fler. Det blev en fantastisk biennal! 
 
Tack alla som kom! Och när den sista ridån var dragen,  
när den sista lampan var släckt och sista scen sopad,  
så satt vi, trötta men glada, redo att fortsätta skapa hösten  
på Västmanlands Teater.  

NIKLAS HJULSTRÖM
Teaterchef

”Det var en kväll i juni..” 

Foto: Therés Stephansdotter Björk
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Scenkonstbiennalen 7–12 juni 2022 i Västerås arrangerades av  
Scensverige med Västmanlands Teater som värd. Årets biennal  
presenterade 14 utvalda produktioner, 1 inter nationellt gästspel  
samt 2 succéföreställningar från värdteatern Västmanlands Teater,  
ASEA – Här kommer framtiden! och Hur man lever!.

Sammanlagt erbjöds 17 föreställningar vid 66 föreställningstillfällen  
samt 201 seminarier och workshops.

Totalt lockades cirka 1 161 deltagare till hela biennalen. I samband med 
Scenkonst biennalen skapade värdteatern ett kompletterande evenemang,  
Torget Live. Ett gratisevenemang för alla som bor och besöker Västerås.  
Ett stort antal av Sveriges främsta artister samt lokala aktörer lockade  
folk till Stora Torget onsdag till fredag under biennalveckan. Dessutom  
uppfördes mitt i city på Vasagatan, en 60 meter lång utställning med  
40 fotografier från flera av landets bästa föreställningar. 

Västerås stad, kommun och region fick möjligheten att bidra till en  
positiv samhällsutveckling, öka besökarantalet, visa upp Västerås som  
en kulturell stad med många olika kulturscener, restauranger och hotell.  
En stad att inspireras av. 

”Det var en kväll i juni..” 
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”Jag älskade denna biennalen!  
Den bästa som jag varit på.”

FINA BETYG  
FÖR VÄSTERÅS!
Helhetsintryck 3,98
Programmet 3,68
Föreställningarna: 3,87
Personal och funktionärer 4,55
Information inför 4,10
Information på plats 4,24
Tillgänglighet 4,05
Bokningssystemet 3,73
Deltagarmaterialet 3,43

SAMTLIGA CITAT KOMMER FRÅN DEN ANONYMA UTVÄRDERING  
SOM SCENSVERIGE SKICKADE UT EFTER AVSLUTAD BIENNAL.

Stolthet och fördom // Turteatern
Foto: Chrisander Brun
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Scenkonstbiennalen i Västerås hade en stark lokal förankring och finansierades 
av Statens Kulturråd, Region Västmanland, Västerås stad och Scensverige. 
Hela scenkonstbranschen bidrar dessutom till biennalens finansiering  
genom att köpa biennalpass, arrangera seminariepunkter och medfinansiera 
eventuella gästspel.

Scensverige
Scensverige är en medlemsorganisation som verkar för att främja den svenska  
scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom 
samarbete och idéutbyte, samt genom att sprida kunskap och information 
inom scenkonsten. Scensverige är svensk medlem i International Theatre  
Institute (ITI), en icke-statlig är organisation med närmare 100 nationella  
centra i hela världen. 

Kommunalförbundet Västmanlands Teater
Västmanlands Teater är ett kommunalförbund med två förbundsmedlemmar: 
Region Västmanland (51%) och Västerås stad (49%). 

På Västmanlands Teater står publiken i centrum. Inriktningen är en bred teater 
med en tydlig utgångspunkt och förankring i hela länet och dess befolkning, 
en teater som samtidigt vågar utmana, problematisera och skapa konstnärlig 
förnyelse. Teatern producerar under hållande, omvälvande och oförglömliga 
teaterupplevelser för såväl barn och unga som vuxna. Teaterns konstnärliga 
vision är att vidga teaterbegreppet. Teatern ska pröva och ompröva sin roll  
och aktualitet i samhället och samtiden: teater på olika platser och i olika  
former, teater som blandar konstformer och utforskar det sceniska  
berättandets komponenter. 

BAKGRUND
Scenkonstbiennalen är branschens största mötesplats 
som arrangeras vartannat år sedan 1993 av Scensverige 
tillsammans med en utvald värdkulturinstitution,  
värdkommun och i samverkan med aktuell region. 
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” Väldigt vackert och nytänkande  
att skapa en delaktighetsplats för  
att ta hand om och dela personliga  
upplevelser. Heja heja.”

