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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

cirkus cirkör valde under 2008 att förtydliga vårt fokus. Från att ha arbetat mycket med 

samproduktioner med andra kulturinstitutioner och konstformer kände vi ett behov av att renodla 

och utveckla själva konstformen nycirkus/cirkus. Den ambitionen har kommit till uttryck i att vi 

satsat på en egen stor produktion, inside out, som hade premiär i Lund den 13 september som 

en del av kommunens satsning på att bli europas kulturhuvudstad 2014. Föreställningen spelade i 

sverige under hösten och avslutade året på Dansens hus i stockholm. 

som en nödvändig del i denna utveckling startade vi cirkör Lab – en plats där artister och andra 

kreatörer kan jobba med att fördjupa konstformen och tillsammans arbeta fram nya nummer och 

uttryck som kan leda till nya föreställningar. 

inom våra projekt c/o Järfälla och c/o Landskrona har två föreställningar haft premiär under 

året - trippa trappa tvillingpappa i Järfälla och Doverie i Landskrona. Föreställningen olika som 

skapades i Landskrona 2007 turnerade under våren i sverige. Projekten har fortsatt att utvecklas 

och spännande pedagogisk fördjupning har genomförts.  

vi satsade också stort på vårt lokala arbete i botkyrka kommun som en av de tre parterna bakom 

cirkusåret i botkyrka 2008. ett år då kommunen ville satsa på och synliggöra nycirkusen lite extra. 

Det innebar alltifrån ett stort internationellt gästspel med kanadensiska Les 7 doigts de la main till 

mindre gästspel med nystartade svenska kompanier. cirkus cirkör spelade ett antal föreställningar 

liksom bjöd in 7:e-klassare till förberedande genrep av inside out. vi satsade också på uppsökande 

verksamhet på bland annat bibliotek och fritidsgårdar liksom genomförde det vi tror är sveriges 

första cirkusskola för pensionärer på två av kommunens äldreboenden. ett fördjupat samarbete har 

inletts med kvarnhagsskolan i alby där vi arbetat med cirkus som metod i teoretiska skolämnen 

liksom ett spännande utvecklings- och föreställningsprojekt med lärarna på skolan.  

cirkus cirkör inledde också ett samarbete med det lokala fastighetsbolaget botkyrkabyggen. vi 

skapade den ambulerande föreställningen Ös! som besökte gårdarna runt om i botkyrka under 

några sommarveckor.  

cirkus cirkör medverkade vid stockholms kulturfestival där vi skapade en femdagars cirkussåpa 

på sergels torg och kulturhusets fasad liksom spelade föreställningar med ung cirkörs nya 

föreställning boX.  
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cirkus cirkör startade 2008 ett 

internationellt kontor för att utveckla våra 

internationella relationer och nätverk samt 

bredda marknaden för försäljningen av 

våra föreställningar. 

kurser och träning har i år haft fokus 

på att ytterligare förbättra kvalitén i 

utbytet. Det har startats två nya kurser 

varav en specialiseringsgrupp och en 

fördjupningsgrupp för att ta tillvara 

allt det intresse och den talang som 

utvecklats hos kursdeltagare som tränat 

länge. cirkus cirkör har också fortsatt 

med kurser på fritiden i stockholm, alby 

och Järfälla, med prova-på-träning varje 

torsdagskväll, liksom cirkuskurser på 

skolloven. också proffsen har också fått 

sitt och vi har drivit öppen träning fem 

kvällar i veckan. 

cirkusverksamheten för barn och unga 

med funktionsnedsättningar har fortsatt 

att utvecklas. vi har nu två grupper som 

tränar med oss varje vecka och vi har 

arrangerat flera öppna hus där hela familjen kan vara med och träna. Vi har också spritt information 

om verksamheten genom föreläsningar och seminarier samt arbetat fram en bok För modiga som 

sammanfattar våra erfarenheter och vår pedagogik. boken kommer släppas under 2009.

utvecklingen på nycirkusprogrammet på s:t botvids gymnasium har fortsatt i rätt riktning och 

fler elever än någonsin tidigare gick vidare till högre cirkusutbildningar i utlandet. Gymnasiet har 

också tagit fram inte mindre än 7 olika föreställningar, gjort studieresor och deltagit i workshops 

utomlands samt medverkat vid olika events.  
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inSidE ouT
under 2008 hade cirkus cirkör premiär på den nya stora produktionen inside out - en fristående 

fortsättning på föreställningen 99% unknown och del två i en planerad trilogi om kroppen.

inside out är ett svindlande cirkusdrama om att våga mer än man vågar och om att utmana sina 

egna och samhällets gränser. I Inside out följer vi två personer, var och en fast i sin egen definition 

av trygghet och framgång. mötet med det udda cirkussällskapet vänder allt på ända och en 

svindlande resa tar fart. tillsammans med bandet irya’s Playground som spelar live på scen skapar 

de 8 cirkusartisterna en föreställning fylld med grym livemusik och cirkus cirkörs karaktäristiska 

energi och skruvade komik.

