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Detta är Cirkus Cirkörs stadgar:

•   Göra nycirkus tillgängligt för alla i Sverige    
  – konstnärligt och pedagogiskt
• Sätta Sverige på nycirkusens världskarta
• Inspirera och inspireras av unga männi- 
    skor och gatan
• Förnyelse genom fördjupning av nycirku- 
 sens möjligheter
• Verka för och uppmana till uppkäftigt   
  engagemang, solidarisk individualism och  
     kvalitativ galenskap 

I sista punkten ersatte vi härom året ”demokrati, 
jämställdhet och engagemang” med våra ledord 
”uppkäftigt engagemang, solidarisk individualism 
och kvalitativ galenskap”. I övrigt är stadgarna så 
som de formulerades från början. Vår vision är att 
förändra världen med nycirkus.

VART ÄR VI PÅ VÄG?
Vi verkar utifrån våra stadgar. Stadgarna formu-
lerades i ett läge då konstformen nycirkus inte 
fanns i Sverige. Den svenska publiken hade 
kunnat se enstaka franska nycirkuskompanier i 
samband med vattenfestivalen i Stockholm. Men 
det var i stort sett allt.

Nu, 18 år senare, har mycket förändrats. Sveriges 
mest internationellt turnerande scenkonstinstitu-
tion är en nycirkus. Det finns mängder av kurser 
och utbildningar där människor av alla slag och 
alla åldrar tränar cirkus. Tidigare Danshögskolan 
i Stockholm heter numera Dans och Cirkushög-
skolan. Det finns högskoleforskning och cirkus-
professur, flera nycirkuskompanier, mängder av 
föreställningar och många svenska cirkusartister 
som verkar runt om i världen. 
Svensk nycirkus sätter avtryck i vårt eget land och 
i världen. Men resan har varit lång, bitvis stormig 
och ibland med avstickare och omvägar. Men vi 
har hållit kursen, för vi har alltid kunnat gå tillbaka 
till våra stadgar för att ta ut ny kompassriktning.

ATT TILLGÄNGLIGGÖRA NYCIRKUSEN
Med sikte på att göra nycirkus tillgängligt för alla  
i Sverige och att sätta Sverige på nycirkusens 
världskarta har vi under 2012 tränat och mött  
33 000 personer i 56 kommuner. Våra föreställningar 
har spelats i över 40 städer för 111 000 personer. 
Cirkör Event har skräddarsytt 70 unika events 
som setts live av 78 000 personer, för att inte 
tala om Nobelmiddagen i Blå Hallen som sågs av 
dryga miljonen svenska TV-tittare. 

ATT INSPIRERA OCH INSPIRERAS
2012 startade vi en ny verksamhet i Alby, Cirkör 
in the Hood. Det är ett gäng unga personer 
som efter ett omfattande projekt på sex olika 
fritidsgårdar i Alby, Fittja och Hallunda nu tränar 
i vår nyligen ombyggda Cirkushall. Cirkushallen 
inrymmer numera också vårt kontor. Här delar 
professionella artister träningsutrymmen och 
lunchrum med våra gymnasieelever, kontorsak-
robater och alla andra människor i olika åldrar 
som tränar hos oss. Att vi som arbetar på Cirkör 
ständigt är omgivna av yngre (och även äldre) 
generationer, och öppnar upp våra lokaler för alla 
intresserade, är en förutsättning för att inspirera 
och inspireras av unga människor och gatan.

FÖRNYELSE GENOM FÖRDJUPNING
Cirkör verkar för cirkusens utveckling också 
genom att stötta och skapa förutsättningar för 
utveckling av artister och andra kompanier. I 
samarbete med branschorganisationen Manegen 
har vi i Stockholmsområdet äntligen kunnat er-
bjuda daglig träning för professionella cirkusartister 
i våra ombyggda lokaler. De nya lokalerna innebär 
också en utvidgning av Cirkör LAB (Laboratory 
for Artistic Brilliance) som ger möjlighet till forsk-
nings- och utvecklingsprojekt, artistiska residens 
och att olika kunskapsområden möts. För vi vill 
verka för förnyelse genom fördjupning av nycirku-
sens möjligheter.

ATT STAKA UT OCH HÅLLA KURSEN



VÅRA LEDORD
Om visionen kan fungera som en fyr i dimma, är 
ledorden som ett ekolod som gör att vi undviker 
grundstötning. De är ett förhållningssätt som vi 
hela tiden kan studsa nya situationer och lägen 
mot. De ger oss svar på ett ”hur?” när vi arbetar 
mot olika mål. Vad är den solidariska individualis-
men i den här situationen? Hur förhåller vi oss nu, 
är det här uppkäftigt engagemang? Borde jag inte 
kliva ur komfortzonen lite mer i det här läget och 
stå för en smula kvalitativ galenskap? Så kan även 
en VD hålla på! 

Välkommen att ta del av vår verksamhetsberättelse 
för 2012. 
Anders Frennberg
stolt VD på Cirkus Cirkör

P.S. Vår grundare och konstnärliga ledare Tilde Björfors 
har under året mottagit  H.M. Konungens Medalj i 
åttonde storleken i högblått band och Natur och Kulturs 
stora Kulturpris. Det var hon värd! D.S.

