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En SATSning i ALBy MÄRKS i MARSEiLLE
under 2011 har cirkus cirkör spelat föreställningar i elva länder och bedrivit 
föreställnings- eller pedagogisk verksamhet i ett 60-tal svenska kommuner. Det 
är, för att använda ett slitet uttryck, något helt unikt för en regional kulturinstitution.

cirkus cirkör uppbär idag statliga anslag inom klassificeringen ”regionala 
kulturinstitutioner”. Det var ett viktigt erkännande av verksamheten när beslutet 
fattades för sju år sedan. men liksom hybriden cirkör, med sin bredd av konst 
och utbildning, inte helt lätt låtit sig klassificeras i de gängse mallarna för svensk 
scenkonst, beter sig cirkör inte heller som andra regionala kulturinstitutioner. 
benämningen kan därför ibland kännas lite missvisande. cirkus cirkörs betydelse 
för introduktionen av nycirkus som konstform till vårt land liksom hela norden – 
och hur den influerat annan scenkonst - är odiskutabelt stor. cirkus cirkör är en 
fråga av nationellt intresse vilket också märks på efterfrågan från arrangörer, 
publik och från alla som vill träna cirkus eller ta del av våra erfarenheter i form av 
seminarier, fortbildning och workshops. all cirkus cirkörs verksamhet utgår från 
alby i botkyrka kommun men vi berör och jobbar snart över hela världen.
 
ALBy –  SVERigE – VÄRLdEn
vi har under året inlett ett fruktbart samarbete med lastbilstillverkaren scania, 
som hjälper oss att lösa våra föreställningars transportbehov i europa. cirkus 
cirkörs två föreställningar Wear it like a crown och Undermän har i under 2011 
spelat i 16 europeiska städer i Finland, norge, tjeckien, Frankrike, ungern, 
slovenien, Holland, belgien och tyskland. Därutöver har vi turnerat till ett fem-
tontal svenska städer, utöver botkyrka och stockholm. 

en annan av våra verksamheter, cirkör event, som producerar cirkus på upp-
drag, har genomfört 63 unika event i 30 städer, varav fyra utomlands.

vår pedagogiska avdelning kurser & träning har bedrivit verksamhet på upp-
drag i 52 svenska kommuner och nära 33 000 personer med och utan funktion-
shinder har deltagit. vi har under året blivit medlem i caravan, ett europeiskt 
nätverk för social circus, ett samlingsnamn för verksamhet när cirkus används 
inom andra områden än det rent artistiska. vi har också hållit föreläsningar och 
workshops om cirkuspedagogik i norge och deltagit i möte med nordic circus 
network i Finland.

vårt gymnasieprogram för nycirkus som bedrivs med s:t botvids gymnasium i 
botkyrka, har av naturliga skäl den mesta verksamheten förlagd i botkyrka. men 
eleverna blir engagerade i event och utbyten, och får därigenom en inblick i 
branschen och en utblick i den internationella scenkonstvärlden. 

internationellt har svensk nycirkus uppmärksammats åtskilligt under senare år. 
Framgångarna kröntes i januari 2011 då unga nycirkusartister utbildade i alby i 
botkyrka, mottog guldmedaljer i två kategorier i den prestigefyllda tävlingen 
Festival mondial du cirque de Demain i Paris.
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EuRopEiSK SAMVERKAn föR pRoduKTion AV ScEnKonST
Den ökade internationaliseringen och det allt mer ökade samarbetet mellan 
europeiska kompanier och projekt, öppnar nya vägar för hur vi kommer att 
arbeta med att producera föreställningar i framtiden. Det blir allt vanligare att 
även nordiska kompanier tar del av så kallade residens, där man blir inbjuden till 
en plats för att utveckla och repetera en ny produktion. Detta är ett vanligt sätt att 
producera scenkonst i europa. man erbjuder scenen för gästande föreställningar 
och för framtagning av nya produktioner. genom de kontakter som skapas i 
produktionsfasen, leder samarbetet även till att själva slutresultatet – föreställn-
ingen – hittar fler arrangörer som är villiga att köpa in den för att visa den på 
andra scener och festivaler.

fRAMTidEn 
inför 2012 projekteras en om- och utbyggnad av de befintliga cirkushallarna  
i alby. Detta för att kunna delta i projekt där också cirkus cirkör kan erbjuda 
plats för nationella och internationella samarbeten, men också för vår egen 
produktion av föreställningar. 2011 inleddes ett samarbete mellan oss och två 
nycirkuskompanier i Prag och marseille. samarbetet, som går under namnet 
Lacrimae, kommer att utforska konstformens möjligheter vid olika workshops 
och utbyta erfarenhet och kunskap mellan regissörer, kreatörer och artister. inom 
Lacrimae-projektet utvecklar vi vår nästa stora internationella turnéproduktion 
Knitting Peace som planeras ha premiär i marseille under 2013, då marseille /
Provence är europeisk kulturhuvudstad. 