“... ett veritabelt allkonstverk... cirkustekniskt brilliant... på allra högsta internationella nivå, 

framförd med smittande värme. Cirkus Cirkör är antagligen det allra starkaste vi har inom svensk 

scenkonst...” Kvällsposten

“Magiskt från cirkusens hjärta” Svenska Dagbladet

”Visst kan man trotsa tyngdlagen… roligt rörig och rockig från början till slut” Dagens Nyheter

“Magin ställs på sin spets... livet rymmer en magisk kraft” Sydsvenska Dagbladet

På scen: anna Lagerkvist, andreas Falk, Jay gilligan, mirja Jauhiainen, sanna kopra, siri Hamari, 

Fredrik Deijfen, irena Purschke, Jens engman, molly saudek samt bandet irya’s Playground med 

irya gmeyner, Pange Öberg, erik nilsson, Ludvig Rylander och David calgaro.   

Idé och cirkusregi: Tilde Björfors, Musik & text: Irya Gmeyner och Pange Öberg, Scenografi 

& kostym: sigyn stenqvist, abstrakt kostym & skulptural konstruktion: Lina b. Frank, 

cirkuskonstruktion: ulf Poly nylin, Ljusdesign: Jenny Larsson, Dramaturgi & cirkusmanus: mia 

Winge, Koreografi: Dag Andersson, Mask: Helena Andersson.

inside out hade premiär den 13 september i ett cirkustält i Lund i samarbete med Lund 

kulturhuvudstad 2014. efter 19 spelade föreställningar fortsatte turnén och spelade 4 

föreställningar på kulturhuset i Ytterjärna, 3 föreställningar i Lisebergshallen i göteborg för 

att sedan avsluta året med 12 föreställningar på Dansens hus i stockholm. ambitionen är att 

föreställningen fortsätter att turnera till 2011.

inside out har spelat 37 föreställningar för en publik om 19 221 personer 
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ÖS! 

Föreställningen Ös! togs fram inom projektet 

Cirkus på gårdarna som är finansierat av 

botkyrkabyggen. Ös! invaderade botkyrkas 

innergårdar, parker och lekplatser under 

sommarlovet.  De 4 artisterna reste runt med en 

buss och ett släp fullt med cirkus och musik under 

sammanlagt en månads tid. cirkusartisterna var 

på sitt allra bästa sommarhumör: sergi kastades 

över taken och Peter fångade, malin dansade och 

viktor gav sitt liv åt käglorna. 

vi bjöd också in till cirkusskoleveckor där barn 

och unga boende i botkyrkabyggen kunde 

delta till rabatterade priser subventionerade av 

botkyrkabyggen. 

ÖS! spelades i juni och augusti totalt 

18 gånger för en publik om ca 2 100 

personer i parker, på gårdar och torg vid 

Botkyrkabyggens bostadshus. cirkuskurserna 

ägde rum under 2 veckor på sommarlovet. 



ciRKuSLiV 

Det magiska cirkussällskapet drog åter ut på vägarna i sin cirkusvagn fullastad med 

motorsågsjonglörer, knivkastare, gummikvinnor, svärdslukare, akrobater och trapetsartister. 

sensommaren 2008 gick turnén söderut till Helsingborg i sverige samt Helsingör, kokkedal och 

Roskilde i Danmark. Föreställningarna varvades med workshops för ungdomar.

På scen: Jesper nikolajeff, belinda olausson, mikael Lindström, mattias Lindström, magali bancel, 

Fabian nikolajeff, Jens sigsgaard, esmeralda nikolajeff, mira Leonard och Quentin bancel.

Registöd: Jesper nikolajeff

cirkusliv spelade i augusti månad totalt 8 föreställningar för 10 720 personer.

STocKHoLMS KuLTuRFESTiVAL
Återigen medverkade cirkör under stockholms kulturfestival. i år experimenterade vi tillsammans 

med franska nycirkuskompaniet vost och skapade ett femdagars cirkusdrama på sergels torg. 

Publiken var med och påverkade utvecklingen på Plattan vid lunchtid och kunde se dramat växa 

fram högt över marken på kulturhusets fasad senare på eftermiddagen. varje dag ställdes såpans 

hjältinna inför ett nytt dilemma och varje dag lades en ny bit till det stora pusslet som fick sin 

storartade lösning på kulturhusväggen den sista speldagen. 

medverkande var: kajsa bohlin, Jacob Westin, emanuel tiger, chloé Derrouaz från cirkus 

cirkör och naked ape och från franska luftgruppen vost medverkade benoit belleville, arnoud 

cabochette, mélissa colello, andrew mitchell och sara sandqvist. vost består av tidigare 

medlemmar i den legendariska luftakrobatikgruppen Les arts sauts. 

Dramat spelades upp på sergels torg 12-16 augusti. Totalt framfördes 8 kortare föreställningar 

för en publik om ca 12 000 personer.