BILDFÖRTECKNING
Håkan Larsson omslag, s. 3 
Linnea Svensson Arbab s. 9, s.10 
Mats Bäcker s.4, s. 5, s.16
Christina Simpson s. 6, s. 8 
Fanny Senocq Ginsburg s.6 
Henrik Agger s. 7 
Helena Paulin-Strömberg © Nobel 
Media AB Bild s.11-12 
Tobias Fischer s. 13 
Göran G. Johansson s. 14 
Sima Korenivski s. 15, s. 18, baksida 
Johan Stomberg s. 17, s. 19-20

Vårt samarbete med SCANIA fortsatte 2012 (bilden är ett fotomontage)
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LACRIMAE – KNITTED PIECE – KNITTING 
PEACE
Cirkus Cirkör inledde 2011 ett konstnärligt 
utvecklingssamarbete, under namnet LACRIMAE, 
tillsammans med nycirkuskompanierna Cahin-
Caha från Frankrike och La Putyka från Tjeckien. 
Tillsammans arrangerade vi fyra gemensamma 
labb/workshops i respektive land under 
2011/2012. Målet är att regissörer, artister, 
forskare och referensgrupper tillsammans ska 
utbyta arbetsmetoder och erfarenheter, uttryck, 
estetik och kulturella perspektiv för att berika 
varandra och vidga de konstnärliga perspek-
tiven. De tre kompanierna arbetade parallellt 
fram varsin fristående föreställning under 2012, 
som under januari 2013 kommer att ha premiär i 
Frankrike, då Marseille/Provence är europeisk 
kulturhuvudstad. 

Cirkus Cirkör presenterade sin första del i 
projektet med föreställningen Knitted Piece som 
hade premiär på Confidencen i juli. På cirkus-
festivalen Letni Letná i Prag uruppfördes i augusti 
en Lacrimae-cabaret där delar av Knitted Piece 
visades tillsammans med valda delar av de andra 

Lacrimae-produktionerna. I oktober inleddes 
nästa repetitionsprocess, med en delvis ny 
ensemble, för den kommande föreställningen 
Knitting Peace. När Cirkör fick äran att stå för 
underhållningen på Nobelfesten visades akter  
ur Knitting Peace för första gången för publik. 

Genom projektet Lacrimae fick det kreativa 
teamet bakom Knitting Peace möjlighet att ar-
beta i en lång konstnärlig utvecklingsprocess, då 
man fick pröva och utveckla nya idéer. Premiären 
kommer att ske den 24 januari 2013 i samband 
med Kulturhuvudstadsåret i Marseille/Provence.

KNITTED PIECE
Fem nycirkusartister och en musiker. De kommer 
från olika länder, har olika erfarenheter och varsin 
vilja, men möts i en gemensam besatthet. I sin 
starka strävan och fascination för trådar förenas 
de. Tillsammans löper de linan ut i en föreställ-
ning full av artisteri och längtan, som undersöker 
hur man kan göra för att med ödmjukhet, respekt 
och ärlighet trassla sig fram genom en livslång 
strävan. För vad händer när man har förverkligat 
alla sina drömmar och inte hittar någon ny? Vem 



är det som håller i trådarna i våra liv? Vilken är 
den tråd som binder oss samman? Är det möjligt 
att sticka fred? Kan själva strävan efter någonting 
skapa en förändring?

Knitted Piece hade premiär på Confidencen  
Ulriksdals Slottsteater den 4 juli 2012.

Kreativt team:
Idé, regi och scenbild: Tilde Björfors, sidekick regi 
och rörelse: Olle Strandberg, sidekick scenografi 
och dramaturgi: Fanny Senocq Ginsburg, kostym: 
Anna Bonnevier, mask: Helena Andersson, attribut 
och måleri: Tomas Helsing, cirkuskonstruktion: 
Ulf ”Poly” Nylin och Joel ”MacGyver” Jedström, 
ljus: Ulf Englund, kompositör och ljuddesign: 
Samuel ”Looptok” Andersson.

Artister: Aino Ihanainen, Matleena Laine, Alexander 
Weibel Weibel, Quim Giron och Niklas Blomberg. 
Kompositör/musiker: Samuel ”Looptok” Andersson.

Knitted Piece spelade 25 föreställningar för en 
publik om 7 189 personer 2012.

WEAR IT LIKE A CROWN 
Wear it like a crown som hade premiär 2010, fort-
satte framgångsrikt att turnera under hela 2012. 

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 möjligheter. Om att välja att bära 
våra misslyckanden, rädslor och tillkorta-
kommanden som en krona. Och om att putsa 
den och bära den med stolthet. 

Wear it like a crown inledde året i januari med en 
spelperiod på Stora Teatern i Göteborg.  Därefter 
gick turnén vidare till Danmark, Frankrike, Wales, 
Södra Teatern i Stockholm, Östersund, Umeå, 
Halmstad, Malmö och i juni spelade vi för utsålda 
hus på den prestigefyllda scenen BAM i New 
York, USA. Sommarsäsongen inleddes på  
Östre Gasvaerk i Köpenhamn och fortsatte festival- 
spelningar i Pergine, Italien och Antwerpen, Belgien. 
Höstsäsongen inleddes med ytterligare en spel-
period på Södra Teatern, Stockholm. Därefter 
spelades föreställningar i Norge, Frankrike och 
Nederländerna. 

Kreativt team: 
Idé och regi: Tilde Björfors, musik och sångtext: 
Rebekka Karijord, kostym: Anna Bonnevier, mask: 
Helena Andersson, ljusdesign: Ulf Englund, 
ljuddesign/ljustekniker: Viktor Svälas, attributör/
dekormålare: Tomas Helsing, film och projektioner: 
Johan Bååth, dramaturg: Camilla Damkjaer,  
koreograf: Cilla Roos, cirkuskoreograf: Molly 
Saudek, cirkusrigg och trosskonstruktion: Ulf 
Poly Nylin och Anders Freudendahl, textbearbet-
ning: Kajsa Bolin.
Artister: Henrik Agger – parakrobat, Louise 
Bjurholm – parakrobat, David Eriksson – 
parakrobat, trapets, jonglör, Anna Lagerkvist – 
pålartist, Jesper Nikolajeff – motorsågsjonglör, 
knivkastare, Fouzia ”Fofo” Rakez – parakrobat, 
trapets, jonglör, Manda Rydman – luftakrobat, 
handstående.

Wear it like a crown spelade 100 föreställningar 
för en publik om 50 267 personer 2012.