Framtiden känns hoppfull. satsningar i alby märks alltså över hela världen – 
2012 åker vi bland annat till montreal, new York och buenos aires och 2013 har 
vi urpremiär i marseille. 

Anders Frennberg, VD
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pREMiÄR 2011 – undERMÄn
en underman är basen i parakrobatik. Den som står under och lyfter fram sin 
partner. Förställningen Undermän är den sanna historien om tre män som för-
lorat sina partners, och därmed sina karriärer och drömmar. De har levt ett liv 
där de stöttat, balanserat, lyft och räddat sina nära, men vem stöttar en övergiven 
underman? De bestämmer sig för att hitta livslusten och ta revansch. 

Undermän är framtagen och regisserad av olle strandberg, en tidigare 
cirkörartist som de senaste åren varit verksam som koreograf, dansare och 
projektledare i cirkus-, nutida dans- och streetdanceproduktioner bl a genom 
”Poetry in motion”. Undermän hade inlett sin konstnärliga process när man 
genom ett residens på cirkör Lab tillsammans med tilde björfors bestämde 
att Undermän skulle bli cirkus cirkörs nya turnéproduktion. i april 2011 hade 
Undermän sin cirkör-premiär på stora teatern i göteborg. Undermän spelades 
därefter i Rotterdam (nL), uppsala, malmö, olofström, skövde, auch (FR), 
neerpelt (be), göteborg, Ytterjärna, gävle, stockholm, münchen (De) 
och västerås. 

Kreativt team 

idé & Regi olle strandberg 
undermän mattias andersson, matias salmenaho, Peter Åberg 
Musik andreas tengblad 
Livemusik andreas tengblad, mattias andersson, matias salmenaho, Peter Åberg
Ljusdesign eero auvinen 

totalt har Undermän spelat 56 föreställningar för en publik på 12 951 personer.



WEAR iT LiKE A cRoWn
Wear it like a crown som hade premiär 2010, 
fortsatte framgångsrikt att turnera under 
hela 2011. 

Wear it like a crown är den sista delen i 
cirkus cirkörs trilogi om kroppen. i denna 
tragikomiska och absurda föreställning 
utforskar regissören tilde björfors kaos och 
ordning och hur risker förvandlas till möjli-
gheter. om att välja att bära våra misslyck-
anden, rädslor och tillkortakommanden som 
en krona. och om att putsa den och bära 
den med stolthet. 

Wear it like a crown inledde året med en 
spelperiod på södra teatern i stockholm. 
Därefter gick turnén vidare till Linköping, 
norrköping, motala, Örebro, Falun,  
Landskrona, Helsingfors (sF), malmö och 
bergen (no) under våren. Höstsäsongen 
inleddes i Prag (cZ). Därefter spelades 
föreställningar i stockholm innan den två 
månader långa norgeturnén startade i oslo. 
turnén som också besökte Haugesund, 
sandnes, arendal, bölgen, Lillehammer och 
gjövik fick en fantastisk avslutning i Fredrik-
stad där arrangören synliggjorde nycirkusen 
och cirkus cirkör med otal olika aktiviteter 
som seminarier och workshops som fick 
stor uppmärksamhet. Därefter åkte föreställn-
ingen vidare Piteå varifrån föreställningen 

också sändes live på Folkets Hus och 
Parker-biografer över hela landet. Året 
avslutades med spelningar i mulhouse (FR), 
budapest (Hu) och Ljubliana (sL).

Ensemble Henrik agger – parakrobat, 
Louise bjurholm – parakrobat, David eriks-
son – parakrobat, trapets, jonglör, anna 
Lagerkvist – pålartist, Jesper nikolajeff 
– motorsågsjonglör, knivkastare, Fouzia 
”Fofo” Rakez – parakrobat, trapets, jonglör.

under 2011 har Wear it like a crown spelat 
161 föreställningar för en publik om 73 053 
personer.

SAgociRKuS

Sagocirkus är en föreställning för förskola 
och lågstadiet, som med spännande ny-
cirkuskaraktärer och ett svindlande sago-
äventyr förvandlade ett klassrum till en 
mystisk plats. Föreställningen berättades fritt 
utifrån H c andersens saga, Dummerjöns. 

