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Verksamhetsberättelse 2014

cirkus cirkör ideell förening skapas 1995 med 
målen att konstnärligt och pedagogiskt etablera 
nycirkus som konstform i sverige, utveckla och 
fördjupa nycirkuskulturens möjligheter, sätta  
sverige på nycirkusens världskarta och inspirera 
och inspireras av unga människor och gatan.  
visionen är att förändra världen med nycirkus.

20 år senare har 2 miljoner sett våra föreställnin-
gar, 400 000 med eller utan funktionshinder har 
tränat med Cirkör, en av de finaste konstnärliga 
högskoleutbildningar för cirkus i världen startades 
av cirkör och en av nordens mest internationellt 
turnerande scenkonstfenomen är en nycirkus. vem 
hade trott det 1995?

Nycirkus = samtida cirkus  
= ett Nytt koNstområde 
nycirkusens (eller kanske idag ett bättre be-
grepp; den samtida cirkusen) historia i sverige 
är tätt sammankopplad med utvecklingen av 
cirkus cirkör. men konstformen är mycket mer 
än bara Cirkör. Det finns en branschorganisa-
tion (manegen), man kan träna cirkus i olika 
åldrar runt om i Sverige, det finns högskola och 
akademisk forskning, olika scener visar samtida 
cirkus, det finns ett 40-tal kompanier och artist-
konstellationer och runt ett tusental personer 
försörjer sig inom konstområdet. samtida cirkus 
har till och med börjat accepteras just som ett 
eget konstområde, med egna unika förutsätt- 
ningar och möjligheter.

Vad gjorde utVeckliNgeN möjlig? 
som alltid handlar det om människor: ett antal 
hängivna individer eller grupper av individer. 
cirkus cirkör växte underifrån och som efterhand 

mötte några framsynta tjänstemän och politiker, 
men också konstnärer och andra professioner. 
Pionjärandan var stark, man gick där ingen eller 
få hade gått. man mötte motstånd, skeptiker 
finns alltid och resurserna var låsta i system 
som tuggade på. efterhand lyckades man få 
omvärlden att förstå att här fanns en potential 
till skapande och utveckling för både individer, 
konst och samhällsfrågor i ett vidare begrepp. 
nycirkusen hade fördelen av att vara ung och 
odefinierad. De unga eldsjälar som upptäckt ny-
cirkusen fick den unika fördelen att kunna defini-
era cirkusens själ och möjligheter i sin egen sam-
tid, på ett sätt som inte låter sig göras inom andra 
konstarter där traditioner och definitionsföreträdet 
är satta sedan länge.

De personer som lockades till cirkör såg att ny-
cirkusen var interdisciplinär, internationell, nomad-
isk och tänkte i system av hur verksamhet uppstår 
genom att olika kunskaper och egenskaper möts. 
Det var också en entreprenöriell konstform, vilket 
i sig var, och är, provocerande för delar av det 
befintliga kulturetablissemanget.

eN idé 
Cirkör lät sig inte definieras i de gamla mallarna. 
man var inte bara en fri teater- eller dansgrupp, 
eller kompani, eller kursverksamhet, eller skola, 
eller eventbyrå, eller forskningsinstitut, eller re-
gional kulturinstitution … man var allt på en gång. 
bidragsgivarna rådde till att börja med cirkörarna 
att välja väg, men förstod efter hand potentialen i 
att inte göra det. efter hand började man förstå att 
Cirkörs vilja att inte låta sig definieras var en viktig 
del av framgången. man anade att cirkör framför 
allt var en idé, en vision av vad som är möjligt att 
göra med konst som utgångspunkt och motor.

CiRKöR ÄR En idé

moget för kartläggNiNg 
och haNdliNgsplaN
20 år har gått. Fortfarande får den samtida cirkusen 
bara en mycket liten del de anslag som går till 
olika scenkonstformer jämfört med teater, dans 
och opera. ur kulturpolitisk synpunkt är konstom-
rådet samtida cirkus moget för en kartläggning 
av nuvarande läge och det behövs en nationell 
handlingsplan för konstformens utveckling. 

i din hand har du verksamhetsberättelsen för 
2014. Året har inneburit vårt största år någonsin 
vad gäller ekonomisk omsättning och många 

lyckosamma konstnärliga projekt i form av 
föreställningar, event och nya internationella 
utvecklingsprocesser. vi är på god väg att bli 
ett internationellt utvecklingscenter för sam-
tida cirkus! Läs om lokal, regional, nationell och 
internationell spridning av cirkus, vårt kursutbud, 
gymnasiet och andra pedagogiska program, 
kompetensutveckling av artister och pedagoger, 
eu-samarbeten, cirkör Lab och ett av årets allra 
stoltaste projekt: utvecklingen av cirkus äldre de 
Luxe. trevlig läsning!