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET



UNDERMÄN
En underman är basen i parakrobatik. Den som 
står under och lyfter fram sin partner. Förställn-
ingen Undermän är den sanna historien om tre 
män som förlorat 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 bestäm-
mer sig för att hitta livslusten och ta revansch. 

Undermän är framtagen och regisserad av Olle 
Strandberg, en tidigare Cirkörartist som de se-
naste åren varit verksam som koreograf, dansare 
och projektledare i cirkus-, nutida dans- och 
streetdanceproduktioner bl a genom ”Poetry in 
Motion”. Undermän hade premiär i april 2011 och 
har under 2012 spelats i Alby, Säffle, Lindköping, 
Falun, Hamburg, London, Buenos Aires, på turné 
i Norge, Montreal, Düsseldorf, Jönköping, Partille, 
Hässleholm, Örebro, turné i Frankrike och turné i 
Belgien, Nederländerna samt i Budapest. 

Det var en stor ära för Undermän att bli inbjudna 
till Complètement Cirque i Montreal, Kanada. 
Spelningarna på Roundhouse i London, Stor-
britannien ska också nämnas specifikt. De 
livesändes nämligen direkt via Roundhouse i 
samarbete med The Guardian.

Kreativt team 
Idé & regi: Olle Strandberg. 
Artister: 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 96 föreställningar för 
en publik om 32 422 personer 2012.

UNDERMÄN IN CONCERT
I samarbete med Parkteatern, Stockholms stads-
teater tog vi fram en konsertversion av Undermän 
anpassad för Parkteaterns scen i Vitabergen i 
Stockholm. Regissören Olle Strandberg gjorde 
tillsammans med artisterna en utökad konsertver-
sion baserad på Undermän men med gästartister 
och ytterligare musikaliska nummer. Gästartister 
var Anna Ahnlund och Joel Danell. Föreställningen 
spelades vid ett unikt tillfälle den 22 augusti för 
4 000 personer.

CIRKÖR LAB 
Cirkör LAB (Cirkör Laboratory for Artistic Bril-
liance) är samlingsnamnet för Cirkus Cirkörs 
konstnärliga utvecklingsmiljö där artister och 
kreatörer kan ägna sig åt nycirkusforskande för 
att fördjupa konstformen nycirkus. Även frön 
till våra egna föreställningar föds och gror i och 
omkring Cirkörlabbet, till exempel ovan nämnda 
Knitting Peace. Cirkör LAB är residensplats för 
nycirkuskompanier från hela världen liksom för 
tvärvetenskapliga forskningsprojekt, skolpedago-
gisk utveckling, film och tankesmedjor om krea-
tivt ledarskap.

Cirkör LAB fick en ordentlig nystart efter som-
maren då vi erhöll regionalt utvecklingsbidrag från 
Kulturrådet. Verksamheten utvecklades snabbt 
genom anställning av personal och igångsättand-
et av fler projekt, vilket innebar en rejäl injektion 
för Cirkör LAB. Varje kompani i residens ombeds 
redovisa sitt projekt för inbjuden publik. Informa-
tion om residensprojekten läggs kontinuerligt upp 
på Cirkus Cirkörs hemsida.

Aktiviteter i Cirkör LAB under 2012 har varit föl-
jande grupper: Rebecca Westholm /Ruby Rose 
productions med sin föreställning Eat it i februari, 
Magmanus med Magnus Bjøru och Manu Tiger i 
mars, Poetry In Motion med sin föreställning Ball-
room House i april, Benoît Fauchier och Jérôme 

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET 
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Galan från Cirque Kozh i september samt Isak 
Arvidson, som hade ett långtidsresidens med 
teknikutveckling fr.o.m. 3 september till december.
Under hösten hade Cirkör LAB en filmvisning där 
Cirkörs förproduktion Knitted Piece, som spelade 
på Confidencen sommaren 2012, visades för ca 
50 personer. I samband med filmvisningen ledde 
projektledarna en diskussion om skapande-
processen. 

Cirkör LAB:s projektledare har under året skrivit 
ett samarbetsavtal med Kulturkraft Stockholm för 
att bedriva kompetensutveckling för cirkusartister. 



Den övergripande ambitionen för det interna-
tionella kontoret har under 2012 varit att bygga 
vidare på Cirkus Cirkörs arrangörsnätverk. 
Nätverket består av såväl svenska som interna-
tionella arrangörer som regelbundet och genom 
en seriös och långsiktig affärsrelation med oss 
bokar våra föreställningar och inte minst är villiga 
att göra bokningar innan föreställningar har haft 
premiär. Som exempel kan nämnas att införsälj-
ningen av Knitting Peace turné vid 2012 års slut, 
ca en månad innan premiären, i princip var såld 
till maj 2014. Eftersom intresset för Cirkus Cirkör 
är mycket stort växer nätverket av arrangörer. 
Nätverket utgör en fundamental grund för att 
trygga ekonomiska intäkter till vår verksamhet.
Ett annat fokus under 2012 har varit att finna  
samarbetspartners som kan representera och 
turnera oss i europeiska länder och i andra 
världsdelar där vi har haft det svårare att skapa 
ett Cirkus Cirkör-nätverk. Vi har fortsatt vårt arbete 
med vår agent för den franskspråkiga delen av 
Europa, främst Frankrike, vilket har lett till nya 
spelplatser i landet. Under året har vi även inlett 
samarbeten med representanter för Kina samt delar 
av Asien, Spanien, Italien, Argentina, Brasilien och 

Australien. De flesta av dessa internationella 
relationer har lett till turnéer eller gästspel i 
respektive land under 2013-2014. Utöver detta 
fortsätter våra viktiga och framgångsrika samar-
beten med kulturhusnätverken i Norge och Danmark. 
Det internationella kontoret har under 2012 även 
deltagit i två IETM-möten i Köpenhamn respek-
tive Zagreb samt medverkat på Circostrada-
mötet Fresh Circus i Paris. Vi har representerat 
och haft säljaktiviteter vid vårt gästspel på BAM 
i New York samt under vår spelperiod på cirkus-
festivalen Montreal Complètement Cirque. Vi har 
deltagit på mässorna Subcase i Alby och CINARS 
i Montreal samt vid CIRCA Auch i Frankrike där vi 
bl.a. genomförde en pitch för Knitting Peace.  

