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I februari 2013 nyinvigdes cirkushallen i alby. 
Lokalerna där vi huserat sedan 2001 men som 
nu byggts om och utökats med repetitionslokal, 
cirkör Lab och arbetsplatser för alla våra kontors-
akrobater. cirkus cirkörs träningshallar, produk-
tionslokaler och kontor är nu samlade till samma 
byggnad: cirkörhuset i alby.

Förändringen är ett viktigt steg för cirkus cirkör. 
tidigare hade vi mycket begränsade utrymmen för 
repetition och utveckling av föreställningar. vi kan 
nu erbjuda mer och bättre möjlighet för träning, 
utbildning, produktion, samarbeten och konstnär-
liga utvecklingsprocesser.

tIll nytta för hela branschen
Förändringen är inte bara till nytta för cirkör, den 
är också viktig för nycirkusen som konstform. i 
cirkörhuset kan nämligen även andra kompanier 
och artistkonstellationer utveckla nya föreställ-
ningar och kreationer. att kompanier erbjuds så 
kallade residens, vilket innebär att man gästar en 
plats under en period för att till exempel utveckla 
en ny föreställning, är en internationellt växande 
företeelse inom dans- och nycirkusområdet. 
samarbeten inom dans och nycirkus, också över 
nationsgränser, är mycket vanligare än inom annan 
svensk scenkonstproduktion. cirkus cirkör vill 
vara en motor i denna utveckling. 

i sverige har den dramatiska teatern och även 
operakonsten mer vilat på en tradition av starka 
kulturinstitutioner i form av teatrar med nationella 
uppdrag eller stads- och länsteatrar, som har verk-
samhetsbidrag som möjliggör att man kan arbeta 
på ett relativt självständigt sätt. 

Dansen som konstområde har av nödvändighet 
utvecklat andra vägar för att skapa produktions- 
och turnévillkor, som kräver flera inblandade 
partners. Detta är en realitet också för den i scen-
konstsammanhang unga konstformen nycirkus. 
men partnerskap har inte bara en ekonomisk 
grund, det är minst lika viktigt då det bidrar till 
konstnärlig utveckling.

cIrkör lab
cirkörhuset är en plats för konstnärlig utveckling 
av nycirkusen och för nationella och internationella 
samarbeten. cirkör Lab är den plattform inom 
cirkör som arbetar med konstnärliga och pedago-
giska utvecklingsprocesser och 2013 har inne-bur-
it en explosion av residens. cirkör har varit del av 
inte mindre än tre pågående eu-projekt. utvecklin-
gen har möjliggjorts på grund av de nya lokalerna 
(vilket vi kan tacka botkyrka kommun för) och ett 
treårigt utvecklingsbidrag till cirkör Lab (vilket vi 
kan tacka statens kulturråd för).

Om bIdrag Och affärer
att bedriva kvalitativt konstnärligt arbete innebär 
ett forskande arbetssätt. Det tar tid och det kräver 
resurser. nycirkusen är inget undantag. cirkör 
vill berätta något viktigt med sina föreställningar, 
beröra och förändra. våra internationella föreställ-
ningar är resultatet av år av förberedelser. vi vill 
sedan att de ska få stor spridning och ses av 
många människor. vi spelar därför våra föreställ-
ningar i flera år (som senast Wear it like a crown, 
400 gånger i ett sextiotal städer i femton länder) 
och det skapar också förutsättningar till att tjäna 
in en del av investeringen. utöver uppskattade 
föreställningar krävs en organisation av medarbetare 
med förmåga att internt hålla föreställningen lev-
ande och vital, och som externt har förmågan att 
skapa alla de kontakter och affärer för att turnera 
föreställningarna på ett effektivt och hållbart sätt.

För att upprätthålla och utveckla vår kvalité och 
särart måste vi ha verksamhetsbidrag som i fram-
tiden är större än vad de är idag. nu är vår verk-
samhet till stor del, ca 70 %, finansierad genom 
olika projekt och affärer och 30 % genom verk-
samhetsbidrag från stat, landsting och kommun. 
Det är en subventioneringsgrad som bland kultur-
institutioner är låg. vi är stolta över vår förmåga 
att skapa egna intäkter, men ser samtidigt en fara 
i att allt för stor del av vår ekonomi är beroende av 
kortsiktiga projekt.

Cirkörhuset i Alby - Vår plAts för konstnärlig 
utVeCkling oCh internAtionellA sAmArbeten

För att skapa den nödvändiga ekonomiska 
stadgan för långsiktiga processer behöver våra 
bidragsgivare ta ett större gemensamt ansvar 
för cirkörs verksamhet. vi behöver kunna knyta 
till oss fler kreatörer och artister som bär vidare 
och utvecklar verksamheten på ett mer långsik-
tigt sätt och som därför kan ha långa och trygga 
anställningsförhållanden. Just nu ställs viljan att 
upprätthålla stor verksamhetsvolym för en stor 
publik och många träningsdeltagare mot viljan 
att fördjupa, utveckla och tillvarata kunskap och 
erfarenheter inför framtiden. För att uppnå det 
sistnämnda behöver vi ökade anslag. 

scanIa Och manegen
samtidigt som vi för diskussioner med våra 
anslagsgivare arbetar vi för att bredda vår finan- 
sieringsbas genom partnerskap och olika samar-
beten. ett exempel på det är vårt partnerskap med 
scania som har fortsatt under året. samarbetet 
innebär en effektiv och lyckad lösning för Cirkörs 
transportbehov och för scanias del cirkusaktiviteter 
på bland annat truckdrivers Day, motionsloppet 
scaniamilen, cirkusevent och föreställningsbesök. 

avslutningsvis vill jag berätta om vårt samarbete 
med branschorganisationen manegen, som inne- 
bär att boende och gästande cirkusartister i 
stockholmsområdet får möjlighet till daglig träning  
i vårt nya cirkörhus, vilket länge varit ett eftersatt 
behov. Utan möjlighet till daglig träning flyr artist-
erna stockholm och sverige. Det vill vi inte!

botkyrka 2014-03-25 
anders frennberg, Vd 

bildförteCkning
mattias edwall: s.1
mats bäcker: s. 3, 8, 9, 10
christina simpson: s. 4:1-2, 6, 23:1
maria Wallin: s. 5, 14, 23:2
einar kling Odencrants: s. 7
daniel karlsson: s. 11:1
Oscar karlsson: s. 11:2
henrik agger: s. 15
Johan stomberg: s.17, 20
Alex Hinchcliffe: s. 18
linnea svensson arbab: s.19