5Hur man lever // Västmanlands Teater
Foto: Therés Stephansdotter Björk
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Urvalskommittén
Urvalskommitténs uppdrag var att välja ut scenkonstproduktioner av hög konstnärlig  
kvalitet och som har haft premiär under spelperioden december 2019 t.o.m. januari 2022. 
Majoriteten av urvalet var produktioner som nominerats av medlems organisationerna,  
men urvalskommittén var även fri att välja icke nominerade produktioner från samtliga  
producenter i landet. Urvalskommittén för Scenkonstbiennalen 2022 har i sitt uppdrag sett 
hela 260 produktioner, varav 121 varit nominerade av scenkonstproducenter över hela Sverige. 

Urvalskommittén 2022 bestod av:
• Ordförande Lis Hellström Sveningson, frilansande dans- och teaterkritiker  

för Göteborgs-Posten, kulturskribent, Göteborg
• Ramtin Parvaneh, skådespelare, regissör och pedagog, nu i Teateralliansen,  

hösten 2021 med engagemang på bland annat Göteborgs Stadsteater  
och Angereds Teater, Göteborg

• Anna Håkansson, scenkonstkritiker Dagens Nyheter, Stockholm 
• Anna Hedelius, teaterkritiker för Kulturnyheterna, SVT, Stockholm 
• Cecilia Suhaid Gustafsson, konstnärlig ledare för dansavdelningen,  

Riksteatern, Stockholm 
• Anders Ålander, chef för Umeå teaterförening, Umeå 
• Lena Engström, styrelseledamot för Danscentrum nationellt  

och Danscentrum syd, med långt förflutet från Göteborgs  
Stadsteater och Halmstads kulturförvaltning  

FÖRESTÄLLNINGARNA
En urvalskommitté utsedd av Scensveriges styrelse valde ut  
14 produktioner som visades upp under biennalen. Utöver urvalet  
presenterade värdinstitutionen två produktioner, samt en internationell  
produktion som bjöds in till Scenkonstbiennalen av Scensverige.  
Sammanlagt 1 161 personer deltog vid de 66 före ställningstillfällena.

6
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Ett frö i rymden // Marionetteatern
Foto: Markus Gårder
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PRODUKTIONERNA
Programverksamheten 
• Kulturrådet
• Fackförbundet Scen och Film
• Konstnärsnämnden
• Centrum för dramatik
• Scenkonstföreningen Poste Restante
• Förvaltningen för kulturutveckling,  

Västra Götalandsregionen
• Magnus Nordberg Movement
• FRIVUX
• Smålands Musik & Teater
• Dramatikerförbundet
• TeaterAlliansen
• Danscentrum Sverige
• Danscentrum Väst
• Dansnät Sverige
• Riksteatern
• Kreativa Europa Desk Sverige
• Syntolkning Nu i Sverige
• ShareMusic & Performing Arts
• SOK-stiftelsen
• Manegen
• Teatercentrum
• Dansalliansen
• Hanaholmen
• ASSITEJ Sverige
• Mimplattformen
• Arena STOFF / Stockholm Fringe Festival
• Teater Västernorrland
• Stockholms konstnärliga högskola
• Svenska Teaterkritikers Förening
• Trygghetsrådet TRS
• KulturUngdom
• Västerås Sinfonietta
• Smart Coop
• NewOpera CO
• Gorki Glaser-Müller
• Kollaborativet
• Strindbergs Intima Teater
• Carolina Frände
• Alexandra Loonin
• Frihetsteaterns vänner
• ICORN
• Moa Kompani
• Svensk Teaterteknisk Förening – STTF
• Svenska Ljussättareföreningen – SLF
• Teatertidningen
• Regionteater Väst

De utvalda produktionerna 2022:
• Pianofavoriter // Norrdans
• Stolthet och fördom, eller The Story of Mr Darcy, Mr Bingley, Mr Wickham,  