En av dagarna spelade cirkus cirkörs ungdomsensemble ung cirkör sin föreställning 

BoX 2 gånger på Sergels torg för en gigantisk och lyrisk publik om ca 4 000 personer. 
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cirkus cirkörs ungdomsensemble ung cirkör 

presenterade under 2008 sin nya föreställning 

boX. en värld av boxar att bo i, att kasta sig 

ifrån, att volta över och bygga torn med. en 

galen cirkusföreställning där livet leker, 

skamusiken bubblar och alla flyger. 

ung cirkör är cirkus cirkörs 

ungdomsföreställningsgrupp. gruppen består 

av 17 ungdomar i åldern 8-17 år som tränat 

länge och som vill stå mycket på scen. 

under året har boX spelats i kista, alby, 

Hallunda, på görvälns slott i Järfälla, 

eskilstuna, på tom tits i södertälje, på 

Radiohuset i stockholm, stockholms 

kulturfestival, i Ljusnarsberg, Rinkeby, på 

manillaskolan i stockholm och i Landskrona.

särskilt värda att nämna är de cirkusbruncher 

som boX medverkat i på subtopia och 

Hågelbyparken.

cirkus cirkör och ung cirkör blev under 

sommaren inbjudna av british arts council 

att representera svensk nycirkus i Liverpool 

som var europas kulturhuvudstad 2008. Där 

spelades 1 föreställning av boX och dessutom 

höll Jesper nikolajeff en workshop och 

föreläsning om cirkus cirkörs verksamhet med 

ungdomar. 

Roligt att nämna om ung cirkör är att två av 

medlemmarna esmeralda nikolajeff och mira 

Leonard vann pris för sitt trapetsnummer 

både på cirkusfestivalen i Wiesbaden och på 

cirkusfestivalen i monte carlo.

BoX har under året spelat 22 föreställningar 

för en publik om totalt 14 415 personer.

BoX MEd ung ciRKÖR
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ciRKuSåRET i BoTKyRKA 2008
2008 blev officiellt ett cirkusår i Botkyrka. Botkyrka kommun, Subtopia och Cirkus Cirkör ville 

tillsammans synliggöra och satsa lite extra på att kommunen är sveriges hemort för cirkus. 

nycirkusintresserade i och utanför botkyrka gavs möjlighet att ta del av vad cirkus och i 

synnerhet nycirkusen kan erbjuda.  Detta var ett första steg i en gemensam ambition att skapa ett 

världscentrum för cirkus, street art och nyskapande scenkonst i kommunen. under året invigdes 

också en helt ny, dock provisorisk, cirkuslokal cirkushangaren belägen vid albysjön. en scen som 

förhoppningsvis blir ett första steg mot en permanent nycirkusscen i botkyrka. 

cirkus cirkör ville under cirkusåret jobba mer i sin hemkommun och på så vis medverka till att 

nycirkusen som konstform får en bas där den kan växa, fördjupas och nå nya kreativa höjder. 

cirkus cirkör vill också hjälpa till att stötta unga, nya kompanier och tillsammans föra ut nycirkusen 

till fler artister, deltagare, åskådare och entusiaster.  

 

cirkusårets största satsningar var gästspelet med det kanadensiska kompaniet Les 7 doigt de 

la mains/The 7 fingers och föreställningen Traces. En akrobatisk urladdning och surrealistisk 

multimedial cirkusupplevelse som blandade häpnadsväckande akrobatik med modern dans, 

skateboard och basket. traces blev också föreställningen som invigde cirkushangaren som 

spelplats. Där spelades 7 föreställningar för 3 727 personer.  

 

cirkus cirkör spelade under cirkusåret föreställningarna olika, trippa 

trappa tvillingpappa samt cirkusgymnasiets föreställningar gas, 

trinon, stoft, behind the screen och stuck. ung cirkörs föreställning 

boX invigde konceptet cirkusbrunch i cirkushangaren. 

Botkyrkas 7:e-klassare fick också ta del av förberedande genrep av 

inside out liksom delta samtal med regissören och ensemblen. 

cirkus cirkör genomförde även en sommarturné med föreställningen 

Ös! runt om i botkyrkabyggens bostadsområden. 

cirkus cirkör bidrog också med mängder av verksamheter för barn 

och unga som läger på skolloven, cirkuskurser för barn och unga 

med eller utan funktionsnedsättning, öppen träning för proffs och 

amatörer. en ny aktivitet var fördjupningen av cirkus i skolämnena 

som påbörjades med kvarnhagskolan. 

cirkusåret arrangerade också inspirerande föreläsningar med 

några av världens främsta experter på nycirkus som berättade och 

diskuterade konstformen och dess kärna. några som medverkande 

var artister från franska nycirkusgruppen vost, Yohann Floch från 

nycirkusnätverket cirkostrada samt cirkusforskarna tomi Purovaara 

från Helsingfors och Jean-michel guy från Paris. 

Under ett par torsdagar i månaden visades cirkusfilm kombinerat 

med kortare föredrag. Vi fick glädjen att bland annat bekanta oss med 

några av nycirkusens främsta pionjärer som cirque Plume, 

 S08 SCENISKA ENHETEN



Jérome Thomas, Cirque du Soleil, Archaos med flera. 

annat som hände under cirkusåret var invigningen av en ny circus village, premiär på cirkus i 

naturen, k.ung i det gröna, sycirkus, cirkuskroki, mio min mio, clownnäsans dag, minicirkusfestival 

på Fittja äng och mycket mer. 

under ett antal lördagar satsade cirkusåret på de unga och nya kompanierna. kakaboom 

kakaboom kakaboom bjöd upp till cirkusbrunch med mat, föreställning och prova-på cirkus. Fan-

atticks spelade 2 föreställningar av cage på Hallunda Folkets Hus. 

totalt har botkyrka erbjudit över 80 olika föreställningar, seminarier, kurser och gatuföreställningar 

i botkyrka med omnejd. och det har erbjudits extra många tillfällen att själv prova på cirkus både i 

skolan och på fritiden. 

