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Nya Konsertteatern i Sundsvall, foto Teater Västernorrland 

I år håller Länsteatrarna sitt vårmöte den 13-15 april tillsammans med Teater 
Västernorrland i Scenkonst Västernorrlands och Teater Västernorrlands nya fina 
lokaler på Norra Järnvägsgatan i Sundsvall. 

Den nyrenoverade Konsertteatern i Sundsvall invigdes den 12 mars under pompa och 
ståt. Paradorkestern var på plats, liksom hundratals Sundsvallsbor. 

-Äntligen har vi fått ändamålsenliga lokaler för vårt uppdrag. Nybygget ger oss 
fantastiska möjligheter att utveckla vår verksamhet, säger Lena Engqvist Forslund, 
teaterchef på Teater Västernorrland. 
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Lena Engqvist Forslund, teaterchef, foto Lia Jacobi 

Under våren 2016 har Teater Västernorrland fått nya funktionella lokaler för att 
producera och spela teater för länets alla invånare. I över ett år hade det då sågats, 
spikats borrats, målats och putsats i Konsertteatern i Sundsvall. Den 12 mars stod det 
så äntligen klart att intas av ivriga kulturutövare och förväntansfull publik. Tre 
scener, en replokal, två diskar för pausservering och ordentliga loger ryms i huset. I 
direkt anslutning till foajén finns också en ny restaurangverksamhet som gör det 
enkelt att förena middag med till exempel teater. 

 
Det var festligt och folkligt när portarna öppnades till nyrenoverade Konsertteatern i 

Sundsvall, foto Lia Jacobi 

http://www.lansteatrarna.se/wp-content/uploads/2013/03/Lena-Engqvist-Forslund-Teaterchef-foto-Lia-Jacobi.jpg�
http://www.lansteatrarna.se/wp-content/uploads/2013/03/Det-var-festligt-och-folkligt-n%C3%A4r-portarna-%C3%B6ppnades-till-nyrenoverade-Konsertteatern-i-Sundsvall-foto-Lia-Jacobi.jpg�


1910 startade två biografer i nuvarande Konsertteatern, 1984 lades biografen ner, 
1988 renoverades lokalerna och Teater Västernorrland flyttade in med delar av sin 
verksamhet som öppnade lokalen under det nya namnet Konsertteatern. Eftersom 
det gamla godtemplarhuset är kulturmärkt har man fått gå varsamt fram vid 
renoveringen. Den gamla stentrappan som binder ihop våningarna står stadigt kvar 
och vittnar om de tusentals fötter som trampat där. Interiören andas historia och 
tradition uppblandat med modern teknik. 

 
De guidade turerna var mycket populära under invigningshelgen. Carin Sjödin, 

turnéläggare vid Teater Västernorrland, hade fullt upp med att visa runt i de nya 

lokalerna, foto Lia Jacobi 

Konsertteatern har fått störst ansiktslyftning, men fler lokaler i Sundsvalls 
teaterkvarter har fått sig en uppfräschning. Ombyggnaderna startade 2014 då 
salongen i Sundsvalls Teater fick nya stolar och ombyggt scengolv. Även utrymmen 
för ljud-, och ljusteknik, kostym, mask, peruk, snickeri, smide och administration har 
förbättrats för att ge Teater Västernorrland ändamålsenliga lokaler. 

De nya teaterkvarteren invigdes under högtidliga former den 12-13 mars. 
Konsertteatern, Sundsvalls Teater och Sveateatern fylldes av musik, dans, film, 
seminarier och rundvandringar. 
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Många var intresserade av att bekanta sig med de nya teaterlokalerna som var fyllda av 

aktiviteter under invigningshelgen den 12-13 mars, foto Lia Jacobi 

 
Teater Västernorrland bjuder in våren 2016 
Under våren breddar Teater Västernorrland sin verksamhet. Under rubriken ”Teater 
Västernorrland bjuder in” kommer det att arrangeras samtalskvällar som kretsar 
kring aktuella samtidsfrågor med intressanta gäster och underhållning. Först ut i 
denna serie är en kväll tillsammans med bland andra Vibeke Olsson, författare till 
romansviten om sågverksarbetaren Bricken på Svartvik och som nyligen tilldelades 
Lars Ahlin-stipendiet. Moderator för samtalskvällarna är skådespelare Helena 
Svartling. 

 
Skådespelaren Helena Svartling är moderator för samtalskvällarna när Teater 

Västernorrland bjuder in, foto Teater Västernorrland 
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-Vi erbjuder också spännande rundvandringar i våra nya lokaler där man får titta 
närmare på såväl de nya scenerna som repetitionslokaler och andra publika områden, 
berättar Lena. Besökarna får också titta in i Teater Västernorrlands ateljéer som 
ligger i direkt anslutning till scenerna. Turen avslutas på maskavdelningen där en av 
teaterns skådespelare, Åke Arvidsson, genomgår en liten förvandling. 

 FAKTA: 

Teater Västernorrlands vision och mål är att bli en angelägenhet för alla 
västernorrlänningar och att alla i Västernorrland ska veta att det finns en 
professionell teater vars uppdrag är att leverera föreställningar av hög konstnärlig 
kvalitet till barn, ungdom och vuxna. 

Teater Västernorrland har som ambition att producera föreställningar om 
historier och livsöden som har sitt ursprung i vårt län eller som på andra sätt angår 
och berör oss som bor här. 

Under 2015 spelade vi 244 föreställningar varav 53 var skolföreställningar. 22 937 
personer, varav 4 870 barn och ungdom, tog del av vårt utbud under 2015. 

Teater Västernorrland ingår i Scenkonst Västernorrland AB tillsammans med 
Nordiska Kammarorkestern, Musik Västernorrland, Norrdans, Dans Västernorrland 
och Film Västernorrland. Bolaget ägs av Landstinget Västernorrland (60 %) och av 
Sundsvalls Kommun (40 %). 
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