Medverkande Lisa Freudendahl/Rebecca 
Westholm och Fredrik Deijfen. 2 640 elever  
i förskoleklass och årskurs 1-3 har sett  
Sagocirkus komma till deras klassrum i  
botkyrka, stockholm och mjölby. Sagocirkus 
producerades av cirkus cirkörs kurs och 
träningsavdelning i samarbete med Johan-
nesdalsinitiativet.

KonSTnÄRLig VERKSAMHET  föRESTÄLLningAR



RoMAnSKA BågAR
under fyra kvällar i maj och juni intog cirkus 
cirkör vadstena klosterkyrka för en skräddar- 
sydd föreställning utifrån tomas tranströmers 
dikt Romanska bågar. besökarna inbjöds till 
en upplevelse där cirkusen i samspel med 
kyrkorummet och tranströmers ord talade 
till människans inre existentiella rum – där 
valv på valv öppnar sig oändligt.

cirkus cirkör medverkade med sju artister 
och lokala körer. musik framfördes bland 
annat på orgel och digeridoo samt fiol och 
elektronik.

idén kom från torbjörn ahlund, kyrkoherde i 
vadstena som också medverkade som 
recitatör i föreställningen. 

vad vi inte visste när vi arbetade fram och 
framförde föreställningen var att tomas 
tranströmer skulle tilldelas nobelpriset i 
litteratur senare i år.

idé & regi torbjörn ahlund, Jesper nikolajeff 
och Lars Wassrin.
Artister mattias andersson, elin könig 
andersson, esmeralda nikolajeff, mira 
Leonard, Fredrik Deijfen, kimmo Hietanen, 
Jesper nikolajeff. 
Musikansvarig Hadrian Prett. 

spelade fyra föreställningar den 28 maj – 4 juni 
för ca 2 000 personer i vadstena klosterkyrka.

ciRKöR LAB
cirkör Lab är cirkus cirkörs konstnärliga 
utvecklingsmiljö där artister, kreatörer, peda-
goger och forskare arbetar sida vid sida. 
Frön till våra egna föreställningar föds och 
gror i och omkring cirkörlabbet. exempel är 
Inside out, Wear it like a crown och Undermän. 
cirkör Lab har varit residensplats för ny-
cirkuskompanier ni kan se runt om i världen 
liksom för tvärvetenskapliga forskningspro-
jekt, skolpedagogisk utveckling, film och 
tankesmedjor om kreativt ledarskap.

tilde björfors forskningsprojekt cirkus som 
gränsöverskridare i konst och samhälle 

har under detta projektets sista år arbetat i 
labbet med fotografer, forskare, artister och 
filmare för att dokumentera och gestalta re-
sultatet och processen. en del av resultatet 
presenteras under våren 2012 på hemsidan 
www.circusresearch.com.

under 2011 har vi välkomnat både tillfälliga 
artistkonstellationer och fasta kompanier 
som bland andra Rebecca Westholm med 
produktionen eat it, chipmunk Forge och 
niklas valenti till residens i labbet. 

föRpRoduKTion AV KniTTEd piEcE 
ocH KniTTing pEAcE 
– en del av ett det internationella 
projektet Lacrimae

cirkus cirkör har under 2011 inlett ett konst-
närligt utvecklingssamarbete tillsammans 
med nycirkuskompanierna cahin-caha 
från Frankrike och La Putyka från tjeckien. 
tillsammans kommer vi att arrangera tre 
gemensamma labb/workshops i respektive 
land. tanken är att regissörer, artister, for-
skare och referensgrupper tillsammans ska 
utbyta arbetsmetoder och erfarenheter, ut-
tryck, estetik och kulturella perspektiv för att 
berika varandra och vidga de konstnärliga 
perspektiven. vi kommer också hjälpa var-
andra att bygga internationella nätverk för 
artistisk och konstnärlig kompetensutveck-
ling, liksom för försäljning och arrangörskun-
skap. De tre kompanierna kommer parallellt 
att arbeta fram varsin fristående föreställning 
som har premiär som en triptyk i marseille 
januari 2013 då marseille/Provence är euro-
peisk kulturhuvudstad. 

cirkus cirkörs kommer att presentera två 
sammanlänkade föreställningar ur projektet. 
Del ett är Knitted Piece som har premiär på 
confidencen i juli 2012. efter spelperioden 
där går föreställningen in i en ny konstnärlig 
process som ska resultera i föreställningen 
Knitting Peace som har med premiär i mar-
seille 2013. 