 

ciRKÖR LAB 
i februari invigdes cirkör Lab, en konstnärlig 

utvecklingsmiljö där artister och kreatörer 

kan ägna sig åt nycirkusforskande för 

att fördjupa nycirkusen som kan leda till 

nya föreställningar, nummer och uttryck. 

Det första konkreta projektet blev just 

föreställningen inside out. en del av tanken 

med cirkör Lab är också att samarbeta med 

forskare samt utländska cirkusartister och 

grupper. under 2008 samarbetade vi med 

utländska kompanier som vost (Les arts 

sauts) och Les colporteurs från Frankrike, 

Cirko Aereo från Finland samt The 7 fingers 

från kanada.

cirkus cirkör har genom cirkör Lab också bildat ett nordiskt nätverk för nycirkus tillsammans 

med fem andra nycirkusorganisationer i Norden. Nätverket finns för att stärka nycirkusen i Norden 

genom samarbete, utbyten, utveckling och kommunikation. nätverkets första projekt blev Juggling 

the arts där fyra nycirkusprojekt med unga artister valdes ut för att delta i ett konstnärligt labb. 

en annan viljeyttring har varit att skapa en egen cirkus cirkörensemble som arbetar med både 

föreställningsverksamheten, cirkör Lab och cirkör event, men också pedagogiskt inom kurser och 

träning och på nycirkusprogrammet på st. botvids gymnasium. 

tack vare cirkör Lab och den långa spelperioden med inside out, har vi under året kunnat knyta 

artister till oss under längre perioder och prövat detta koncept. Det är ytterligare ett sätt att stärka 

och höja den konstnärliga kvalitén på cirkus cirkörs nycirkus. 

ciRKÖR LAB ÄR 
En KonSTnÄRLig 

uTVEcKLingSMiLjÖ 
dÄR ARTiSTER ocH 

KREATÖRER ÄgnAR Sig åT 
nyciRKuSFoRSKning.
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ett samarbete mellan cirkus cirkörs sceniska 

och pedagogiska verksamheter

Det andra året med cirkus cirkör c/o 

Landskrona och Järfälla inleddes med 

föreställningar i Järfälla och repetitionsarbete i 

Landskrona.

i Järfälla fortsatte samma tre artister; inger 

Ljungehall, Linda Peterson och martin 

Zetterlund att arbeta såväl pedagogiskt 

som konstnärligt. i januari var det premiär 

för den första föreställningen: trippa trappa 

tvillingpappa.

Det pedagogiska arbetet bestod av den 

efterlängtade fördjupningen som liksom 

det konstnärliga experimenterandet varit en 

viktig utgångspunkt för projekten. Lärare 

och elever såg föreställningen och sedan 

arbetades den pedagogiska delen fram, till 

viss del i samarbete med lärarna. artisterna 

arbetade under året på skolorna inom ämnena 

svenska, matematik och no. vattnets kretslopp 

gestaltades av levande väte- och syremolekyler 

och satsdelarna inpräntades för evigt genom 

cirkusens discipliner. 

ung cirkör återkom också enligt tradition på 

görvälns dag på nationaldagen.

i c/o Landskrona blev artisterna Henrik agger 

och Louise bjurholm Landskronas egna artister 

under 2008 där de skapade föreställningen 

Doverie.  artisterna genomförde också 

workshops i akrobatik liksom mer konstnärliga 

workshops i tillit med mellanstadieelever i 

Landskronas skolor.

c/o-projektets båda delar har följts och 

dokumenterats såväl genom observation, 

film och foto. I Järfälla har kulturjournalisten 

amelie tham följt och intervjuat såväl elever, 

lärare, artister som arrangörer. amelie har 

tidigare skrivit om estetiska läroprocesser för 

bland andra myndigheten för skolutveckling. 
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doVERiE 

med parakrobatik, dans, rullskridskor och 

jonglering skapades en nycirkusföreställning om 

tillit, om att våga, om att falla och om att våga bli 

fångad. Doverie är det ryska ordet för tillit och i 

denna föreställning ställs ordet på sin spets.  

 

idé, regi och på scen: Henrik agger och Louise 

Bjurholm, Registöd: Lars Wassrin, Scenografi: 

Jan carlberg tillsammans med Henrik agger och 

Louise bjurholm, kostym: anna bonnevier 

musik: Frederik iversen.

Föreställningen spelades på Landskrona teater 

under april och november månad. Publiken var i 

huvudsak sjätte- och åttondeklassare, men även 

två offentliga familjeföreställningar gjordes. Totalt 

spelades 17 föreställningar för 1 817 personer.

c/o LAndSKRonA & c/o jÄRFÄLLA



TRippA TRAppA TViLLingpAppA 

Den hårt prövade tvillingpappan är hemma med sina två 

vilda flickor. Tillvaron styrs av vardagsrutiner och snart är 

det läggdags. trippa och trappa har svårt att komma till ro, 

i morgon är det deras åttonde fördelsedag! när morgonen 

äntligen kommer vaknar de i spänd förväntan, vad ska hända 

nu? men ingen tårta, inga presenter inga ballonger… har 

pappa glömt sina flickor? Det blir en födelsedag de sent skall 

glömma.