Just nu ställs viljan att upprätthålla 
stor verksamhetsvolym för en stor 
publik och många träningsdeltagare 
mot viljan att fördjupa, utveckla och 
tillvarata kunskap och erfarenheter 
inför framtiden. För att uppnå det 
sistnämnda behöver vi ökade anslag.
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Den 15-17 februari nyinvigdes cirkörhuset. Dessa 
dagar ville vi bjuda in den internationella cirkus-
branschen, vårt svenska nätverk tillsammans med 
lokalbefolkningen i botkyrka. vi ville visa att cirkör- 
huset är en plats för alla, vare sig du är cirkusartist 
eller cirkuskompani eller är en ungdom som vill ha 
någonstans att träna cirkus eller parkour.

vi valde att lägga sverigepremiären av vår nya stora 
föreställning knitting Peace hemma i cirkörhuset. 
Parallellt pågick subcase, en mässa för nycirkus  
i subtopia, och vi passade därför på att bjuda in  

arrangörer och bokare därifrån till premiären. vi 
gav också ett antal öppna föreställningar med 
rabatterade priser för de boende i närområdet.

Lördagen den 16/2 höll vi öppet hus för allmän-
heten. vi bjöd på cirkus prova-på och guidade 
visningar. ung cirkör, cirkusgymnasiet och cirkör 
in the Hood spelade föreställningar, vi hade café 
och vi bjöd på varmkorv. cirkus cirkör-artister, 
pedagoger och kontorsakrobater var på plats. 
köerna ringlade sig långa och vi beräknar att nära 
2.500 personer kom till det öppna huset. 

en viktig del av cirkus cirkörs konstnärliga verk-
samhet är att vid sidan av våra egna konstnärliga 
produktioner verka för att stärka konsten och 
konstformen nycirkus. Detta gör vi genom att skapa 
plattformar och samarbeten för konstnärliga pro- 
cesser, forskning och utveckling samt genom att 
öppna upp för ett utbyte mellan olika aktörer. en 
av de viktigaste plattformarna för detta arbete är 
cirkör Lab. 

bakom cirkus cirkörs framgångsrika föreställningar 
ligger långa konstnärliga processer som kräver tid 

och resurser med kreativt team och artister. teat-
erns processer med 8-10 veckors repetitionstid 
fungerar inte i en cirkusföreställning då cirkus-
artisternas delaktighet och närvaro är nödvändig 
i skapandet av såväl konstnärlig tematik som 
cirkusteknik och konstruktion. vår bedömning är 
att det är de långa forskningsprocesserna som 
ligger bakom de senaste årens framgångar med 
föreställningarna. 

kOnstnärlIg Verksamhet

Cirkörhuset oCh inVigningen

konstnärlig utVeCkling & Cirkör lAb
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cIrkör lab (cIrkör labOratOry 
fOr artIstIc brIllIance) 

cirkör Lab är samlingsnamnet för cirkus cirkörs 
konstnärliga utvecklingsmiljö där artister och 
kreatörer kan ägna sig åt nycirkusforskande för 
att fördjupa konstformen. även frön till våra egna 
föreställningar föds och gror i och omkring cirkör 
Lab, till exempel knitting Peace och vår kommande 
föreställning underart.  cirkör Lab är residensplats 
för nycirkuskompanier från hela världen liksom för 

tvärvetenskapliga forskningsprojekt, skolpedago-
gisk utveckling, film och tankesmedjor om kreativt 
ledarskap.  Cirkör LAB har funnits i flera år men 
fick en ordentlig nystart då vi erhöll ett regionalt 
utvecklingsbidrag från kulturrådet 2012. 

syftet med cirkör Lab är att vara en plats för 
utveckling av nycirkusen som konstform och 
organisationsform samt att utveckla och inspirera 
organisationer och individer som arbetar inom 
nycirkus och närsläktade konstformer. 

Det är i cirkör Lab de internationella nätverken 
fördjupas och odlas, det är här nya idéer grundas 
och det är här vi delar med oss av våra och andras 
konstnärliga processer både inom branschen och 
mot publik. Hela projektet bygger på delaktighet 
och eget skapande för den huvudsakliga målgrup-
pen; artister, kreatörer, kompanier och nätverk av 
internationell nycirkus.  

under 2013 har vi förutom repetitioner och labb 
av våra egna föreställningar erbjudit 19 residens åt 
konstnärer, artister och kompanier som arbetar i 
nycirkusens anda.

resIdens I cIrkör lab 2013 
1. magmanus (norge/Frankrike)
2. tanmis (Frankrike) 
3. Douglas magnusson (sverige)
4. Johan Wellton med flera residensperioder 
(sverige) 
5. institutet för tricks och konster
6. cirkusperspektiv gynoïdes
(Frankrike/italien/kanada/sverige)
7. Saara Ahola & Peter Åberg (Finland/Sverige)
8. saara ahola (Finland)
9. Viktor Gyllenberg & Oskar Wrangö (Sverige)
10. clowner utan gränser (sverige)
11. cauda: Rosa brus (sverige)
12. caRe:  un loup pour l’homme (Frankrike)
13. tanmis (Frankrike/sverige)
14. cie bonsai (Frankrike)
15. Linnea backgård (sverige)
16. anna Lagerkvist & Lisa Pedersen (sverige)
17. Darragh mcLoughlin  (irland)
18. David & Fofo (sverige)
19. Women in circus consortium (Sverige)

WOrkshOps
i samarbete med kulturkraft stockholm har vi hållit 
kompetensutvecklande workshops i parakrobatik, 
en riggkurs samt en jongleringsworkshop med 
craig Quat, en stor innovatör inom jonglering.

cirkör Lab genomförde under 2013 ett 40-tal  
aktiviteter. sammanlagt har 1850 personer del-
tagit, upplevt  eller utbildadts i cirkör Lab. 

eU-prOJektet care
caRe – circus art and Research exchange. 
cirkus cirkör delar många frågeställningar och 
utmaningar med cirkuskompanier i andra delar 
av världen. till exempel hur vi inom cirkusen 
kan fördjupa det konstnärliga arbetet och skapa 
utrymme för det i våra ekonomiskt pressade verk-
ligheter? men också hur vi kan arbeta fördjupat 
på ett sätt så att innovation uppstår, kreativitet 
kan flöda och undvika att vi upprepar oss själva i 
gamla sanningar och mönster? 