KonSTnÄRLig VERKSAMHET föRESTÄLLningAR KonSTnÄRLig VERKSAMHET  föRESTÄLLningAR
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inTERnATionELL 
föRSÄLjning ocH nÄTVERK

Det internationella kontoret har under flera 
år byggt upp en stadig kompetens och 
deltagit i nätverk och sammanhang som är 
viktiga för den internationella utvecklingen. 
ambitionen är att bygga upp ett cirkus 
cirkör network med arrangörer som regel-
bundet köper in våra föreställningar och i 
vissa sammanhang arrangerar längre 
turnéer. 

arbetet med detta har kommit så pass långt 
att cirkus cirkör idag, långt före repetitions-
start av en ny föreställning, har turnén lagd 
från premiär och ett och ett halvt år framåt. 

i sverige har vi skapat ett nätverk av sven-
ska teaterinstitutioner samt några av Rikste-
aterns största teaterföreningar. Långsiktiga 
samarbeten har knutits med kulturhus-
nätverk i norge och Danmark som arrang-
erar längre turnéer i respektive land. i övriga 
europa finns en trogen grupp återkom-
mande arrangörer, en skara som vi arbetar 
på att utöka steg för steg.

under verksamhetsåret 2011 togs ytterligare 
steg i att både fördjupa och utveckla nya 
marknader. vi har skrivit avtal med en agent 
som fått i uppgift att på bearbeta den fransk 
talande marknaden som är den största och 
kanske viktigaste marknaden för nycirkus. 

samtal förs med liknande aktörer för att 
möjliggöra att cirkus cirkör på allvar börjar 
turnera också på andra kontinenter.

cirkus cirkörs föreställningar har i år spelat 
83 föreställningar internationellt och besökt 
Finland, norge, tjeckien, Frankrike, ungern 
och slovenien, Holland, belgien, Frankrike 
och tyskland. några internationella festivaler 
värda att nämna är cirkusstad i Rotterdam, 
auch i Frankrike och tollwood i tyskland där 
Undermän gjorde stor succé vilket lade 
grunden för fortsatt internationell turné.
under 2012 planerar vi att spela bland  
annat i Danmark, Frankrike, storbritannien, 
tyskland, usa, argentina, norge, italien, 
kanada, tjeckien och nederländerna.

ciRKöR EVEnT
cirkör event antog i år utmaningen att låta ett beprövat krogshowkoncept möta 
den moderna cirkusen genom samarbetet med produktionsbolaget 2entertain. 
Resultatet blev showen ”Drömmen om Las vegas - en utsökt flamberad ny-
cirkusshow”. vi skapade en tidlös varietéupplevelse med det bästa från våra 
två världar. vi blandar friskt och galet mellan schlager, rock, ballad, sång, dans, 
häpnadsväckande cirkuskonster och galna infall. 

Föreställningen regisserades av cirkus cirkörs olle strandberg. i showen med-
verkade åtta artister, varav fyra cirkusartister. Premiären stod i västervik den 4 
oktober och turnerar nu som krogshow i sverige och norden. Från cirkus cirkör 
medverkade cirkusartisterna sanna kopra, mirja ”miku” Jauhiainen, andreas Falk 
och Ronnie nilsson. cirkör event gick in som samproducenter med ansvar för 
regi, casting av cirkusartister och cirkusteknisk rådgivning och kunskap. 

under 2011 har cirkör event producerat 63 olika event i form av scen-
framträdanden, mingel, föreläsningar och pedagogiska workshops. bland företag 
och organisationer som köpt in cirkör event kan nämnas ikea, astra Zeneca, 
absolut vodka och Företagarna. sammanlagt har vi kontrakterat 237 artister och 
pedagoger. cirkör event har nått ut till en publik på ca 38 000 personer.
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KuRSER & TRÄning
cirkus cirkörs kurs och träningsverksam-
het har under 2011 mött 32 800 barn och 
ungdomar, vuxna och äldre. som femåring, 
med eller utan funktionsnedsättning, kan 
man börja träna nycirkus hos oss. Det går 
att välja mellan 28 cirkuskurser från nybör-
jarnivå till mer avancerad och hos kurser 
och träning lägger man sin grund till att söka 
till gymnasiets nycirkusprogram.
 
cirkus cirkörs kurser och träning har under 
2011 besökt 53 kommuner, 42 skolor och 
kulturskolor, tolv fritidsgårdar, ett 50-tal 
organisationer, föreningar, mässor, festivaler 
med nycirkusprova-på, föreläsningar, shower, 
föreställningar, workshops och fortbildningar. 
vi har anlitat 68 cirkörpedagoger och 
cirkusartister. cirkus cirkör driver drop-in 
cirkusträning varje vecka, circus camps, 
kurser på skolloven eller öppen träning för 
professionella. 