På scen: inger Jungehall, Linda Petersson, martin Zetterlund,  

Registöd: Joel Lind, Scenografi: Lars Unger (Praktikant från 

Art Academy Minerva, Nederländerna), Scenografistöd: Jan 

carlberg, kostym: Linda Öhrn, musik: magnus Zetterlund

Trippa Trappa tvillingpappa spelade i januari-februari 

totalt 14 föreställningar i järfälla och Botkyrka för totalt  

2 397 personer. 

cirkus cirkör c/o Landskrona och cirkus cirkör c/o Järfälla 

genomförs med stöd av allmänna arvsfonden. 
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oLiKA
En komisk nycirkussaga om två flickors vänskap och 

ensamhet. i deras gemensamma värld blir allting möjligt och 

när de träffas får möbler liv och busshållsplatser är inte längre 

vad de brukar vara. men det är inte alltid så lätt att vara en 

bra vän och förstå varandra. Hur gör man för att acceptera 

varandras olikheter? och måste man dela med sig av alla sina 

hemligheter? 

av och med anna Lagerkvist och gry Lambertsen. 

olika gick på turné under våren 2008 till Jönköping, norrtälje, 

botkyrka, kramfors, gislaved. 

Totalt spelades 17 föreställningar för 1 769 personer.

För cirkus cirkör är det intressant att få ett jämförande perspektiv från andra konstformer 

och läroprocesser i skolan. i Landskrona har Helene båtshake, doktor i pedagogik vid Lunds 

universitet, följt Henrik aggers och Louise bjurholms arbete. Hon tittar på de pedagogiska 

processerna och estetiska upplevelserna hos eleverna och sätter detta i ett teoretiskt perspektiv.  

Föreställningarna som producerats inom cirkus cirkör c/o Landskrona respektive cirkus cirkör c/o 

Järfälla är Doverie, trippa trappa tvillingpappa samt olika (tidigare även mannen i ballongen). 



ciRKÖR EVEnT 2008 

cirkus cirkörs affärsdrivande verksamhet cirkör event har under 2008 gjort ett 80-tal event i 

varierande storlek vilket skapat sysselsättning åt 250 nycirkusartister och pedagoger. 

året inleddes med ett större event på House of Sweden i washington d.c. och den 

internationella konferensen ”swedish innovation”. cirkus cirkör var inbjudna för att både 

föreläsa och underhålla. tilde björfors höll en mycket uppskattad Live Power Point om cirkus 

cirkörs historia och ledarskap. Live Power Point är ett koncept där föreläsaren samverkar 

med en cirkusartist som förtydligar och förhöjer budskapet liksom sätter tydligare cirkörprägel 

på föredraget. cirkör event genomförde också storstilad underhållning under invigningen. 

evenemanget blev mycket uppmärksammat och vår dåvarande 

vD Pia kronqvist blev intervjuad på FoX news. 

ett annat spännande uppdrag var en utomhusföreställning i 

umeå beställd av Ålö ab, en tillverkare av jordbruksmaskiner. 

Där skapade cirkör event en föreställning med cirkusartister 

och traktorer som gick av stapeln för allmänheten på 

stora torget i umeå. evenemanget drog jättepublik och 

uppmärksammades stort i media. 

andra event särskilt värda att nämna är två större event för 

ikea samt ett på skavsta hotell.

under året har fokus lagts på affärsutveckling och 

marknadsföring och cirkör event medverkade bland annat 

på mässan eventdagarna i göteborg. ett antal långsiktiga 

samarbeten har också inletts med konferensanläggningar 

runt om i landet. cirkör event anordnade också en 

kundträff i samband med genrepet av inside out på 

Dansens hus vilket lett till en hel del förfrågningar inför 

det nya året. 

ciRKÖR 
EXpERiMEnT  

cirkus cirkör har fortsatt att stödja vår tidigare experimentgrupp Fan-atticks med visst 

producentstöd och genom att upplåta cirkör Lab för utveckling av deras nya produktion cage. 

Fan-atticks är en multinationell, professionell nycirkusgrupp som grundades i sverige för fem 

år sedan. “cage” är deras tredje storproduktion. cage har spelats på Danshögskolan, Hallunda 

Folkets Hus och på teater tre. Produktionen har skett med stöd från cirkus cirkör och cirkör Lab.

På scen: olle strandberg, anja Duchko-Zuber, Jonathan Priest. Registöd: chloé Derrouaz. 

Scenografi: Natalie Wyatt, Jonathan Priest. Kostym: Lina B. Frank. Musik: Joel Danell
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pEdAgogiSKA EnHETEn
 

KuRSER ocH TRÄning
cirkuskurserna har fortsatt vara fulltecknade med långa väntelistor och den öppna prova-på-

träningen för amatörer har fortsatt vara populär med en i princip full cirkushall vid varje tillfälle. 