Mr Collins & Mr Bennet // Teater Halland
• Zebran // Vadstena-Akademien 
• Homo(sapiens) // Karolin Kent
• The world is full of married men // Malmö Stadsteater och Malmö Dockteater
• Moln // Kompani Giraff
• Hemma hos // Angereds Teater 
• Ambulans // Lumor och Dramaten
• Stolthet och fördom // Turteatern
• Transplantation // Charlotte Engelkes och Norrlandsoperan
• Club Janzon // Astrid Menasanch Tobieson
• Ett frö i rymden // Marionetteatern
• Titta pappa, en död cirkus! // Teater Brunnsgatan Fyra
• De kommer att drunkna i sina mödrars tårar // Unga Klara och Uppsala Stadsteater

Värdteatern Västmanlands Teaters föreställningar
• ASEA – Här kommer framtiden!
• Hur man lever!

Internationellt gästspel
• The Garden – Nichole Canuso Dance Company

Ett samarbetsprojekt mellan Scensverige och Nichole Canuso Dance Company  
där fyra sverigebaserade dansare genom utlysning fick möjlighet att medverka i 
föreställningen. Canuso med team har sedan valt ut de fyra dansarna som ska  
uppträda i Västerås. Tillsammans skapades en unik version av The Garden.  
Med stöd av Kulturrådet. Bodil Malmberg, skådespelare Västmanlands Teater,  
medverkade som uppläsare.

Kringaktiviteter i Västerås
Under kvällstid på onsdagen, torsdagen och fredagen arrangerade värdorganisationen 
Västmanlands Teater Torget Live på Stora torget i Västerås – en gratis folkfest med 
två scener och eget husband där väletablerade komiker och musikartister blandades 
med lokala akter, och mycket mer. På scenen stod Västmanlands Teaters teaterchef  
Niklas Hjulström som konferencier. 

I samarbete med Anrikningsverket anordnades också en konsert med Sara Parkman 
och Maria W Horn i Mimerlaven i Norberg, och i samarbete med Västmanlandsmusiken 
framfördes Historien om en soldat i Ridhuset i Sala.

Övriga aktörer som bidrog till kringaktiviteter 
• Amatörteaterns Riksförbund ATR
• Riksteatern Västerås
• Riksteatern Västmanland
• Västmanlands läns museum
• Stiftsbiblioteket
• Region Västmanland

• 4:e teatern
• Svenska kyrkan Västerås
• Norbergfestival
• Friskis&Svettis
• Västerås konstmuseum
• Västerås Friidrottsklubb
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Stolthet och Fördom eller The Story of Mr Darcy, Mr Bingley,  
Mr Wickham, Mr Collins & Mr Bennet // Teater Halland

Foto: Malin Arnesson

Titta pappa, en död cirkus! 
Teater Brunnsgatan 4 
Foto: Niklas Hellgren

Hemma hos
Angereds Teater
Foto: David Walegren

Pianofavoriter // Norrdans
Foto: Lia Jacobi

Hur man lever! 
Västmanlands Teater

Foto: Therés Stephansdotter Björk

Transplantation
Charlotte Engelkes och Norrlandsoperan

Foto: Mats Bäcker

Club Janzon
Astrid Tobieson Menasanch
Foto: Per Kristiansen

Asea – Här kommer framtiden! 
Västmanlands Teater
Foto: Therés Stephansdotter Björk

Ambulans // Dramaten
Foto: Sören Vilks

The world is full of married men  
Malmö Stadsteater / Malmö Dockteater

Foto: Emmalisa Pauly

Asea – Här kommer framtiden! 
Västmanlands Teater

Foto: Therés Stephansdotter Björk

Zebran
Vadstena Akademien
Foto: Martin Hellström

Pianofavoriter // Norrdans
Foto: Lia Jacobi
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Club Janzon // Astrid Tobieson Menasanch
Foto: Per Kristiansen
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Utöver dessa hade vi ett gott samarbetet med Best Western Hotel Plaza  
som med stora ytor huserade både biennalbyrån, många boenden samt  
seminarielokaler 

Biennalenpass
Ett personligt digitalt biennalpass samlade alla bokningar  
(föreställningar, seminarier och workshops) i en gemensam app. 

Antal sålda pass 
Av de 1 161 deltagarna var 761 sålda pass.
• 1 dags pass: 105 st
• 2 dagars pass: 249 st
• 1 veckas pass: 407 st
• 117 personer tog del av Early Bird-erbjudandet
• 47 studenter köpte pass till studentpris
• 186 personer ingick i en gruppbokning

Det fanns också möjligt för allmänheten att köpa biljetter till alla de  
utvalda produktionerna via Västmanlands Teater. Sammanlagt såldes  
388 biljetter till allmänheten.