VERKSAMHET i BoTKyRKA
basen för cirkus cirkörs pedagogiska verk-
samhet ligger i botkyrka och under 2011 
har mer än 5 000 botkyrkabor mött cirkus 
cirkörs pedagogiska verksamhet i skolan 
och på fritiden. särskolebarn, grundskole- 
och gymnasieelever samt fritidsgårdar och 
boende på äldreboende har deltagit i aktiv-
iteter som cirkus i skolan och cirkusträning. 
elever i årskurs 7 har bjudits in att se att 
se cirkus cirkörs världsturnerande succé-
föreställning Wear it like a crown.

under hösten 2011 har cirkus cirkör 
genomfört en särskild satsning tillsammans 
med kommunens samtliga fritidsgårdar. syftet 
var att se hur vi kan utveckla en cirkusverk-
samhet som går mer hand i hand med de 
fritidsintressen som ungdomarna har sedan 
tidigare. Det har lett till workshops i bland 
annat Parkour och bmX. ungdomar har 
bjudits in till cirkus cirkörs öppna träning, 
alla har fått möjligheten att se cirkusshow i 
cirkushallen samt en Fotbollsfreestyle på 
Fittjapulsen. under höstlovet genomförde vi 
även en nycirkusworkshop kring identitet 
och självkänsla, som en del av ett läger  
arrangerat av fältassistenter i botkyrka. 

öVRig VERKSAMHET 
i BoTKyRKA KoMMun

- 800 invånare, äldreboende, barn och vux-
na, har sett vår ungdomsgrupp ung cirkör 
och cirkus cirk isis på Hjärta botkyrka.

- cirkus cirkör arrangerade en sommarturné 
som ägde rum på gårdar, gator och torg i 
Fittja, tumba och alby med den interna-
tionellt turnerande cirk isis.

- 700 elever i årskurs 7 har sett cirkus 
cirkörs föreställning Wear it like a crown på 
södra teatern i stockholm.

- 480 barn, unga och deras familjer har  
deltagit i cirkushallens öppna prova-på 
under fyra söndagar utan kostnad.  

- under året har ca 200 botkyrkabarn och 
ungdomar tränat nycirkus på någon av våra 
28 terminskurser och droppat in på vår 
drop-inträning

- kassmyraskolans alla 450 elever fick byta 
ut idrottslektionerna mot en veckas inspir-
erande nycirkusträning.

- vid 45 tillfällen har ca 1 900 barn och unga 
amatörer tränat cirkus på drop-in i cirkus- 
hallen eller deltagit i någon av de 28 termins- 
kurserna. amatörer på avancerad nivå kan 
även träna på söndagar på öppen träning 
för proffs. 

- Öppen träning för proffs 
under 170 tillfällen har cirkusstuderande och 
frilansande artister haft möjlighet att träna 
regelbundet för att säkra sin utveckling som 
cirkusartister. 

- under årets sport-, sommar- och höstlov 
kunde 250 barn och unga upp till 17 år 
träna cirkus, dans och teater för att avsluta 
veckans träning med en uppvisning. under 
sommarlovet arrangerades även ett ”circus 
camp” för ungdomar.

- i samarbete med botkyrka församling har 
vi arrangerat cirkusträning för flyktingbarn.

- samtliga botkyrkaanställda har fått möjlig- 
heten att träna cirkus under en dag. 



pEdAgogiSK VERKSAMHETpEdAgogiSK VERKSAMHET

nyciRKuS föR 
funKTionSnEdSATTA

sedan slutet av nittiotalet driver cirkus cirkör 
nycirkusaktiviteter för barn och unga med 
funktionsnedsättning. ambitionen är att alla 
barn och skall få möjlighet att uppleva 
nycirkus. nycirkusträningen väcker lust och 
uppmanar till att leka och att ha roligt, vilket 
i sin tur visat sig ge utveckling på flera plan. 
Det leder bland annat till förbättrad fysik och 
motorik vilket i sin tur stärker självförtroendet 
och utvecklar den sociala förmågan.

vi har haft 18 stycken större och mindre 
uppdrag i form av prova-på, skapande av 
föreställningar, workshops för personer som 
jobbar med barn och ungdomar med särskilda 

behov. totalt nådde vi 654 deltagare, vilket är 
en stor ökning från förra året. 

På tisdagskvällar kan barn mellan 7-18 år 
träna i alby. två kurser med totalt 25 barn 
och unga får 24 träningstillfällen per år. 

vid två tillfällen har cirkushallen öppnats för 
att barnen, deras familjer och vänner till- 
sammans ska kunna prova på cirkus. 
Dagarna har varit fullbelagda och det har 
varit superkul att se barn och vuxna hänga  
i trapets, jonglera och gå på lina tillsam-
mans. totalt har 130 barn och unga deltagit 
i denna prova-på-verksamhet. cirkus 
cirkörs verksamhet för barn och unga med 
funktionsnedsättning har sponsrats av Hsb 
södertörn.