Med ekonomiskt stöd från Svenska Institutet fick 
vi möjlighet att skicka en producent till Buenos 
Aires Polo Circo för representation och säljaktivi- 
teter under vårt gästspel där, vilket var viktigt. Via 
kulturrådet vid Sveriges ambassad i Moskva fick 
vi hjälp med att under en höstvecka besöka vissa 
utvalda teatrar och cirkusarrangörer i Moskva och 
St. Petersburg, scener som är intresserade av att 
arrangera Cirkus Cirkörs föreställningar i framtiden.

INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING OCH NÄTVERK

ATT SÄTTA SVERIGE PÅ SCENKONSTENS VÄRLDSKARTA



EVENT

Det var hemligt in i sista sekund, men många 
hade ändå gissat rätt: Cirkus Cirkör fick äran 
att göra underhållningen på 2012 års Nobelfest. 
Cirkör Event arrangerade och det blev succé! 
Stora delar av uppträdandet var hämtat ur Knitting 
Peace och Blå Hallen i Stockholms Stadshus 
fylldes av garn, rep, linor och trådar då salen 
intogs av artister som spelade fiol på multipla 
linor, balanserade på jättelika nystan, sprang på 
väggarna och gjorde luftakrobatik i rep och tra-
pets. Som avslutning fylldes trappan av hjulande, 
dansande, hoppande, voltande och stickande 
barn, unga och gamla från nycirkusprogrammet 
på S:t Botvids gymnasium och våra ensem-
bler Ung Cirkör och Stäying Alive. Den nordiskt 
vemodiga och magiska stämningen förstärktes 
av musikern Samuel ”Looptok” Andersson och 
sångerskan Maja Eriksson Långbacka. 

Under 2012 har Event producerat ett 70-tal 
events och fortsatt att samarbeta med event-
byråer. Några exempel från året har varit Haninge 
kulturhus som firat tio år, Svenska Handelskam-
maren i Paris, invigningen av Friends Arena och 
tio upplevelsemiddagar i en gammal nedlagd 
lave i Norberg för Secos Tools kunder. Ca 250 
artister och grupper har varit kontrakterade för 
kortare och längre uppdrag för Cirkör Event. 

De flesta av uppdragen har utförts i Stockholms-
området, samt i ett 20-tal kommuner runt om i 
landet. Därtill har vi gjort events i Norge, Danmark, 
Litauen och Frankrike.

Event har 2012 nått en livepublik på ca 78 000 
personer och på det kan läggas ca 1 210 000 tv-
tittare över hela världen som såg Nobelmiddagen.

INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING OCH NÄTVERK

VARJE EVENT 
– EN UNIK UPPLEVELSE



PEDAGOGISK VERKSAMHET 

Under 2012 har Cirkus Cirkörs pedagogiska verk-
samhet mött över 33 000 barn och ungdomar, 
vuxna och äldre med eller utan funktionsned-
sättningar. Totalt 90 cirkörpedagoger och artister 
har besökt 40 för-, grund- och kulturskolor, 21 
skolor genom Skapande skola, tio fritidsgårdar, 
sju äldreboenden och ett 30-tal organisationer, 
föreningar, mässor och festivaler i sammanlagt 
56 kommuner. 

Aktiviteterna har varit nycirkus-prova-på, föreläs-
ningar, shower, föreställningar, workshops och 
fortbildningar. Vi verkar i Botkyrka kommun och 
Stockholms stad i synnerhet, men också över 
hela Sverige och internationellt.

I år har vi satsat på att utveckla cirkusens peda-
gogiska metoder med syfte att inkludera personer 
som inte sjävmant söker upp vår verksamhet och 
med syfte att skapa interna kurser för de peda-
goger som jobbar hos oss. Detta innebar att vi 
deltog i en fortbildning ledd av Cirque du Soleil 
för lärare som arbetar med personer med funk-
tionsnedsättningar i Belfast, UK under en vecka. 
Dessutom har vi utvecklat en intern baskurs 
vilken samtliga terminspedagoger får ta del av. 
Kursen har genomförts en gång per månad. 
Dessa pedagoger samt de som jobbar för oss på 
Pedagogiska program (extern verksamhet) har 
även erbjudits en fortbildning i Mattecirkus.

NYTT 2012 
Mattecirkus 
Cirkör vill låta prova-på mattecirkuslektioner väcka 
nyfikenheten för matematik och ge elever möjlighet 

att lära sig matte genom att komplettera teoretisk 
inlärning med fysiska lärometoder. 15 klasser ur 
årskurs 4 i Botkyrka kommun har fått plugga 
matte med Cirkör, en lektion byggd på samar-
bete, huvudräkning och lek. I övriga kommuner 
har elever i årskurs 1–7 fått prova mattecirkus. 

Cirkus för alla
Vi har fördjupat kunskapen om och spridit cirkus-
ens pedagogiska metoder mot olika målgrupper. 
Till exempel ungdomar från Botkyrka kommuns 
fritidsgårdar som vi har haft svårt att nå förut men 
nu har lyckats möta i det fortsatta projektet Cirkör 
in the Hood.