SPELPLATSER  
OCH BILJETTER 
Under Scenkonstbiennalen spelades föreställningar på 11 olika spelplatser  
i Västerås, Norberg och Sala. I samarbete med Scenservice och Västerås stad 
fyllde vi spelplatserna Västmanlands Teater Stora samt Lilla scen och Teaterbistron, 
Culturen Box 1, Westmannia, Västerås konserthus – Stora och Lilla Salen,  
Carlforsska gymnasiet, Växhuset, 4:e teatern och Karlsgatan 2. 

761  
SÅLDA PASS

186  
PERSONER INGICK 
I GRUPPBOKNING

388 
BILJETTER  
SÅLDES TILL  
ALLMÄNHETEN

”Att man inte behövde biljetter.  
Allt fanns att scanna på kortet.”

Titta pappa, en död cirkus!

Teater Brunnsgatan 4

Foto: Niklas Hellgren

The world is full of married men

Malmö Stadsteater / Malmö Dockteater

Foto: Emmalisa Pauly

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

Uppsala Stadsteater / Unga Klara

Foto: Mats Bäcker
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Seminarieprogrammet hölls på bland annat Västerås slott, Culturen,  
Hotel Plaza, Konserthuset, Växhuset, Kristiansborgshallen och  
Lögarängsbadet. Eftersamtal hölls också på samtliga spelplatser.

Process och programgrupp
Alla Scensveriges medlemmar fick, precis som tidigare år, själva  
lämna förslag på vilka programpunkter de ville arrangera under  
Scenkonstbiennalen. Programförslagen granskades av program- 
gruppen, bestående av professionella från hela scenkonstområdet  
och från olika delar av Sverige. När den första genomgången var  
klar samlade programgruppen in mer information från arrangörerna  
och schemaläggningen började. 

Årets programgrupp bestod av:
• Ebba Malander, producent och planeringskoordinator,  

Västmanlands Teater
• Ellen Nyman, skådespelare, doktorand 
• Erik Gavelin, producent på Uppsala stadsteater 
• Benedikte Esperi, koreograf, dansare och konstnärlig ledare för  

Dansfilmfestivalen och Finnekumla Dans & Konstscen
• Karim Rashed, skådespelare, regissör, dramatiker och dramapedagog  

på Malmö Stadsteater 

Områden som avhandlades på Scenkonstbiennalen 2022
Det finns ständigt aktuella ämnen för scenkonstbranchen. I år fokuserades 
även särskilt på kriget i Ukraina och hur det påverkar scenkonstnärer från  
både Ukraina och Ryssland.
 
Bland de mest dominerande kan annars nämnas ett särskilt fokus på  
psykisk hälsa med teman som bland annat innefattade självledarskap  
för scenkonstnärer och hur det är att arbeta som skådespelare och  
ha en NPF-diagnos.

SEMINARIERNA
Under Scenkonstbiennalen skapade Scensveriges  
medlemmar ett seminarieprogram som syftade till 
branschens fortbildning och utveckling. Scenkonst-
biennalen 2022 rymde under 5 dagar 201 seminarier 
och workshops på 14 platser, om allt från scenkonst 
och VR till situationen för ryska och ukrainska  
konstnärer i skuggan av Putins invasionskrig. 

12
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” Det var längesedan jag träffade  
så många kreativa, unika, färgsprakande,  
öppna och genuina människor på en  
och samma plats. Det är glasklart att  
Scenkonstbinnalen är en plats för  
öppenhet och inkluderande!”

13

Homo(sapiens) // Karolin Kent
Foto: Donovan von Martens
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Kommunikation
Under Scenkonstbiennalen riktades stor  
uppmärksamhet mot scenkonsten i Västerås. 
Likt tidigare biennaler generade evenemanget ett  
stort intresse i media, både lokalt och nationellt. 
En effektiv marknadsföring i regionen som bjöd in 
invånarna till att känna sig stolta över sin region. 
Varumärkena Scensverige, Västmanlands Teater 
och Scenkonstbiennalen stärktes i samband med 
att de marknadsfördes kraftigt. Att det var dubbla 
evenemang med Torget Live ledde till extra stor 
uppmärksamhet.