TRÄning på fRiTidEn
Stockholm
På lördagar och söndagar har cirkus cirkör som tidigare haft cirkuskurser för 
barn och unga i vasa Reals gymnastikhallar. vi har haft tio kurser för 250 barn 
och unga.

Sommarturné i hela Sverige
under sommaren turnerade cirkus cirkörs till 20 olika städer från norr till söder i 
sverige och arrangerade cirkusträning för barn och ungdomar i samarbete med 
Folkets Hus & Parker. ca 3000 personer deltog i verksamheten.

ciRKuS & SHoW i SKoLAn
cirkus cirkör har under 2011 arbetat på totalt 42 skolor och bytt ut idrottslek-
tionerna mot cirkusträning. tusentals barn och unga har utmanats med jongler-
ing, lindans, trapets och akrobatik på skolidrotten. 

sex skolor fick dessutom se en cirkus de Luxe-show, framförd av de pedagoger 
som var kvar veckan ut för att träna med dem.

kurser och träning producerade även skolföreställningen sagocirkus (läs mer 
under Föreställningar).

internationellt & nordiskt
i år blev cirkus cirkör medlemmar i caravan, ett europeiskt nätverk för social 
cirkus. Dess mål är att främja utbyte av cirkuskunskap och pedagogisk träning 
för barn och unga, genom t ex ungdomsutbyten och utbildning för lärare. vår 
pedagogiska verksamhet har utökats till att också genomföra föreläsningar och 
workshops i norge samt till deltagande i nordic circus network i Finland.

pedagogisk utveckling - fortbildning, labb för cirkörpedagoger
under 2011 har vi satsat mycket på att utveckla vår pedagogik utifrån fokus-
områdena cirkus i skolämnena samt cirkus för personer med andra funktions-
förutsättningar. Det sistnämnda innebar bl a en utbytesvecka i bryssel med 
Handicirque. under en fortbildning med våra cirkörpedagoger deltog även en 
särskoleklass från södermalmsskolan. 



nyciRKuSgyMnASiET
våren 2011 utexaminerades ytterligare ett femtontal gymnasiestudenter redo 
för att ta cirkusvärlden med storm. sju elever kom in på kandidatprogrammet på 
Dans och cirkushögskolan (DocH) och flera elever kom in på högre utbildningar 
i montreal, montpellier, turin och i köpenhamn. 

gymnasiet har idag 16 stadigt återkommande lärare specialiserade på olika dis-
cipliner och internationella gästlärarteam har tagits in vid olika tillfällen. 

en viktig del i utbildningen är mötet med publiken och eleverna har förutom att 
jobba med föreställningar deltagit i flera event tillsammans med cirkör event 
och cirkus cirkör kurser och träning. bland annat på stockholms stadshus, i 
nynäshamn samt på Palatset. intäkterna från eventen går bland annat till att  
finansiera att eleverna i årskurs 2 kan göra en studieresa till Paris. i år besökte 
de cirkusfestivalen och tävlingen Festival mondial du cirque de Demain och 
gjorde studiebesök på cirkusskolorna ecole nationale des arts du cirque de 
Rosny-sous-bois och L’académie Fratellini i Paris. 

Fem av gymnasiets elever fick också möjlighet att arbeta i magali bancel och  
mattias Lindströms julföreställning som spelades i Frankrike.

gymnasiets föreställningar 2011
Årskurs 3 har i olika grupper tagit fram och spelat en föreställning som slutpro-
jekt på gymnasiet.
Far Out som spelades på Riksteatern i Hallunda 6-7 maj, två föreställningar för 
300 personer.
Sara som spelades på skarpnäcks kulturhus den 13-14 maj, två föreställningar för 
200 pers.
Hampus är inte som alla andra spelades på Riksteatern den 13-14 maj, 
tre föreställningar för 200 pers.
Årskurs 2 arbetade fram föreställningen Akta tillsammans med regissören Jens 
engman, spelades i mellanhallen i alby 25-26 mars, tre föreställningar för 350 
personer.

foRSKning ocH uTVEcKLing
cirkus transfer blev 2009 vårt samlings- 
namn för projekt, idéer och vägar att överföra 
cirkusens tekniker och konstnärliga grund till 
andra arenor än scenen och träningsgolvet. 

under 2011 har vi öppnat cirkus cirkörs 
första utställning - ”total cirkus - om 
konsten att vara människa”, en interaktiv 
utställning i samproduktion med mölndals 
stadsmuseum. utställningen utgår från och 
presenterar delar av forskningsresultatet 
från tilde björfors forskningsprojekt ”cirkus 
som gränsöverskridare i konst och sam-
hälle”. total cirkus öppnade på mölndals 
stadsmuseum den 16 april och har varit öp-
pen för mölndals och göteborgs-regionens 
skolor och publik under hela året. under 
perioden utställningen var öppen besöktes 
den 38 255 personer varav 9098 barn. 