caRe består av sex europeiska länder och sju 
partners: cirk La Putyka/tjeckien, circo aereo/
Finland, cahin-caha och un Loup pour l’homme/
Frankrike, nordic House/island, cirkus Xanti/
norge och cirkus cirkör/sverige. 

caRe kommer under 2013-2015 arrangera 21 
olika aktiviteter där regissörer, artister och kreatörer 
möts och samarbetar i interdisciplinära labb, 
konstnärliga samtal och möten, seminarier och 
residens. Ett flertal av aktiviteterna ägde rum 2013 
under de nordiska festivalerna; volcano circus 
Festival på island och the circus village Festivals 
i norge och i ett särskilt caRe Lab i Frankrike. 
De flesta av aktiviteterna innehöll även publika 
redovisningar och involverar andra än de som är 
med i projektet. totalt har 190 personer deltagit i 
aktiviteter inom caRe-projektet.

cIrcUs next 
(fd. Jeunes talents cirque) är ett europeiskt stöd-
program för innovativa konstnärliga cirkusprojekt 
och drivs i partnerskap mellan 23 europeiska 
organisationer. circus next möjliggör för ett antal 
föreställningsprojekt att efter en uttagning få ekon-
omiskt stöd, residens, coachning, workshops, 
omfattande marknadsföring samt partnerskap i 
internationella nätverk. cirkus cirkör/cirkör Lab 
är associerad partner. vi erbjuder ett fullbetalt 
residens till ett av de utvalda kompanierna och 
cirkus cirkörs konstnärlige projektledare och 
regissör olle strandberg ingår i juryns expertpanel. 
stöds av eu:s kulturprogram.   

saara ahola i residens Från projektet cirkusperspektiv gynoïdes i residens
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premIär 2013: knIttIng peace 
knitting Peace, cirkus cirkörs nya internationella 
produktion i regi av tilde björfors, hade urpremiär 
på festivalen ”cirque en capitales” under kultur-
huvudstadsåret i marseille-Provence i Frankrike 
den 24 januari 2013. Premiären ägde rum efter en  
månads residens hos nycirkuspionjärerna archaos 
på cReac i marseille. Deras mycket uppmärk- 
sammade gästspel under vattenfestivalen i 
Stockholm början av 90-talet var det som fick 
tilde björfors att börja få upp ögonen för nycirkus 
som konstform. att få göra premiären hos det för 
oss nästintill mytiska archaos var som att sluta en 
cirkel och samtidigt komma hem.

knitting Peace är en del av det internationella 
samarbetsprojektet Lacrimae som drivs av cirkus 
cirkör, cahin-caha i Frankrike och La Putyka i 
tjeckien. varje kompanis föreställning inom ramen 
för Lacrimae är framtagen under gemensamma 
labb, seminarier och workshops under 2012 där 
transparens och delande av de konstnärliga pro-
cesserna varit utgångspunkt i att lära samt dela 
kunskap och erfarenheter med varandra. 

Redan under 2012 hade cirkus cirkör visat små 
embryon ur knitting Peace för publiken. Dels 
genom förproduktionen Knitted Piece på Confi-
dencen ulriksdals slottsteater under sommaren 
samt som delar i en Lacrimae-cabaret på Letni 
Letnáfestivalen i Prag i augusti. i december 2012 
fick Cirkus Cirkör uppdraget att stå för under-

hållningen på nobelfesten, där akter ur knitting 
Peace visades. sammantaget har det givit oss en 
ovanligt lång konstnärlig process. Detta har i sin 
tur skapat möjligheten och modet att våga pröva 
och utveckla nya idéer i ett arbete som till slut 
ledde fram till urpremiären av knitting Peace den 
24 januari i marseille.  
Den 29 maj arrangerade cirkus cirkör en heldag 
på centre culturel suédois i Paris. under efter-
middagen hölls ett seminarium tillsammans med 
botkyrka kommun, umeå kulturhuvudstad 2014, 
kulturhuset mac/val och kommunen vitry-sur-seine. 
seminariet handlade om framgångssagan då 
cirkör slog sig ner i botkyrka och hur vi tillsam-
mans förvandlade en förbisedd förortskommun i 
stockholm till en plats som verkligen är långt ifrån 
lagom. På kvällen visades akter ur knitting Peace  
i svenska institutets trädgård. 
knitting Peace har under 2013 spelat på turné 
i cirkörs arrangörsnätverk både i sverige och 
utomlands.  efter premiären i marseille har före-
ställningen spelat i La seyne sur mer och Paris 
(Frankrike), alby, göteborg, stockholm, uppsala, 
Falun, Örebro, malmö, växjö, Landskrona,  
Ytterjärna, umeå, västerås  och Piteå i sverige, 
Åbo och Tammerfors (Finland), Prag (Tjeckien), 
baerum, Larvik, skien, kristiansand, Haugesund, 
sandnes, arendal, oppland och Harstad (norge). 
Året avslutades med slutsålda föreställningar på 
Dansens hus i stockholm. 
knitting Peace har under 2013 spelat i totalt 132 
föreställningar för en publik på 64 182 personer. 

Emsemble: aino ihanainen – handstående, live-
stickning, ilona Jäntti /nathalie bertholio – luft- 
akrobatik (rep, ring, tyg), mikael kristiansen – 
handstående, dansakrobatik (trassel), matleena 
Laine /tiziana Prota – luftakrobatik (trassel, stege), 
sång, Alexander Weibel Weibel – lindans, balans-
akrobatik, fiol, Samuel ”Looptok” Andersson/ 
olof göthlin – stickad livemusik 

Kreativt team: Regi och idé – tilde björfors, 
kompositör och ljuddesign – samuel “Looptok” 
Andersson, Scenografi – Fanny Senocq, Tilde 
björfors, stefan ”Drake” karlström, Joel Jedström 
och ensemblen, Stickad scenografi och stickad 
kostym – aino ihanainen, kostymdesign – anna 
bonnevier, maskdesign – Helena andersson, Ljus-
design – Ulf Englund, Koreografisk rådgivare och 
artistcoach – cilla Roos

föreställningAr

Knitting Peace - Alexander Weibel Weibel

knitting Peace - ilona Jäntti
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I repertOar
Wear it like a crown
Under 2013 fortsatte Wear it like a crown, i regi 
av tilde björfors, sina framgångar på världsturné. 
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 tillkortakom-
manden som en krona. om att putsa den och bära 
den med stolthet. 