Vi syntes i staden via bussbaksidor, stora ljustavlor, 
digitala skyltar vid infarten till Västerås, annonser 
i både print och digitalt, ett effektivt pressarbete 
och stor synlighet i sociala medier. Västmanlands 
Teater tog fram ett eget manér för att synliggöra 
spelplatser, hotell och restauranger som var våra 
samarbetspartners.

Totalt omnämndes Västmanlands Teater och dess 
föreställningar 37 gånger i media och press under 
perioden, och i sociala medier, webb, radio och 
övrig media 40 gånger. 

Värt att nämna är att Dagens Nyheter, som gjorde 
ett stort reportage, samt radios program P1 Kultur  
sände direkt från seminarier. SVT lokalt och Vest - 
manlands Läns Tidning/VLT gjorde reportage kopp-
lade både till Scenkonstbiennalen och Torget Live.

Genomslaget för Scenkonstbiennalen, Scensverige, 
Västmanlands Teater och Torget Live enbart i 
sociala kanaler under biennalveckan var stort. 
Västmanlands Teater producerade sammanlagt 
52 inslag som under perioden 7–12 juni hade en 
räckvidd på 31 889 på Facebook samt 2 273 på 
Instagram. Den totala räckvidden var 248 652  
och hade därtill ett stort antal delningar och  
inter aktioner, vilka bidrog till många nya följare.  
Teatern hanterade även Västerås stads  
Instagram- och Facebookkonton. 

FRÅN VISION  
TILL FÖRANKRING

Västmanlands Teater representerade under flera 
event inför scenkonstveckan, bland annat på 
Buisnessevent B26, Shoppingkväll i City och  
flertalet Rotary-klubbar. 

Flertalet inspirerande och givande möten inom  
kultur- och näringslivsenheter ägde också rum 
med Västerås stad, Visit Västerås, Västerås  
Citysamverkan och Region Västmanland.

Gott värdskap i fokus 
Scenkonstbiennalen erbjöd unika scenkonst-
upplevelser och Västmanlands Teater bjöd på  
folkfesten Torget Live och ökade därmed intresset 
för scenkonsten lokalt inte minst genom de 40 externa 
funktionärerna som arbetade sida vid sida med de 
20 värdarna från Västmanlands Teater. Volontärerna 
och värdarna arbetade som produktionsvärdar, 
seminarievärdar, publikvärdar, bussvärdar och 
biennalbyråvärdar. Alla erbjöds möjlighet att delta  
i en utbildning om säkerhet och bemötande. Alla 
externa volontärer var försäkrade under evenemanget 
via Västmanlands Teater.

Enligt utvärderingen som skickades till alla biennal-
deltagare lyckades vi väl med att erbjuda värdskap 
i världsklass och har fått mycket höga siffror 
gällande bemötandet. 

Antal hotellbokningar 
Biennalenbesökare som bokat hotell i Västerås  
via förförhandlade avtal (via producenten för  
Scenkonstbiennalen samt Scensverige) resulterade 
i totalt 1 222 hotellnätter under perioden 3 juni–12 
juni. Därtill kan läggas hotellbokningar av institutioner, 
fria grupper med flera. Till det kan också tilläggas 
att hotellens restauranger och barer användes av  
de som var inbokade där. 

”All personal var fantastiskt vänlig och kunnig. 
Bra ordnat med rubbet!”

77  
OMNÄMNANDEN  
I MEDIA

40 
EXTERNA  
FUNKTIONÄRER

20 
TEATERVÄRDAR

1222 
HOTELLNÄTTER
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”Smidigt upplägg!”

”Det var en väldigt fin stämning  
och en känsla av gemenskap!”

”Bra stad, bra föreställningar  
och bra organisation!”

De kommer att drunkna  
i sina mödrars tårar

Uppsala Stadsteater / Unga Klara
Foto: Mats Bäcker

Moln // Kompani Giraff
Foto: José Figueroa

Hemma hos // Angereds Teater
Foto: David Walegren

Ambulans // Dramaten
Foto: Sören Vilks

Moln // Kompani Giraff
Foto: José Figueroa
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