Det har också varit fortsatt stort intresse för cirkus cirkörs cirkuskurser på skolloven liksom för de 

prova-på-tillfällen som vi arrangerat. 

under 2008 har fokus lagts på att 

höja kvalitén på kursverksamheten. 

kursplanen har utvecklats för att 

bättre ta till vara det cirkusintresse 

och de talanger som utvecklats hos 

de kursbarn som tränat länge. många 

av dem behöver nu större utmaningar 

för att gå vidare i sin cirkusträning. 

Därför har vi i år startat dels en 

specialiseringsgrupp, vilket är den 

högsta nivån, där deltagarna fokuserar 

på en eller två cirkusdiscipliner, dels 

en fördjupningsgrupp där fokus ligger 

på sceniskt uttryck och att arbeta fram 

egna nummer. 

Förhoppningen är att detta kan vara 

startskottet på ett nytt ung cirkör. arbetet med att utveckla kursplanen fortsätter under 2009. 

cirkus cirkör har också satsat på fortbildning och närmare samarbete med cirkuspedagogerna 

samt på utveckling och dokumentation av säkerhetsarbetet. 

 
VERKSAMHET i BoTKyRKA 

Det mångåriga samarbetet med cirkus cirkörs hemkommun botkyrka kring barn- och 

ungdomsverksamhet har fortsatt att utvecklas. i och med cirkusåret i botkyrka har vi nått ut till 

än fler barn och unga och dessutom tränat cirkus med pensionärer. Vi har försökt närma oss 

deltagarna och spridit cirkus på gator, skolor och torg. 

vi har jobbat särskilt med förskolan och har drivit cirkuslek på fyra förskolor under året. i konceptet 

ingår fortbildning för lärarna samt ett antal cirkuslekstillfällen med 2-3 barngrupper per förskola. 

totalt har ca 130 barn och 50 lärare deltagit.

vi har satsat på ett fördjupat samarbete med vänskolan kvarnhagsskolan för att vidareutveckla 

konceptet cirkus i skolämnena. Detta bygger en gemensam övertygelse om att cirkuspedagogik 

kan användas inom traditionella teoretiska ämnen men också på lärarnas lust och ledningens 

engagemang. under vårterminen deltog samtliga lärare i ett antal workshops kring temat 

fysisk intelligens. till hösten bildades en grupp av 20 hängivna lärare som ville satsa extra på 

att utmana sig själva i nya pedagogiska metoder. arbetet ledde bland annat till en uppskattad 

cirkusföreställning som lärarna framförde för sina elever vilket visar prov på stort mod, hängivenhet 
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och en vilja att förändra sin egen yrkesroll. Detta uppskattades oerhört av eleverna som mottog 

lärarnas prestation med stor respekt. ambitionen är att samarbetet fortsätter under 2009 med 

direkt arbete med eleverna. 

Det har också genomförts ett antal gatuföreställningar och nedslag på fritidsgårdar där artister med 

lockat publiken till att själva delta.

I decembermörkret fick fyra artister äran att lysa upp vardagen på två av kommunens 

äldreboenden. cirkus cirkörs artister kom och minglade i korridorer och uppehållsrum, spelade 

en kort föreställning och deltog i samtal. De äldre fick också prova på att träna cirkus själva vilket 

bland annat fick upp en 99-åring på lina! Dagarna blev oerhört uppskattade och konceptet kommer 

att utvecklas under 2009. 

under kulturmånaden låg fokus på ungdomar med funktionsnedsättning och bland annat bjöd vi 

in tornbergaskolan in till cirkör för en veckas cirkusträning. en grupp om 15 elever och 5 lärare 

deltog.

cirkus i skolan 

cirkus cirkör har hälsat på 6 skolor och bytt ut idrottslektionerna 

mot en veckas cirkusträning. sammanlagt har ca 1 000 barn och 

unga fått prova på fröjderna och utmaningarna med jonglering, 

lindans, trapets och akrobatik på skolidrotten. 

 

Prova-på cirkusträning

under ett 60-tal tillfällen har ca 4 300 barn och unga 

i 41 olika kommuner runt om i landet fått prova på 

cirkusträning under en halv- eller heldag. Dessutom 

har ca 500 barn och unga provat på att träna cirkus i 

cirkushallen i botkyrka.

cirkuskurser på skolloven 

under skolloven har vi arrangerat kurser i botkyrka där 

ca 250 barn och ungdomar tränat cirkus, dans och 

teater. 

Det mångåriga samarbetet med Folkets Hus och Parker har 

fortsatt och vi besökte under sommarlovet 22 städer i sverige 

med cirkuskurser på grund- och fortsättningsnivå. cirkuskurserna 

var tillgängliga både för barn och unga såväl med som utan 

funktionsnedsättning. sammanlagt har ca 1 400 barn och unga tränat 

cirkus under loven från Lund i söder till Pajala i norr.

Dessutom...
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ciRKuSKuRSER på FRiTidEn  
cirkus cirkör har bedrivit terminskurser både i 

stockholm och i alby. vi har också kurser i Järfälla 

i samarbete med den kommunala kulturskolan. i år 

har ca 720 barn och unga deltagit i 18 terminskurser. 

cirkus för vuxna hade 60 deltagare.

Öppen träning för amatörer och proffs i cirkushallen 

en kväll i veckan under 30 veckor har amatörer 

välkomnats till cirkushallen i alby för att prova 

på cirkusträning. totalt har ca 1 000 barn från sju 

år, ungdomar och vuxna deltagit i denna öppna 

verksamhet.