Föreställningen hade premiär i april 2010 och  
det är cirkus cirkörs mest spelade föreställning 
någonsin. Wear it like a crown spelade under året  
i nederländerna, tyskland, argentina, brasilien,  
island och sverige. ett helt nytt samarbete inleddes 
med artipelag, den internationella mötesplatsen 
för konst i värmdö, där vi ordnade en jubileums-
period för föreställningen i oktober och november. 
Wear it like a crown spelade där sin 400:e före- 
ställning och en utställning producerades i sam-
band med detta jubileum. 
Ensemble: 
Henrik agger – parakrobat, Louise bjurholm – par-
akrobat, David eriksson – parakrobat, trapets, 
 jonglör, anna Lagerkvist – påleartist, Jesper 
Nikolajeff – motorsågsjonglör, knivkastare, Fouzia 
”Fofo” Rakez – parakrobat, trapets, jonglör.

under 2013 har Wear it like a crown spelat 59 
föreställningar för en publik om 19 581 personer.

I prOdUktIOn med premIär 2014:
Underart
vår kommande föreställning underart har börjat 
sin konstnärliga process under 2013 inom ramen 
för eu-projektet caRe i norge, samt ett en-
månaders residens i cirkör Lab i alby. Residenset 
redovisades både för en publik på Dansens Hus i 
stockholm samt i alby för totalt 650 personer.  
underart är cirkus cirkörs kommande internationella 
förställning i regi av olle strandberg. Den kommer 
att ha urpremiär på stora teatern i göteborg 12 
september 2014 och därefter blir det turné i  
sverige och utlandet.

Föreställningen bygger på olle strandbergs egen 
historia om en krasch. en omskakande, omväl-
vande smäll som skulle kunnat vara slutet. istället 
blir det en omstart och en väg framåt. underart 
är en lustfylld hyllning till det som händer efter en 
kraschlandning. till det som händer tack vare en 
kraschlandning.  sju artister med bakgrund inom 
cirkus, dans och musik berättar med balansakter, 
akrobatik och specialskriven livemusik.

Cikör eVent
Från intima sammankomster till stora företags-
evenemang och offentliga inomhus- och utomhus-
produktioner, är cirkör event-teamets uppgift att 
utveckla ett skräddarsytt innehåll. cirkör event 
söker hela tiden nya konstnärliga vägar och 
levererar konstant hög kvalitet oavsett storlek och 
omfattning av eventet.

under 2013 har cirkör event än mer fokuserat på 
att producera stora event. Det handlar dels om 
event med specialdesignad scenografi och kostym 
och med många artister dels om event som är 
infärgade av cirkus cirkörs föreställningar såväl i 
tematik som estetik.

exempel på större uppdrag är nio stycken mini-
föreställningar för inredningsföretaget senab 
som specialdesignades utifrån ett antal möbler.
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som tidigare märker vi av att efterfrågan på cirkör 
event ökar när vi har en större föreställning som 
spelar i sverige. kunder efterfrågar allt oftare 
något liknande men som är anpassat efter deras 
förutsättningar.

att göra ett knitting Peace-tema på invigningen 
av textilhögskolan i borås lokaler kändes därför 
väldigt naturligt.  Vi jobbade med scenografiska 
element från föreställningen samt använde oss av 
stickat material inskickat av allmänheten från det 
stora stickuppropet som gjordes i samband med 
arbetet med knitting Peace.

Liknande temaevent gjordes även för kunder som 
Lkab och combitech – alla infärgade av knitting 
Peace. För Helsingborgs stad gjordes ett event 
med inside out-tematik

Denna typ av stora event är vi ganska ensamma 
om att kunna genomföra. vi har redan många 
förfrågningar på stora event eller serier av event 
för 2014. 

cirkör event genomförde under 2013 ett 50-tal 
event som nådde ut till en publik på ca 22.000 
personer. cirkör event har utfört verksamhet i 15 
svenska kommuner samt i norge och i schweiz. 

  

Site specific event för Helsingborgs Stad med Inside out-tematik

event för senab
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cIrkUshJärtat
namnet cirkus cirkör är en 
svensk ordlek med franskans 
ord cirque (cirkus) och coeur 
(hjärta). i cirkusens värld säger 
man att en person som “har ett 
cirkushjärta” är någon som hel-
hjärtat och passionerat hänger 
sig åt det hon tror på och är 
beredd att arbeta hårt för det.



nycirkusen är internationell och vi samarbetar 
internationellt inom alla verksamheter. Det är en 
del av alla våra verksamheters vardag och en nöd-
vändighet för att både kunna producera och sälja 
föreställningar liksom för att utveckla den pedago-
giska verksamheten. 

inom den konstnärliga verksamheten har vi genom 
cirkör Lab residens och utbyten och vi medverkar 
i eu-projektet caRe med nordiska och europeiska 
partners.  

våra föreställningar möter en internationell publik 
och med Knitting Peace och Wear it like a crown 
har vi spelat 90 föreställningar för 35 548 personer 
utanför sverige under 2013. De internationella 
turnéerna möjliggörs genom ett intensivt nätverks- 
och säljarbete.

Den övergripande ambitionen för den internationella 
försäljningen har under 2013 varit att bygga vidare 
på cirkus cirkörs arrangörsnätverk. nätverket består 
av såväl svenska som internationella arrangörer 
som regelbundet och genom en långsiktig affärs-
relation med oss bokar våra föreställningar, och 
inte minst är villiga att göra bokningar innan före- 
ställningar har haft premiär. som exempel kan 

nämnas att underart, vår kommande föreställning 
som har premiär i september 2014, redan nio 
månader före premiär var införsåld till och med 
december 2014.  eftersom intresset för cirkus 
cirkör är mycket stort växer nätverket av arrang-
örer. nätverket utgör en fundamental grund för att 
trygga ekonomiska intäkter till vår verksamhet. 
siktet för framtiden är att utöka nätverket så att 
det kan komma att omfatta spelplatser i samtliga 
världsdelar, samt att vi ska få möjlighet att genom-
föra längre spelperioder på enskilda teatrar i 
utlandet.