För andra året i rad har vi samarbetat med 
Dans & cirkushögskolan och Handels- 
högskolan i stockholm i genomförandet  
av en högskolekurs i cirkus transfer för  
professionella cirkusartister och master in  
management-studenter.

vi har genomfört workshops kring teman vi 
tränat hårt på under 16 år - som att bygga 
en kreativ organisation, leda förändring, 

uppfylla drömmar, driva ideellt entreprenör-
skap och att vara kontinuerligt nyskapande. 
vi använder expertisen inom cirkus i tillit, 
risk, samarbete och allt är möjligt. utgångs- 
punkten är cirkus cirkörs ledord och arbets- 
verktyg solidarisk individualism, uppkäftigt 
engagemang och kvalitativ galenskap. 
under 2010 har vi arbetat med rektorer, risk- 
kapitalister, kulturentreprenörer, designers, 
lärarlag och ledningsgrupper från både 
näringsliv och offentlig sektor.

som en del av Wear it like a crowns turné i 
norge genomförde arrangören Østlands 
kulturproduksjon i Fredrikstad ett konstnär-
ligt residens med cirkus cirkör. Förutom att 
spela Wear it like a crown för både skolor och 
som offentlig föreställning höll cirkus cirkör 
ett antal cirkusworkshops och seminarier 
utifrån olika perspektiv; bl a cirkus som 
konst och vetenskap, hur cirkus kan påverka 
en kommun, hur cirkusen kan skapa värden 
och påverka innovation genom samarbete 
med näringslivet och om arbetet med skolor. 
seminarierna var mycket välbesökta och 
fick stor uppmärksamhet i regionen.

öVERgRipAndE pRojEKT ocH VERKSAMHETpEdAgogiSK VERKSAMHET



ny HEMSidA
under 2011 har cirkus cirkör satsat på att förbättra kommunikationen via 
digitala medier bland annat genom att lansera en ny hemsida på www.cirkor.se. 
Den nya sidan gör det lättare och mer lustfyllt att ta del av cirkus cirkörs verk-
samhet och underlättar vår kommunikation med publik och deltagare. Den gör 
det lättare att boka biljetter till cirkus cirkörs föreställningar över hela världen 
och att boka och betala platser på kurser. vi har också sett till att cirkus cirkör 
hamnar högre i sökmotorernas träfflistor vilket hjälpt till att öka antalet besökare 
på sidan markant. som exempel kan man se att sidan enbart den korta peri-
oden mellan lanseringen i mitten av september och årsskiftet hade 18 525 unika 
besökare (nästan 5 300 per månad) jämfört med tidigare då vi hade mellan  
150-500 besökare per månad.

vi har också gjort om cirkus cirkörs nyhetsbrev som numera kommer ut  
ungefär var femte vecka. vi har även utökat vår närvaro på Facebook och  
twitter. cirkör har en sida på Facebook för cirkus cirkör, samt varsin för 
föreställningarna Wear it like a crown och Undermän. Det har ökat kontakten 
med publiken och det är fantastiskt att se det gensvar våra gästspel ger från 
publik alltifrån stockholm, Piteå, Prag, norge och Frankrike. vid årsskiftet hade 
mer än 10 000 personer gått in och ”gillat” på någon av cirkus cirkörs tre Face-
booksidor. 
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oRgAniSATion
cirkus cirkörs moder är cirkör ideell fören-
ing. 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 led-
ning, ekonomi, forskning, utveckling, kom-
munikation, marknadsföring och it.

Styrelse 2011
bengt Westerberg (ordförande), tilde björfors, 
mats björkman, malin Dahlberg, annika Levin, 
olle strandberg, gunilla thorgren, birgitta 
Winnberg Rydh och charlotte olofsson. 
styrelsen är oavlönad.