För seniorer på äldreboenden har våra Cirkör-
pedagoger tillsammans med personalen utvecklat 
en anpassad cirkusträning som kallas Sittgympa. 
Tanken är att träningen ska finnas kvar på äldre-
boendet och integreras med hjälp av fortbildad 
personal på plats.
Ett påbörjat långsiktigt EU-projekt och samar-
betet med Botkyrka kommun möjliggör ovan 
nämnda projekt och övrig verksamhet för per-
soner med funktionsnedsättningar (läs mer under 
rubriken Verksamhet – Botkyrka kommun).

Skolturné i Norge 
I det norska länet Nordland har 4 200 elever från 
förskolan deltagit i en cirkuslekturné, samt att 
högstadie- och gymnasieelever har gjort work-
shops och fått se en Cirkus de Luxe-show i regi 
av Olle Strandberg. 
Caravan - European Youth Circus and 
Education network 
Cirkör deltar i Caravans nätverk med stöd från 
EU:s Lifelong Learning Programme. Cirkör deltog 
i Youth in Action, som är ett europeiskt ungdoms-
utbyte mellan tio länder där fyra ungdomar och en 
ledare från varje land träffades. Året avslutades med 
en uppstartsträff inför ett treårigt EU-projekt där 
målsättningen är att skapa en europeisk läroplan 
för en pilotutbildning i cirkusträning som peda-
gogiskt verktyg (på engelska kallat social circus). 
De första mötena ägde rum i Bucharest, Rumänien 
och i Tampere, Finland.

ALLA KAN TRÄNA MED CIRKUS CIRKÖR!
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KÄRNVERKSAMHET
Cirkus i skolan
Verksamheten nådde detta år ca 25 000 barn, 
ungdomar och vuxna med eller utan funktions-
nedsättningar med Cirkus de Luxe-shower och 
föreställningar, cirkus-prova-på, mattecirkus, 
workshops och fortbildningar för lärare. 

Cirkus på fritiden vänder sig till målgrupperna 
barn, ungdomar, vuxna och boende på äldre-
boenden.

Terminskurser och lovkurser i Alby och Stockholm 
vänder sig till barn från fem år, med eller utan 
funktionsnedsättning, som vill börja träna ny-
cirkus. Under året har ca 1 000 personer valt 
mellan 37 cirkuskurser (15 i Stockholm, 22 i Alby) 
från nybörjarnivå till mer avancerad. 

Drop-in i nycirkus och freerunning för amatörer i 
Cirkushallen i Alby har erbjudit 45 tillfällen och
2 226 barn och ungdomar har tränat hos oss. 

Äldreboendeträning är en av årets stora satsning- 
ar på äldreboenden i Botkyrka kommun. Detta 
koncept utvecklades i samarbete mellan Cirkör-
pedagogerna och personal på boendena för att 
hitta den mest optimala cirkusträningen för mål-
gruppen. I Botkyrka och Värmdö kommun har 

360 pensionärer på sju äldreboenden fått ta del 
av den inspirerande cirkusshowen ”Vardagsrum” 
och Sittgympa (enklare cirkusträning för äldre). 
Öppen träning för professionella har under våren 
gett 82 cirkusartister möjlighet att träna i Cirkus-
hallen. Under hösten har öppen träning ersatts 
av daglig träning för medlemmar i Manegen – en 
branschorganisation för professionella cirkus- 
och street art-artister vilka också arrangerar 
träningen.
Cirkusträning på turné med Folkets Hus & Parker 
har under sommarlovet nått 16 städer från Malmö 
till Haparanda med veckolång lovkursträning i 
cirkus och freerunning med avslutande upp-
trädande för nära och kära. Sammanlagt deltog 
900 barn och ungdomar.
Cirkusens pedagogik för vuxna
Med föreläsningar, fortbildningar och workshops 
har vi visat hur cirkusens pedagogiska metoder 
kan integreras inom andra samhällsområden. 
Under året har Cirkör gett 18 föreläsningar och 
workshops för 2 100 elever och vuxna runt om i 
landet och i Norge. Däribland fortbildningar för 
fritidsledare och personal på äldreboende, 
Skapande skola-konferenser och skolmässor.

PEDAGOGISK VERKSAMHET 
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Cirkus för personer med funktions-
nedsättningar 
Sedan slutet av nittiotalet driver Cirkus 
Cirkör nycirkusaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättningar. Ambitionen är att 
alla skall få möjlighet att uppleva nycirkus. 
Nycirkusträningen väcker lust och upp-
manar 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 21 större och mindre 
uppdrag i form av prova-på, skapande av 
föreställningar, workshops och föreläsning- 
ar för personer som jobbar med barn och 
ungdomar med särskilda behov. Totalt har 
506 personer deltagit.

Fortbildningar av Cirkörpedagoger med 
kunskap om personer med funktionsned-
sättningar har varit en särskild satsning i år. 

Cirkusshower och föreställningar i 
skolan och på fritiden
Vi producerar och samproducerar shower 
och familjeföreställningar för barn, ung-
domar, vuxna och pensionärer. I Cirkus de 
Luxe har tre artister i varje team skapat fyra 
olika shower riktade till låg-, mellan- och 
högstadiet, samt till äldreboenden. 
43 shower med tre artister har mött 10 236 barn 
och unga, vuxna och pensionärer på äldreboenden. 
Den magiska och uppsökande föreställningen 
Sagocirkus har upplevts av 935 lågstadieelever  
från tio olika skolor. Sagocirkus har med sina 
spännande nycirkuskaraktärer och svindlande 
äventyr förvandlat ett klassrum till en mystisk 
plats.

Cirkörs ungdomsensemble Ung Cirkör består av 
tolv hängivna 9-15-åringar som kräver att få stå 
mycket på scen. De har uppträtt på sju festivaler 
under året liksom på konferenser, mingel och 
familjeevenemang där de mött ca 2 100 personer  
i publiken. Ungdomarna var även med och av-
slutade året på Nobelmiddagen framför ca 
1 210 000 tv-tittare. 