Året innebar ett stort antal långväga resor och vi 
började på allvar rikta blicken mot andra världsde-
lar än europa, då huvudsakligen sydamerika och 
asien. med hjälp av mobilitetsstöd från kultur-
rådet och bidrag från svenska institutet kunde vi 
medverka vid fler scenkonstmässor än tidigare, 
däribland aPaP i new York och Pams i seoul. 
I syfte att utveckla vårt arrangörsnätverk fick vi 
också stöd för att åka till argentina och brasilien 
under Wear it like a crowns sydamerikanska turné. 
cirkus cirkör framträdde under denna turné för 
andra året i rad på den stora argentinska cirkus-
festivalen Polo circo i buenos aires. 

Ytterligare ett fokus under året har varit att på 
allvar slå oss in på den franska marknaden. vi 
fördjupade vårt samarbete med vår franska agent 
och genomförde i slutet av maj ett större event på 
svenska kulturcentret i Paris. när knitting Peace 
hade urpremiär i marseille januari, och därefter 
spelades på festivalen Janvier dans les etoiles i  
La Seyne sur Mer, var vi på plats för att träffa  
potentiella köpare. 

vi har under 2013 även gjort riktade insatser mot 
nya marknader. under september gjordes en resa 
till spanien, då vi besökte arrangörer i madrid, 
barcelona och saragosa. På inbjudan av svenska 
ambassaden och kulturråd marika Lagercrantz 
besökte vi Berlin, där vi fick tillfälle att träffa 
utvalda teatrar. 
utöver detta har vi under året deltagit i cirkusmässan 
subcase i alby, samt i vårens ietm-möte, i Dublin. 

vi har fördjupat kontakten med våra agenter i 
kanada och kina, samt knutit till oss ytterligare  
en agent för den turkiska marknaden.  

På den pedagogiska avdelningen pågår också ett 
ständigt internationellt samarbete och utbyte. 
Under 2013 har vi deltagit i två EU-finansierade 
projekt. Det ena syftar till att ta fram en europeisk 
läroplan för hur man arbetar med cirkus med i 
en social kontext, det andra var ett europeiskt 
ungdomsutbyte som ägde rum i stockholm under 
sommaren 2013. Pedagogik och träning genom-
förde under 2013 verksamhet i 10 länder förutom 
sverige.
eleverna på gymnasiet förbereds noga för den 
internationella cirkusmiljön, dels genom studieresa 
till Frankrike, genom möten med internationella ar-
tister och kompanier men också dagligen genom 
att undervisas av lärare från världens alla hörn.

internAtionell VerksAmhet

kOnstnärlIg Verksamhet kOnstnärlIg Verksamhet



 pedagOgIsk Verksamhet 

nyCirkusprogrAmmet
cirkusprogrammet har även i år visat att det är 
en spetsutbildning både för den som vill ägna 
gymnasietiden åt att utvecklas som nycirkusartist 
liksom för ungdomar som tänker sig en annan 
yrkesbana, men som vill passa på att få en kreativ 
och utvecklande gymnasietid och samtidigt få en 
god teoretisk utbildning. Den teoretiska undervis-
ningen sker på s:t botvids gymnasium i Hallunda 
och cirkusträningen i cirkörhuset i botkyrka. 

Första året tränar eleverna på grunderna. På 
schemat står dans, akrobatik, styrka, vighet och 
trampolin och under vårterminen börjar man med 
handstående och luftakrobatik. inför andra terminen 
i tvåan får man specialisera sig och väljer då en 
huvuddisciplin samt en andradisciplin.  

en viktig grundsten till den höga kvalitén i utbild-
ningen är den breda kompetens och stora erfaren-
het som den 27 personer starka lärarstaben bidrar 
med. Lärarna kommer från hela världen. De flesta 
är utbildade på världens främsta skolor för nycirkus 
och har arbetat som artister i cirkuskompanier i 
hela världen. 

eleverna är delaktiga i många projekt under utbild-
ningstiden. i projekten arbetar de konstnärligt och 
cirkustekniskt tillsammans och projekten redovi-
sas antingen internt eller som en föreställning för 
publik. eleverna i årskurs 3 presenterade under 
2013, två föreställningar där den enas spelades 
på Riksteatern i Hallunda och den andra på vår 
teater i gröndal. eleverna i årskurs 3 gjorde en 
ensembleövning som redovisades i form av en 
föreställning på Riksteatern i Hallunda. totalt 
spelade cirkusgymnasiet elva föreställningar för 850 
personer.

en annan del i utbildningen är att medverka i 
event. under 2013 har gymnasieelever medverkat 
med cirkör event vid tre tillfällen. Det är en viktig 
övning i att möta en publik på nära håll men ger 
också ett tillskott i klasskassan som bland annat 
används för en studieresa under årskurs 2. 

samarbete med cIrkUsbranschen
cirkusträningen bedrivs i cirkörhuset. Här tränar 
eleverna sida vid sida med professionella cirkus-
artister från cirkus cirkör eller från manegen. 
gymnasiet har också samarbetat med cirkör Lab 
och eleverna har kunnat träna tillsammans med 
artister från hela världen samt kunnat delta i redo- 
visningar och presentationer. 

Det pågår ett tätt samarbete med DocH (Dans 
och cirkushögskolan i stockholm) bland annat 
ömsesidiga studiebesök och utbyten mellan stu-
denter och lärare. två elever har gjort praktik både 
i cirkusteknik och regi hos lärare på DocH.

att se andra nycirkuskompaniers föreställningar är 
en viktig inspirationskälla. under året har eleverna 
sett cirkus cirkörs föreställningar knitting Peace 
och Wear it like a crown, Cirque du Soleils Alegria 
på globen, Ron beeris YaD samt cirque alfonse 
gästspel med timber. 
 
InternatIOnella samarbeten
eleverna förbereds för att arbeta i en internationell 
miljö. Precis som tidigare år åkte eleverna i årskurs 
2 på en studieresa till Paris för att gå på Festival 
mondial du cirque de Demain (där de såg 24 
cirkusnummer från hela världen). De såg också 
den franska cirkushögskolan cnac:s examens-
föreställning på Parc de la villette samt gjorde 
studiebesök och fick möjlighet att träna på skolorna 
Rosny sous bois och academie Fratellini. 

några av gymnasisterna medverkade i en jul-
föreställning tillsammans med franska cirque 
isis utanför Paris. cirkus cirkörs anna nerman 
regisserade. 

andra exempel på internationellt utbyte är att 
verksamhetsledaren för gymnasiet Walter Ferrero 
sitter i styrelsen för FeDecs styrelse. FeDec står 
för Federation des ecoles de cirque och är ett 
internationellt nätverk för cirkusskolor. 
nycirkusprogrammets blandning av teori, 
cirkusteknisk träning, konstnärligt arbete samt 
närheten till hela cirkus cirkörs verksamhet skapar 
en hög nivå på gymnasieutbildningen. elevernas 
individuella utveckling tas på allvar och de får på 
många plan en daglig inblick i hur en nycirkus men 
också hur ett företag som cirkus cirkör fungerar. 