Öppen träning för proffs i cirkushallen har under 158 

dagar gett cirkusstuderande och artister möjlighet 

att träna regelbundet för att säkra sin utveckling som 

cirkusartister. 

ciRKuS FÖR pERSonER MEd FunKTionSnEdSÄTTning 

cirkuskurser  

På tisdagkvällar har vi 2 fritidskurser för barn mellan 7-18 år i alby. i varje grupp går 15 barn 

som får 24 träningstillfällen per kurs.

Familjedagar

vid 2 tillfällen har vi möjliggjort att barn med funktionsnedsättning kan komma till cirkushallen 

tillsammans med sina familjer och vänner för att prova på cirkus. Dagarna har varit fullbelagda 

och det har varit fantastisk att se barn och vuxna hänga i trapets, jonglera och gå på lina 

tillsammans. totalt har ca 60 barn och unga deltagit i denna prova-på-verksamhet.

samarbete med s:t botvids gymnasiums estetiska särskoleprogram

under vårterminen samarbetade cirkus cirkör med s:t botvids gymnasium i Hallunda och 

tränade cirkus med eleverna på det estetiska programmet på särskolan. Det var totalt 7 tillfällen 

för ett femtontal ungdomar. 

informationsspridning

vi har deltagit vid ett antal informationsseminarier för att berätta om cirkus cirkörs verksamhet 

för personer med funktionsnedsättningar. målgrupperna har varit kommuner, landsting, 

föreningar, föräldrar liksom barn och unga. vi har också arbetat med en bok, För modiga, som 

sammanfattar erfarenheter, pedagogik och röster från våra tio år med cirkusträning för barn 

och unga med funktionsnedsättning. boken kommer att ges ut våren 2009 och säljas av cirkus 

cirkör till självkostnadspris.  

 

i slutet av 2008 inledde cirkus cirkörs verksamhet för funktionsnedsatta ett 

samarbete med Hsb södertörn som kommer att ge stöd under 3 år framåt.
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nyciRKuSpRogRAMMET 
på S:T BoTVidS gyMnASiuM 
under året har nycirkusprogrammet producerat 7 olika föreställningar. 

- Årskurs 1: gas. Regi: Jesper nikolajeff. cirkushangaren i alby, 5 föreställningar i februari. 

- Årskurs 2: streetshow. Regi: chloé Derrouaz. Festival des arts de la Rue en val de marne,  

Frankrike, i maj. 

- Årskurs 3: tRinon. Regi: anna nerman. mellanhallen i subtopia, 4 föreställningar i 

december.

gymnasieeleverna har också medverkat vid en hel del event ibland annat i umeå, i göteborg, 

Jönköping, på nalen och på kulturhusnatten i stockholm. nästan alla gymnasieelever var med och 

minglade och skapade extra cirkusstämning i foajén inför cirkus cirkörs föreställningar av inside 

out på Dansens hus.

Det internationella utbytet har fortsatt och utvecklats. gymnasiets elever haft särskild workshops av 

cirkusårets och cirkör Labs inbjudna gäster som vost och Les 7 doigts de la main. några elever 

fick möjlighet att delta i workshops med jongleringseliten på festivalen 5-3-1 i Finland och en elev 

blev inbjuden att delta i ett träningsläger i montréal. cirkusgymnasiet är också delaktiga i FeDec:

s arbete (europeiska federationen för cirkusskolor) och en av lärarna har deltagit i en workshop i 

språngbräda på cnac i Frankrike. gymnasiet har också tagit emot en gästelev från senegal.

under vårterminen genomför årskurs 3 sina slutprojekt. i år delade klassen upp sig i fyra olika 

grupper som var och en valde att ta fram varsin föreställning. 

stoft – 4 föreställningar på Riksteatern i Hallunda.

behind the screen – 5 föreställningar i mellanhallen i subtopia.

stuck – 4 föreställningar i mellanhallen i subtopia.

cosmos, Project assasination squad – 5 föreställningar på teater tre i stockholm.

En SKÖn BiLd
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inTERnATionELLT KonToR   
Det internationella utvecklingsarbetet påbörjades genom en resa till montreal som styrelsen och 

ledningsgruppen genomförde tillsammans med botkyrka kommun i januari 2008. syftet med 

resan var att ta lärdom av erfarenheter från skapandet av cité de cirque i montréal. under resan 

träffade vi politiker och tjänstemän på såväl nationell, regional som kommunal nivå som medverkat 

i uppbyggnaden. Det genomfördes också ett antal studiebesök hos bland annat cirque du soleil, 

Les 7 doigts de la main, cirque eloize, kanadensiska cirkushögskolan samt på artistorganisationen 

en piste.

vi inspirerades av alla dessa möten och insåg också att cirkus cirkörs internationella kontaktnät 

blivit eftersatt de senaste åren eftersom cirkus cirkör i huvudsak spelat i sverige.