Stäying Alive är ett samarbetsprojekt med 
Södertälje kommun. Resultatet blev en cirkus-
föreställning med och av äldre i regi av artist-
pedagogerna Jack Hantala Andstedt och Inger 

Jungehall. 13 pensionärer utan cirkusbakgrund 
med sammanlagt 1 000 år på nacken skapade  
tre bejublade amatörcirkusföreställningar på 
Estrad i Södertälje. De utmanade sig själva modigt 
och hängivet med cirkusens discipliner, teater och 
musik. Projektets hela process skildrades målande 
av fotografen Paul Hansen med ett flersidigt 
reportage i Dagens Nyheter. 750 personer såg 
föreställningen på Estrad i Södertälje och gänget 
avslutade storstilat med att uppträda på Nobel-
middagen.



VERKSAMHET I BOTKYRKA KOMMUN 
4 500 Botkyrkabor har mött Cirkus Cirkörs peda- 
gogiska och konstnärliga verksamhet i skolan 
och på fritiden under året. Särskolebarn, grund-
skoleelever samt ungdomar från fritidsgårdar, 
familjer och boende på äldreboenden har deltagit 
i cirkusträning eller sett shower och föreställningar.  

• Cirkör in the Hood är Cirkus Cirkörs fortsatt 
långsiktiga satsning tillsammans med kommunens 
fritidsgårdar. Syftet var att få kontakt med de 
ungdomar vi vanligtvis inte möter i vår verksam-
het och att utveckla cirkusaktiviteter som gick 
mer hand i hand med de fritidsintressen ung-
domarna haft sedan tidigare eller att råda bot på 
avsaknad av fritidsverksamhet. Under våren gick 
projektet in i fas 2 med återkommande besök 
med specialsydda cirkusworkshops på åtta av nio 
tillfrågade fritidsgårdar i Botkyrka. Varefter tillfäl-
liga grupper skapades, förflyttades de till Cirkus-
hallen. Vi bjöd dessutom in till en cirkusshow för 
samtliga gårdar på musikhuset Lagret. Vid 55 

tillfällen mötte vi sammanlagt 234 ungdomar från 
Botkyrka. Av dessa ungdomar valde 14 att 
fortsätta träna cirkus hos oss under hösten. De 
fick även möjlighet att handleda nya ungdomar då 
det ena tillfället öppnades för intresserade utanför 
gruppen. Då året avslutades hade 24 ungdomar 
från tre olika gårdar gemensam träning i Cirkus-
hallen. Under hela hösten var det 30 träningstill-
fällen. Projektet fortsätter och inför 2013 är målet 
att uppträda med en show på Cirkörs Öppet hus 
och på ungdomsfestivalen ”We Are Sthlm”.

• Chilla med Cirkör i Cirkushallen är en gratis prova-
på-cirkusträning för hela familjen, som ca 800 
Botkyrkainvånare har deltagit i och som erbjuds 
tio tillfällen per år. Stämningen är skön, man kan 
fika till självkostnadspris, träffa människor som 
man inte brukar, titta på när andra tränar eller 
vara aktiv själv. Ett femtiotal barn och unga med 
funktionsnedsättningar och deras familjer, har vid 
två tillfällen tränat cirkus prova-på under Chilla.

PEDAGOGISK VERKSAMHET 



• Äldre de Luxe är ett återkommande projekt för 
äldreboenden.  260 pensionärer i samtliga äldre-
boenden i Botkyrka såg Äldre de Luxe showen 
”Vardagsrum” och deltog sedan själva.

• 700 st elever i årskurs 7 har bjudits in att se 
Cirkus Cirkörs världsturnerande succéföreställn-
ing Wear it like a crown på Södra Teatern i Stock-
holm. 

• Samtliga 450 elever i årskurs 4 har erbjudits 
mattecirkus både i cirkushallen och i klassrum-
met, varav 15 klasser deltog.

•  850 invånare, barn och vuxna, har sett vår 
ungdomsgrupp Ung Cirkör och de internationellt 
turnerande akrobaterna La Meute på gårdar, 
gator och torg.

• 350 Botkyrkabarn och ungdomar har tränat 
nycirkus på någon av våra 22 terminskurser i Alby 
och deltagit i vår drop in-träning. 

• 60 barn och unga med funktionsnedsättning har 
tränat cirkus under 24 träningstillfällen under året. 

• Under årets sport-, sommar- och höstlov kunde 
123 barn och unga upp till 17 år träna cirkus, 
dans och musik för att sedan avsluta veckans 
träning med en uppvisning. Under sommarlovet 
arrangerades även ett ”Circus camp” i parkour för 
ungdomar.

• 720 deltagare har fått prova på nycirkus (elever 
från tre skolor, kommunledningen i Botkyrka 
kommun samt deltagare från Svenska Kyrkan).

Cirkör arbetar medvetet för att skapa förutsättning- 
ar för turnerande gästspel. I ett samarbete med 
Stockholms Stadsteater och Dans och Cirkus-
högskolan har Cirkör stöttat  den franska akro-
batensemblen La Meute med transporter och 
marknadsföring. La Meute genomförde under 
sommaren en halsbrytande och kaxig show i 
Stockholms Vitabergsparken och i vår närmiljö 
Botkyrka.
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NYCIRKUSGYMNASIET

Under våren utexaminerades åtta gymnasie-
studenter från S:t Botvids nycirkusprogram. Vad 
vi känner till har tio elever år 2012 kommit in på 
högre svenska och internationella utbildningar 
inom nycirkus. 

Under 2012 har arbetet fortsatt med att imple-
mentera den nya läroplanen från skolverket. Vi  
arbetar ständigt med att säkerställa utbildning- 
ens höga nivå genom att rekrytera kompetenta 
lärare till undervisningen och ge dessa vidare-
utbildning. Gymnasiet har i dag 20 stadigt 
återkommande lärare specialiserade på olika 
discipliner och internationella gästteam har 
tagits in vid olika tillfällen. Nytt för i år är att vi 
har anställt en huvudlärare på 75 % för att 
kvalitetssäkra undervisningen och förbättra 
kontakten med eleverna och lärarteamet på S:t 
Botvids. 