De flesta eleverna går ut gymnasiet med bra betyg 
både i de teoretiska ämnena liksom i cirkusäm-
nena, och har generellt en hög nivå både konst-
närligt som cirkustekniskt. extra intressant är att 
cirkusklassen tillhör en av de elevgrupper med 
högsta medelbetyg i samtliga ämnen på s:t botvids 
gymnasium. många elever går direkt vidare till  
högre utbildningar i sverige och utomlands. 
många studerar vidare som cirkusartister men lika 
många går vidare till andra yrken. 

pedagOgIsk Verksamhet

under 2013 har cirkus cirkörs pedagogiska 
verksamhet mött över 29 000 barn och ungdomar, 
vuxna och äldre med eller utan funktionsned-
sättningar. totalt 70 cirkörpedagoger och artist-
pedagoger har besökt ett femtiotal för-, grund- 
och kulturskolor, 35 skolor genom skapande skola, 
fem fritidsgårdar, sex äldreboenden och ett tjugo-
tal organisationer, föreningar, mässor och festivaler 
i 36 svenska kommuner och i 10 länder. 

aktiviteterna har varit nycirkus-prova-på, föreläs-
ningar, shower, föreställningar, workshops och 
fortbildningar. Hälften av alla uppdrag sker i botkyrka 
kommun och stockholms stad och resten i sverige 
och internationellt.

i år har vi satsat på ungdomar i tre olika projekt 
både på lokalt och internationellt plan med ung 
cirkör, cirkör in the Hood och projektet Youth in 
action/ung och aktiv.

Dessutom har vi fokuserat på att utbilda cirkus-
pedagoger genom 20-dagars kursen ”circus trans 
Formation” för cirkusträning i en social kontext. vi 
har också hållit i en fortbildning i samarbete med 
kulturkraft om artisteri & pedagogik kopplat till 
skolämnen, där 25 pedagoger och artister entusi-
astiskt fördjupade sig i cirkus- och dansmatte.

pedAgogik & träning
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kärnVerksAmhet 
cIrkUsshOWer Och WOrkshOps 
med hjälp av ett 70-tal frilansande cirkuspedag-
oger/artister har cirkus cirkörs pedagogiska verk-
samhet nått mer än 25 000 barn, ungdomar, vuxna 
och äldre med eller utan funktionsnedsättningar. 
Det har skett genom cirkus de Luxe-shower 
och föreställningar, cirkusworkshops och kurser, 
cirkusmatte och genom fortbildningar för ett flertal 
yrkesgrupper som skolpersonal och personal på 
seniorboenden. 

cIrkUsens pedagOgIk för VUxna
med föreläsningar, fortbildningar och workshops 
har vi visat hur cirkusens pedagogiska metoder 
kan integreras i samhället. under året har Peda-
gogik & träning gett en föreläsning och 14 
fortbildningar för 600 ungdomar och vuxna runt 
om i landet. exempel är fortbildning i cirkusmatte 
på botkyrka kommuns barnkulturkonferens samt 
fortbildning i artisteri och pedagogik kopplat till 
skolämnen i samarbete med kulturkraft. 

cIrkUs på frItIden 
våra cirkuskurser vänder sig till barn, ungdomar, 
vuxna och boende på äldreboenden;

Kurserna på terminer och på skollov i alby och 
stockholm vänder sig till barn från 5 år, med eller 
utan funktionsnedsättning, som vill börja träna ny-
cirkus. Det är alltifrån grundläggande cirkuskurser 
till fortsättningskurser med inriktning på en speci-
fik cirkusdisciplin. Under året har totalt ca 1 000 
personer deltagit i någon av de 33 cirkuskurser 
(14 i stockholm, 19 i alby) som cirkus cirkör ar-
rangerat. under sommar- och höstlov kunde totalt 
68 barn och unga upp till 17 år träna cirkus för att 
sedan avsluta veckans träning med en uppvisning. 

under sommarlovet har vi också nått 14 orter i 
samarbete med Folkets hus och parker. 600 barn 
och ungdomar från malmö till Luleå har deltagit i 
sommarlovskurs i cirkus och parkour. kursveckan 
avslutades med ett uppträdande för nära och 
kära. 

Därutöver har vi erbjudit Drop-in i nycirkus och 
parkour i cirkushallen i alby för amatörer vid 60 
tillfällen och 2 500 barn och ungdomar har tränat 
hos oss. 

chilla med cirkör i cirkörhuset är ett exempel på 
när vi öppnar upp cirkörhuset och cirkuskonsten 
för alla vid åtta tillfällen per år. Det är en kostnadsfri 
prova-på-cirkusträning för hela familjen, som 841 
personer deltagit i. stämningen är skön, man kan 
testa att träna själv eller titta på när andra gör det. 
Det säljs fika till självkostnadspris och man träffar 
människor som man inte brukar. ett trettiotal barn 
och unga med funktionsnedsättningar och deras 
familjer har också deltagit.

äldre de Luxe är ett återkommande projekt för 
äldreboenden. 90 pensionärer på två äldre-
boenden i värmdö kommun såg äldre de Luxe 
showen ”vardag” och deltog sedan själva i fysisk 
aktivitet. I Botkyrka fick 140 pensionärer på fyra 
äldreboenden prova sittgympa med cirkus cirkör.  
För att möjliggöra att rörelseträningen med cirkus 
fortsätter med de äldre har 15 medarbetare på 
fyra äldreboenden i botkyrka varit med på en 
workshop med Cirkus Cirkör. I slutet av året fick  
vi besked om att äldre de Luxe kommer få ett 
stort ekonomiskt bidrag från PostkodLotteriet 
för att utveckla och sprida det över hela sverige 
under 2014. 

ett stort antal professionella och internationella 
cirkusartister har tränat dagligen i cirkörhuset. 
Daglig träning är arrangerat av- och är till för 
medlemmarna i manegen, en branschorganisation 
för professionella cirkus- och street artartister. 