Det blev också tydligt hur viktig den internationella marknaden är för att cirkus cirkör skall kunna få 

långsiktig lönsamhet i större produktioner. under 2008 började uppbyggnaden av det internationella 

kontoret på cirkus cirkör. avdelningens uppdrag är att nå ut till en större marknad med våra stora 

föreställningar. 

under året har avdelningen arbetat med att återuppbygga våra internationella relationer i 

cirkusvärlden i allmänhet och med europa, usa och canada i synnerhet. För detta arbete krävs 

ett såväl långsiktigt som kortsiktigt sälj- och nätverksarbete och deltagande i nätverk såsom 

circostrada, ietm, Jeunes talents du cirque, Juggling the arts m.m. samt representation på 

mässor och branschmöten. vi hade bland annat en mässmonter på den stora scenkonstmässan 

cinaRs i montreal, där vi också deltog i paneldebatt och höll föredrag. 

cirkus cirkör arrangerade också två showcase i anslutning till att inside out spelat under hösten. 

sammanlagt deltog 72 personer från 

storbritannien, island, Finland, tyskland, 

Holland, tjeckien, Frankrike, norge, 

ungern, usa och Ryssland. Därutöver har 

representanter från scener och festivaler i 

italien och canada kommit till sverige för att se 

föreställningen under spelperioden. 

under 2008 har vi också med hjälp av 

exportrådet arbetat fram en affärsplan för 

en etablering i nordamerika, arbetat med 

inventering och identifiering av nya och gamla 

marknader för cirkus cirkör, representerat 

och uppvaktat potentiella medfinansiärer, 

sponsorer, bidragsgivare och investerare. 

Det internationella kontoret arbetar också 

kontinuerligt med tekniska kontroller av 

potentiella scener.

satsningen genomförs med utvecklingsstöd 

från kulturrådet.

SydAFRiKA
i väntan på ny utlysning om kulturutbyte 
med sydafrika har cirkus cirkör motvilligt 
gjort uppehåll i utbytet med cirkusartister och 
tränande gatubarn i Durban, sydafrika. även 
om finansieringen från Kulturrådet upphörde 
2007 kunde vår lokala projektledare fram 
till mars 2008 fortsätta den professionella 
träningen för cirkusartisterna och de kunde 
i sin tur fortsätta träningen med barnen på 
barnhemmet utanför Durban city. 

Parallellt hade cirkus cirkör i sverige intensiv 
kontakt med kulturrådet i väntan på att 
sydafrika och sverige skulle besluta om en 
ny kulturutbytesperiod. Detta beslut är dock 
fortfarande inte taget och projektet har därför 
inte fått någon fortsättning. kontakterna med 
såväl kulturrådet, lokal projektledare samt 
ett antal samarbetsorganisationer fortsätter 
dock med förhoppningen att kunna använda 
och föra vidare erfarenheterna och uppbyggd 
verksamhet till nästa period.
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antal föreställningar Publik
boX med ung cirkör 22 14 415
cirkusliv 8 10 720
nycirkusprogrammets 7 produktioner 32 4 510
cirkus De luxe 9 860
inside out 37 19 221
kulturfestivalen 8 12 000
olika 17 1 769
trippa trappa tvillingpappa 14 2 397
Doverie 17 1 817
Ös! 18 2 105

totaLt 182 69 814
Traces* 7 3727

*Dessutom arrangerade vi ett gästspel med Les 7 doigts de la main föreställning traces i samarbete 

med subtopia och botkyrka kommun

oRgAniSATion 

cirkus cirkörs moder är cirkör ideell förening. i föreningen bedrivs kurser, träning 

och utbildning. ideella föreningen äger cirkör AB som producerar föreställningar och 

events. Förutom ett nära samarbete mellan alla verksamheterna har bolagen gemensamma 

administrations- och stödfunktioner som ledning, ekonomi, forskning & utveckling, sälj och 

kommunikation samt it.

styrelse 2008: bengt Westerberg (ordförande), tilde björfors, mats björkman, malin Dahlberg, 

charlotte olofsson, andreas skjönberg, gunilla thorgren och birgitta Winnberg-Rydh. styrelsen är 

oavlönad.

Ledningsgrupp 2008: konstnärlig ledare – tilde björfors, vD – Pia kronqvist till och med 18/9, 

anders Frennberg från 1/11, tf vD 19/9-31/10 Linda beijer, vice vD – kajsa Lind, ekonomichef 

– astrid Palmér, Pedagogisk chef – Linda beijer. 

styrgrupp 2008 (förutom ledningsgruppen): chefsproducent sceniska enheten – Lars Wassrin, 

kommunikationschef – susanne Reuszner, verksamhetsledare cirkör event – cajsa Lindegren. 

cirkus cirkör har under 2008 haft 24 fast anställda medarbetare samt 245 korttidsanställda fördelat 

på 47 årsverken. Totalt fick 269 personer lön från Cirkus Cirkör under året.

EKonoMi 
cirkus cirkör har under 2008 omsatt 24 983 095 kronor varav 14 351 160 kronor utgörs av egen 

försäljning och 10 631 935 kronor i form av externa investeringar från allmänna arvsfonden  

1 304 000, ams 613 000, botkyrka kommun 720 000, Framtidens kultur 150 000, 

Riksidrottsförbundet 47 275, statens kulturråd 5 018 517, stockholms kulturförvaltning 779 143, 

stockholms Läns Landsting 2 000 000.
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