LEdningSgRupp 2011
konstnärlig ledare – tilde björfors
vD – anders Frennberg
vice vD – kajsa balkfors 
ekonomichef – anna olsson
internationell försäljningschef – Lars Wassrin

Styrgrupp 2011 (förutom ledningsgruppen)

verksamhetsledare Produktion – anna Ljungqvist

verksamhetsledare kommunikation  
– susanne Reuszner
verksamhetsledare cirkör event  
– cajsa Lindegren
verksamhetsledare kurser och träning  
– mia crusoe
verksamhetsledare nycirkusgymnasiet  
– Walter Ferrero

cirkus cirkör har under 2011 haft 23 fast 
anställda medarbetare samt 254 korttids-
anställda fördelat på 46 årsverken. totalt har 
277 personer fått lön från cirkus cirkör under 
året.

EKonoMi
cirkus cirkör har under 2011 omsatt  
33 094 135 kr varav 25 079 554 kr utgörs  
av egen försäljning och 8 014 581 kr i form 
av externa investeringar: ams 55 500 kr,  
arvsfonden 230 937 kr, botkyrka kommun 
500 000 kr, kjell och märta beijers stiftelse 
100 000 kr, Riksidrottsförbundet 81 698 kr, 
stockholms läns landsting 2 040 000 kr, 
statens kulturråd 4 173 000 kr, stockholms 
stads kulturförvaltning 783 446 kr och 
svenska Filminstitutet 50 000 kr.



Wear it like a crown     161    73 053  
undermän       56    12 951

cirkusgymnasiet

dessutom

gästspel

sara           2           200
Hampus är inte som andra    3             200

cirkör event               63        38 000

cirk isis                     3             450

akta           3          350

totalt       302         97 713

ung cirkör - Laboratoriet      13       3 509   
sagocirkus        48       2 640
cirkus deluxe        10       2 510
Romanska bågar               4         2 000

Far out                        2            300

föreställning                        Antal förest.                   Total publik

puBLiKSiffRoR 2011
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på dESSA pLATSER HAR ciRKuS ciRKöR BEdRiViT VERKSAMHET undER 2011

Sverige
botkyrka 
båstad
eskilstuna
Falun 
Farsta
gävle 
göteborg 
Halmstad
Haparanda
Huddinge  
Huskvarna  
Järfälla  
Järva  
Jönköping
Landskrona 
Lidingö
Lidköping
Linköping
Ludvika
Luleå   
Lund
malmö
mariestad
mjölby
motala 
mölndal
nacka
norrköping
nykvarn 
nyköping 
nynäshamn
olofström 

Piteå 
skellefteå
skärplinge
skövde 
sollentuna
solna
staffanstorp 
stigen
stockholm
sundsvall
södertälje 
söråker
tierp
torslanda
trosa
tyresö
upplands-väsby
uppsala 
vadstena
vallentuna
vemdalen
visby
värmdö
värnamo
västerås 
älmhult
ängelholm
Örebro
Örnsköldsvik

utlandet
belgien
Danmark
estland
Finland
Frankrike
nederländerna
norge
slovenien
tjeckien
tyskland
ungernvi har under året inlett ett tvåårigt samarbete med lastbilstillverkaren scania, 

som hjälper oss lösa våra transportbehov i sverige och övriga europa.



på gång inföR 2012
tilde björfors har inom sin professur på DocH, sedan 2009 drivit forsknings- 
projektet ”cirkus som gränsöverskridare i konsten och samhället”. Projektet som 
är finansierat av vetenskapsrådet slutredovisas i mars 2012 genom en hemsida 
www.circusresearch.com samt ett antal seminarier.

i januari hyr cirkus cirkör stora teatern i göteborg en hel månad med Wear it 
like a crown, vi genomför också öppna prova-på i cirkus, parcour och fotbolls-
freestyle samt ett antal föreläsningar, seminarier och workshops.

Wear it like a crown gör en turné i Danmark och fortsätter sedan i europa samt 
till bam i new York.

Undermän fortsätter att turnera i sverige och europa och är inbjuden till montreal  
i kanada, samt buenos aires i argentina.

vi startar arbetet med våra två nya produktioner inom Lacrimaeprojektet –  
Knitted Piece som har premiär på confidencen i juli och Knitting Peace som får 
premiär i marseille i januari 2013.

flytt till nya lokaler – utökat engagemang i Botkyrka
Dans och cirkushögskolans flytt till stockholms innerstad har möjliggjort för 
cirkus cirkör att få tillgång till större tränings- och repetitionslokaler i cirkushal-
len. även kontoret kommer att flyttas och ligga i anslutning till träningshallarna. 
De nya lokalerna medför även att vi kan erbjuda bättre träningsmöjligheter för 
cirkusartister i stockholmsområdet samt att vi kan erbjuda residens för andra 
cirkuskompanier från hela världen. vi kommer också kunna bedriva mer öppen 
verksamhet för botkyrkas invånare – både i form av träning och föreställningar.
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