cIrkUs för persOner 
med fUnktIOnsnedsättnIngar
sedan slutet av nittiotalet driver cirkus cirkör 
nycirkusaktiviteter för barn och unga med funk-
tionsnedsättningar. ambitionen är att alla barn och 
skall få möjlighet att uppleva och träna 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 34 större och mindre uppdrag i form av
prova-på, skapande av föreställningar, workshops 
och konsulterat för vuxna som arbetar med personer 
med funktionsnedsättningar. vi har haft en termins- 

kurs för personer med funktionsnedsättningar vid 
24 tillfällen med avslutningsuppvisningar för nära 
och kära. 

totalt har 575 personer deltagit.

vi har också föreläst om cirkusens metoder för 
personer med funktionsnedsättningar för 400 
pedagoger på specialpedagogiska institutionen 
på stockholms universitet. 

kassmyraskolans grundsärskola i botkyrka har 
haft cirkusmatte och s:t botvids särskola hade två 
dagars cirkus prova-på. 42 elever deltog tillsam-
mans med assistenter och lärare. 
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Cirkör in the hood 
cirkör in the Hood är cirkus cirkörs satsning till-
sammans med botkyrka kommuns fritidsgårdar. 

tidigt 2013 var det två grupper som tränade, där 
en fortsättningsgrupp tränade två gånger i veckan 
och en nybörjargrupp var med på ett av dessa 
tillfällen. Fokus låg på att den sammanslagna 
gruppen skulle fungera socialt och få en bra grupp- 
dynamik, samt ge ungdomarna en genomgång 
av de olika disciplinerna inom cirkus för att visa 
på vilka möjligheter som finns utöver parkour. 
Det kom också in nya medlemmar till gruppen, 
framförallt genom ungdomarnas egna kontaktnät 
och vänner. Fortsättningsgruppen uppträdde på 
nyinvigningen av cirkörhuset i februari med en 
parkourshow.

under våren höll the Hood-ungdomarna en cirkus- 
och parkour prova-på i Hågelbyparken under 
Hjärta Botkyrkadagen. Där fick de användning av 
sina nya kunskaper i hur man lär andra och hur 
man kan jobba som pedagog. 

ett par av ungdomarna fick också möjligheten att 
vara med i det europeiska ungdomsutbytet och 
cirkusprojektet Youth in Action. Där fick de möta 
31 cirkusungdomar från sex andra länder i europa

ungdomarna bestämde sig också för att göra en 
föreställning med inspiration från Halloween, en 
skräckföreställning som byggde mest på teater 
och dans men som också hade inslag av cirkus. 

Projektet Cirkör in the Hood fick ta emot Botkyrkas 
barn- och ungdomskulturpris 2013. 

ung Cirkör
cirkörs ungdomsensemble ung cirkör består av 
tolv stycken hängivna 10-15-åringar som kräver 
att få stå mycket på scen. De har under året 
spelat sin föreställning ”stormen” och gjort ett 
flertal mindre event på konferenser, mingel och 
familjeevenemang där de mött 1 973 personer i 
publiken vid sju tillfällen. 

internAtionellt
eU-prOJekt 
genom samarbetet med det europeiska nätverket 
caravan och dess tolv medlemsländer, har Peda-
gogik & Träning skapat två EU-finansierade projekt. 
Circus Trans formation – europeisk studie-
plan blev svensk
circus trans Formation är en pilotutbildning för 
cirkuspedagoger som vill jobba med cirkusträning 
som verktyg i sociala sammanhang. Projektet 
stöds av eu:s ”Lifelong Learning Programme”, 
och är ett samarbete mellan åtta ideella cirkus-
skolor från olika länder i samarbete med ”uni-
versité catholique de Louvain” i belgien. Denna 
nationella pilotutbildning genomförs samtidigt 
i sverige, belgien, Frankrike, spanien, Holland, 
nordirland, Finland och Rumänien.

Pilotutbildningen sträcker sig från juni 2013 till 
april 2014, med totalt 20 dagars utbildning där 
man går igenom den europeiska läroplanen, gör 
övningar tillsammans, utvärderar och utbyter 
erfarenheter. vi vill fortsätta lyfta fram cirkusens 
pedagogiska metoder nationellt och internationellt, 
samt öka möjligheten till utveckling i synnerhet för 
socialt utsatta individer. att låta deltagare få ta del 
av och möta cirkusens pedagogiska verktyg ger 
möjlighet att utveckla mentala, sociala och fysiska 
mål på ett lustfyllt och kreativt sätt.under perioden 
2012-2014 skrivs en läroplan som vi tillsammans 
arbetar med fram till 2014.
 
youth in Action in europe – ungdomsutbyte 
mellan sju länder
i augusti var cirkus cirkör värd för 33 ungdomar 
och nio ungdomsledare från sju eu-länder: 
Finland, Frankrike, belgien, Luxemburg, irland, 
tjeckien och sverige.

De träffades i Cirkörhuset i Alby för att utbyta 
erfarenheter och tillsammans arbeta fram en 
cirkusföreställning på temat mänskliga rättigheter. 
Föreställningen ”Fresh cubed” spelades på en 
av Europas största ungdomsfestivaler ”We Are 
sthlm” i kungsträdgården i stockholm och i 
cirkörhuset, botkyrka för totalt 450 personer.



pUblIksIffrOr 2013

Dessutom

pedagogisk verksamhet   
(förutom föreställningarna)   468     19 585

cirkör event                   50          20 000
Youth in action: Fresh cubed                     2               450

totalt                   265                      97 018

Totalt                   785                     137 053

ung cirkör          7                   1 973
Wear it like a crown      59     19 581
knitting Peace     132     63 182

cirkör Lab redovisningar     23                   1 850
cirkus de Luxe        28          9 092
cirkus äldre de Luxe         2               90
cikör in the Hood        3         400

Projektredovisningar            11          850
Cirkusgymnasiet 

föreställning                       antal aktiviteter                      total publik

persOnal & OrganIsatIOn

cirkus cirkör är en koncern och moderbolag är 
cirkus cirkör ideell förening. i föreningen bedrivs 
pedagogisk verksamhet; pedagogik, träning och 
gymnasieutbildning. ideella föreningen äger cirkör 
ab som producerar föreställningar och events 
samt driver cirkör Lab. Förutom ett nära samar-
bete mellan alla verksamheterna har bolagen 
gemensamma administrations- och stödfunktioner 
som ledning, ekonomi, it samt kommunikation 
och marknadsföring.