En viktig del i utbildningen är mötet med publik. 
Eleverna har förutom att jobba med egna före- 
ställningar, deltagit i flera uppdrag för Cirkör 
Event bland annat på Hötorget i Stockholm, på 
Värmdö, Dansens hus i Stockholm och vid 
Nobelfesten där samtliga elever och några 
lärare medverkade som artister. Intäkterna från 
eventen går bland annat till att finansiera en 
studieresa till Paris för årskurs 2. I år besökte vi 
cirkusfestivalen 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.

I ett pågående samarbete med Dans och 
Cirkushögskolan har alla lärare och elever på 
cirkusprogrammet haft föreläsningar med lärare 
från högskolan om hälsa & anatomi och cirkus-
didaktik, det vill säga hur man lär ut cirkus. 

Vidare har våra gymnasieledare gjort studie-
besök på två cirkusskolor i Torino, Italien och 
bjudits in att föreläsa och leda grupparbete om 
nordisk cirkus-utbildning i Barcelona, Spanien.

GYMNASIETS PROJEKT OCH 
FÖRESTÄLLNINGAR UNDER 2012
I årskurs 1 arbetar eleverna med att skapa egna 
nummer som visas i Cirkushallen. I årskurs 2 
fokuserar vi på ensemblearbete och gör projekt 
tillsammans med regissör eller musiker. I den 
sista årskursen har eleverna tagit fram och spelat 
egna föreställningar som examensarbete. 
I år har årskurs 2 arbetat fram föreställningen 
Metamorfoser tillsammans med André Farstad, 
regi, och Anthon Hansson, ljus. Föreställningarna 
visades för publik på Riksteatern i Hallunda.

SPETSUTBILDNING 
MED RIKSINTAG



FORSKNING OCH UTVECKLING 

Tilde Björfors forskningsprojekt Cirkus som gräns- 
överskridare i konst och samhälle slutredovisades 
formellt till Vetenskapsrådet i mars 2012. I sam-
band med det genomfördes en föreläsningsserie 
den 28 och 29 mars på Dans och Cirkushögskolan 
i Stockholm. Tilde och ett par av stödforskarna 
samtalade och förevisade den mycket om-
fattande forskningshemsidan som skapats för 
projektet, www.circusresearch.com. 

I anslutning till föreläsningarna visades utställ-
ningen Cirkusens sju dimensioner med bilder av 
Mattias Edwall, Anna Clarén och Johan Stomberg 
som tolkat de 7 cirkusdisciplinerna och dimen-
sionerna samt själva forskningsprocessen. På 
utställningen kunde man också se ett urval av de 
intervjuer som Tilde gjort med cirkusartister, samt 
ett par av de objekt som ingått i utställningen  
Total cirkus, som visades på Mölndals Museum 
16 april 2011 till 18 mars 2012. Sistnämnda 
utställning var en delredovisning av forsknings-
projektet. 

”Genom forskningen har jag undersökt cirkus-
artisternas fysiska och mentala förmåga att 

överskrida gränser, cirkusens och nycirkusens 
historiska och sociala förmåga att arbeta gräns-
överskridande i konst och samhälle samt  
nycirkusens gränsöverskridande skapelse-
processer”, skriver Tilde Björfors.

Stödforskare i forskningsprojektet var: Camilla 
Damkjaer (fil dr teater-, dans- och cirkusvetare), 
Emma Stenström (docent och prorektor vid 
Handelshögskolan, gästprofessor på Konstack), 
Tomi Purovaara (Konstvetare, VD för CIRKO – the 
Finnish National Circus Development Centre), 
Kajsa Balkfors (f.d. VD, vice VD och forsknings- 
och utvecklingschef på Cirkus Cirkör, numera 
konsult och kulturell samhällsentreprenör), David 
Eberhard (doktor i psykiatri, författare och debat-
tör), Cecilia Roos (dansare och professor i inter-
pretation vid DOCH), Amelie Tham (kulturjournalist) 
och Helene Bååtshake (fil dr i pedagogik).

www.circusresearch.com

CIRKUS SOM GRÄNSÖVERSKRIDARE



KOMMUNIKATION 

Under 2012 har Cirkus Cirkör fortsatt att satsa på 
att förbättra kommunikationen via digitala medier. 
Som en del i det arbetet har vi utvecklat vår 
hemsida www.cirkor.se. Den nya hemsidan har 
gjort det lättare och mer lustfyllt för besökare att 
ta del av Cirkus Cirkörs verksamheter och förbätt- 
rar informationsflödet till publik och deltagare. 
Hemsidan har förenklat för besökare att boka 
biljetter till Cirkus Cirkörs föreställningar runt om i 
världen. Den har också gjort det betydligt enklare 
för kursdeltagare att boka och betala sina kurser. 

Genom att kontinuerligt arbeta med sidoptime-
ring placerar vi oss högre i den organiska listan 
på sökmotorerna. Detta har gjort att besöks-
antalet på hemsidan ökat markant. Under 2012 
hade vi 121 742 besökare varav 71 880 var unika 
besökare – i genomsnitt har vi haft ca 6 000 unika 
besökare i månaden. Dessa besökte ungefär fyra 
sidor/besök och spenderade ungefär 4 min på 
webbplatsen. 58 % var nya besökare och 42 % 
återkommande. 77 % av besökarna var från 
Sverige, 3 % från UK, 3 % från Norge, 2 % från 
Danmark och 2 % från USA.

Cirkus Cirkörs Youtube-konto har fått 61 nya 
prenumeranter under året och är nu uppe i totalt 
229. Under 2012 har Cirkör haft 46 420 visningar 
på Youtube. 