styrelse 2013
Bengt Westerberg (ordförande), Tilde Björfors, 
mats björkman, malin Dahlberg, charlotte olofsson, 
annika Levin, olle strandberg, gunilla thorgren 
och Birgitta Winnberg Rydh. Styrelsen är oavlönad.

lednIngsgrUpp 2013
konstnärlig ledare: tilde björfors, ekonomichef: 
anna olsson, internationell försäljningschef: Lars 
Wassrin, ViceVD/Verksamhetsledare Produktion: 

anna Ljungqvist, verksamhetsledare kommunika-
tion: susanne Reuszner (föräldraledig)/Pia Jarlöv 
och christina simpson (vik), verksamhetsledare 
cirkör event: cajsa Lindegren, verksamhetsledare 
Pedagogik och träning: mia crusoe, verksamhet-
sledare Nycirkusgymnasiet: Walter Ferrero, VD: 
anders Frennberg

cirkus cirkör har under 2013 haft 27 fast anställda 
medarbetare samt 228 korttidsanställda fördelat 
på 53 årsverken. totalt har 255 personer fått lön 
från cirkus cirkör under året.

ekOnOmI
cirkus cirkör har under 2013 omsatt 39 209 070 kr 
varav 24 615 373 kr utgörs av egen försäljning och 
14 593 697 kr i form av externa investeringar från 
ams 85 725 kr, botkyrka kommun 3 257 000 kr, 
eu bidrag 417 637 kr, Riksidrottsförbundet  
85 835 kr, stockholms läns landsting 2 250 000 kr, 
statens kulturråd 7 697 500kr, stockholms stads 
kulturförvaltning 700 000 kr samt svenska institutet 
100 000 kr.

persOnal & OrganIsatIOn

publikarbete Cirkus Cirkör 2013 
cirkus cirkörs breda verksamhet gör att vi dagligen
möter en fantastisk mängd människor från små barn 
till äldre, i skolor, på högskolor och i näringslivet. 
Detta ger fantastiska kontaktytor och vi jobbar 
strategiskt med att låta de olika verksamheterna 
hjälpa till att marknadsföra varandra. exempelvis 
ser vi att antalet anmälningar till cirkusträning 
liksom förfrågningar till eventverksamheten ökar 
när vi spelar en stor föreställning i sverige. Detta 
fungerar också omvänt, vi ser att många kursdel-
tagare och deras föräldrar liksom eventkunder ofta 
är besökare på våra föreställningar. 

att se och delta i cirkus cirkörs verksamhet gäller 
även kommunikation och därför har vi valt att satsa 
stort på kontakt med vår publik och deltagare 
genom sociala medier. vi var den första scenkonst- 
institutionen med egen sida på Facebook redan 
2006 och vid årsskiftet 2013-2014 hade 14 186 
personer som gillar oss (jämfört med kungliga 
operan 11 888, kulturhuset stadsteatern 14 780). 
vi har egna Facebooksidor för föreställningarna 
och sidor på instagram och en blogg på tumblr. 
under 2013 hade cirkus cirkörs hemsida  
www.cirkor.se 131 536 besökare varav 80 901 
unika.

Stickuppropet
För knitting Peace genomförde vi en särskild 
satsning som vi kallade stickuppropet. genom  
samarbeten med Hemslöjdsföreningen och  
så kallade urban knitters har vi uppmanat till  
att sticka fred – eller i alla fall att fundera över  
budskapet i föreställningen: går det att sticka 
fred? Hundratals stickningar har kommit in. en 

del har använts i scenografin och en del har blivit 
till en utställning som följt med föreställningen ut 
på turné. konceptet har också tagits över av våra 
arrangörer både i sverige och i utlandet. Privat-
personer, skolor, hantverksföreningar och stick-
klubbar har satt sig ner stickat i knitting Peace 
tecken.  Förutom stickningar har vi mottagit hundra- 
tals brev, e-brev samt teckningar med tankar kring 
tematiken. 

i stockholm samarbetade vi med det urbana 
sticknätverket ”För ett varmare stockholm” som 
dekorerade staden med vackra stickningar med 
budskapet ”knitting Peace”. under våra spelningar 
på Dansens hus i stockholm byggdes en särskild 
utställning i foajén där publikens alster kombinera-
des med stickkonstverk från professionella konst-
närer som bland andra cecilia björsell. Det fanns 
även stickstationer där publiken kunde sätta sig 
och sticka i pausen och samtidigt skriva ner sina 
egna funderingar kring budskapet i föreställningen. 
Förutom de hundratals stickningar som kommit in 
till cirkör har stickuppropet fått stor uppmärksamhet 
både i massmedia och på sociala medier.



argentina

brasilien

island

sVerIge
Stockholms län
stockholm
botkyrka
värmdö
Haninge
Järna
salem
solna
tyresö
Österåker
södertälje
bro
Huddinge
vallentuna
nacka
ekerö

Västra götalands län
göteborg
borås
skara
strömstad
Lerum
Lidköping
Färgelanda (stigen)
mariestad

Skåne län
malmö
Landskrona
Helsingborg
Lund

Blekinge län
Ronneby

Dalarnas län
Falun

uppsala län
uppsala

Västmanlands län
västerås

Jämtlands län
Östersund

norrbottens län
Piteå
Luleå
kiruna

gävleborgs län
Hudiksvall
sandviken

Jönköpings län:
Huskvarna

Kalmar län
virserum

Kronobergs län
älmhult
växjö

Örebro län
Örebro

östergötlands län
Linköping

Västernorrlands län
umeå
Örnsköldsvik
sundsvall
skellefteå

Utland
norge
oslo
stavanger
Lillehammer 
baerum
Larvik
skien
kristiansand
Haugesund
sandnes
arendal
Hadeland
oppland
Harstad
möre Romsdal

Danmark 
köpenhamn
Schweiz
Lugano

nederländerna
amsterdam
Herleen

tyskland
Hamburg

Argentina
buenos aires
Rosario

Brasilien
blumenau
Pomerode
chapecô
Jaraguâ do sul

frankrike
marseille
La seyne sur mer
Paris

finland
Åbo
tammerfors

Tjeckien
Prag

Island
Reykjavik

Storbritannien
/nordirland
belfast

CirkörkArtAn 2013

mAde in botkyrkA