I samband med samarbetsprojektet Lacrimae 
startades en blogg på Tumblr (lacrimaecircus.
tumblr.com) med bilder och filmer från Cirkus 
Cirkör, Cahin Caha och Cirk La Putyka. 

Under året har vi fokuserat på att öka vår närvaro 
på Facebook och Twitter med intressanta inlägg 
och diskussioner. Cirkör har fyra profilsidor på  
Facebook: Cirkus Cirkör, Wear it like a crown, 
Knitting Peace (startad i juli 2012) och Undermän. 
Det har skapat en tätare dialog med publiken och 
tillåter oss att kommunicera med människor på 
många olika orter. Publikens inlägg på Facebook 
visar också hur mycket våra föreställningar och 
andra verksamheter berör dem.

Cirkus Cirkör ger ut ett nyhetsbrev ungefär var 
femte vecka till ca 3 600 prenumeranter. Nyhets-
brevet skickas ut på svenska och engelska vilket 
uppskattas av de engelskspråkiga prenumeran-
terna. 

Nytt marknadsmaterial till Cirkör Event har tagits 
fram under året som underlättar införsäljning till 
kunder och förkortar processen från ax till limpa. 
Materialet visar tydligt på olika typer av event och 
beskriver de olika disciplinerna och pekar samtidigt 
på de specifika förutsättningar som måste till för 
att vi skall kunna genomföra olika inslag.

CIRKÖR VÄXER I SOCIALA MEDIER



PUBLIKSIFFROR 2012

Dessutom

Gästspel
Cirkör Event                  70          78 000

La Meute             3          850

Kurs- & träningsverksamheter        –             Deltagare: 33 000

Totalt                   290                     108 349

Totalt                   363                     187 199

Totalt                   363                     220 199

Ung Cirkör          7                   2 100
Undermän         96     32 422
Wear it like a crown    100     50 267

Sagocirkus        10                      935
Cirkus deluxe        43        10 236
Knitted Piece       25       7 189
Undermän in Concert        1       4000
Stäying Alive         3                        750

Årskurs 2 projektredovisningar       5          450
Cirkusgymnasiet 

Föreställning                           Antal förest.                        Total publik

EKONOMI OCH ORGANISATION

EKONOMI
Cirkus Cirkör har under 2012 omsatt 37 450 297 
kr varav 25 520 208 kr utgörs av egen försäljning 
och 11 930 099 kr i form av externa investeringar: 
Ams 4 950 kr, Botkyrka kommun 1 821 717 kr, 

Riksidrottsförbundet 81 798 kr, Stockholms 
läns landsting 2 100 000 kr, Statens kulturråd  
6 987 500 kr, Stockholms stads kulturförvaltning  
934 134 kr.

ORGANISATION 
Cirkus Cirkör är en koncern och moderbolag är 
Cirkus 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, kommunikation, 
marknadsföring och IT.

Styrelse 2012: 
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 2012: 
Konstnärlig ledare Tilde Björfors
Ekonomichef Anna Olsson
Internationell försäljningschef Lars Wassrin
Verksamhetsledare Produktion Anna Ljungqvist
Verksamhetsledare Kommunikation 
Susanne Reuszner/Pia Jarlöv, vikarie
Verksamhetsledare Cirkör Event Cajsa Lindegren
Verksamhetsledare Kurser och Träning Mia Crusoe
Verksamhetsledare Nycirkusgymnasiet 
Walter Ferrero
VD Anders Frennberg
Cirkus Cirkör har under 2012 haft 27 fastanställda 
medarbetare samt 198 korttidsanställda fördelat 
på 55 årsverken. Totalt har 225 personer fått lön 
från Cirkus Cirkör under året.



TURNÉORTER 2012

PLATSER DÄR CIRKÖR HAR BEDRIVIT VERKSAMHET UNDER 2012

USA New York 
Argentina Buenos Aires 
Kanada Montreal 
 
Lettland Riga  
Finland Tampere   
Rumänien Bukarest  
Ungern Budapest   
Litauen Vilnius
Italien Pergine  

Sverige
Alingsås
Borlänge
Botkyrka
Bromma
Danderyd
Fagersta
Falun
Göteborg
Halmstad
Hammarö
Haninge
Haparanda
Helsingborg
Huddinge
Hudiksvall
Husqvarna
Hässleholm
Järfälla
Järva
Jönköping
Kristianstad
Lidingö
Lidköping
Linköping
Luleå
Malmö
Mariestad
Mark
Norrköping
Partille
Piteå
Sala
Skara
Skellefteå
Skövde
Sollentuna
Stigen
Stockholm
Sundsvall

Säffle
Södertälje
Tierp
Torslanda
Tylösand
Tyresö
Täby
Umeå
Uppsala
Värmdö
Västervik
Västerås
Örebro
Östersund

Norge
Aure
Alstshaug
Askim
Bergen
Bindal
Brönnöy
Dönna
Fagernäs
Fredrikstad
Grane/hattfjelldal
Harstad
Heröy
Leirfjord

Lillehammer
Moss
Möre Romsdal
Oslo
Otta
Porsgrunn
Sandsborg
Surnadal
Sömna
Vefsn
Vega
Vevelstad
Östfold

Danmark
Ballerup 
Greve
Helsingör
Horsens 
Hörsholm 
Köpenhamn 
Naestvet 
Rödovre

UK
Cardiff
London
Belfast

Tyskland
Düsseldorf
Hamburg
Sarpsborg 

Holland 
Amsterdam 
Utrecht

Belgien
Aalst 
Antwerpen 
Roeselare
Turnhout

Frankrike
Arlés
Bron
Caen
Carcassonne 
La Ricmarie
Lannion
L´horme 
Lons Le Saunier 
Montpellier 
Paris 
Sainte Maxime
Saint-Quentin-
en-Yveline

Kanada
USA 

Argentina
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