Anders Frennberg, VD Cirkus Cirkör

1995 grundas Cirkus Cirkör ideell förening. Bland grundarna finns den person 
som ska ta ledningen för Cirkus Cirkör och som fortfarande är konstnärlig ledare, 
Tilde Björfors. När det här skrivs har 20 år gått och det är läge för summering.
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koNstNärlig Verksamhet

uNderart – eN hyllNiNg till 
eN kraschlaNdNiNg 
underart, cirkus cirkörs nya internationella 
produktion i regi av olle strandberg, hade ur-
premiär på stora teatern i göteborg den 12 
september 2014. underart bygger på olle  
strandbergs egen historia om en krasch. en 
omskakande, omvälvande smäll som skulle 
kunnat vara slutet. istället blir det en omstart och 
en väg framåt. Regissören olle strandberg har  
en bakgrund som akrobat och jonglör på cirkus 
cirkör. i december 2005 bröt han nacken när han 

gjorde en trippelsalto och blev förlamad från 
halsen och neråt. Föreställningen underart är 
baserad på hans egen historia. Den handlar om de 
skeenden som sätts i rörelse vid en krasch och 
om de krafter som tar en vidare efteråt. underart 
är helt enkelt en uppriktig hyllning till att krasch- 
landa. och till det sköna i att komma tillbaka.

”Historien om min krasch är inte helt unik men den 
är min viktigaste historia. Den har format mig och 
den har varit min tinnitus när jag försöker skapa 
någonting annat. Att skapa en föreställning runt 
den är som att kasta sig rakt ut i en självutläm-
nande klyscha mitt i en tid då det finns så mycket 
viktigt att prata om. Samtidigt handlar det inte om 
ett självförverkligande utan om att öppet dela med 
sig av det som inte är perfekt och blotta den delen 
av mig själv där jag har behövt hjälp.”

Underart har mötts av fina recensioner från 
premiären och genom hela turnén:

“Underbar att skåda ... hyllas av publiken som ett 
av världens nionde underverk.” DN

“Resultatet är vacker nycirkuspoesi när den är som 
bäst: vemodig och samtidigt komisk. En absolut 
kroppsupplevelse som når in till hjärteroten ...” 
SvD

”... utan tvivel världsklass ...kontemporär cirkus 
kan göra vad som helst ... ” Expressen

”... ett allkonstverk” GTw

”Med humor och poesi berättar de om sådant 
vi alla går och funderar över – kärlek, ensamhet, 
glädje och sorg.” Kulturnyheterna SVT 

”Härligt annorlunda … filosofisk scenessä om den 
skönhet, sorglöshet och samtidigt bräcklighet som 
är livet” Kleine Zeitung, Graz

”resultatet är en estetisk upplevelse av hög klass.” 
Die Presse, graz

underart fortsatte från göteborg vidare för en 
spelperiod på Dansens Hus i stockholm och 
spelade sedan i botkyrka, västerås, Falun, växjö, 
Halmstad och Örebro i sverige och avslutade året 
på cirkusfestivalen cirque noël i graz, Österrike.

underart har under 2014 spelat totalt 57 föreställ-
ningar för en publik på 25 554 personer. i botkyrka 
kommun spelades underart för elever i årskurs 9.

ensemble: methinee Wongtrakoon, alexander 
Dam, iris Pelz och christopher schlunk, matias 
salmenaho samt anna ahnlund och andreas 
tengblad som tillsammans bildar musikduon  
Ripple & murmur.

Kreativt team:  
Regi och idé – Olle Strandberg.   
kompositörer – andreas tengblad och  
Anna Ahnlund/Ripple & Murmur .  
Scenografi och kostym – Katarina Wiklund och 
Susanna Wiklund.   
Ljusdesign – Jenny andré

PREMiÄR 2014



kNittiNg peace (premiär 2013) 
knitting Peace i regi av tilde björfors inledde året 
med en mycket framgångsrik spelperiod på Dansens 
Hus i stockholm. knitting Peace har under 2014 
spelat på turné i cirkörs arrangörsnätverk både 
i sverige och utomlands; skövde, Helsingborg, 
Linköping, norrköping, göteborg, malmö i sverige, 
Fredrikstad, askim och Lilleström i norge –  
chateau arnaux, sainte maxime och velaux i 
Frankrike, köpenhamn i Danmark, Düsseldorf  
i tyskland, girona i spanien, Den Haag och  
s’-Hertogenbosch i nederländerna. turnén  
av-slutades på artipelag, värmdö, sverige. 

knitting Peace har under 2014 spelat i totalt 116 
föreställningar för en publik på 53 733 personer.

”De svenska artisterna från Cirkus Cirkör skapar  
en drömlik föreställning … Knitting Peace – 
maskornas märkliga kraft” La Provence

”Halsbrytande poesi i hemvävd värld” Dn

I ”Knitting Peace” leker Cirkus Cirkör fred avväp-
nande vackert” svD

”en estetisk helhet, en väl komponerad bilddikt, 
genomförd i ett sceniskt, kontemplativt lugn” 
expressen

”Det här är nycirkus byggd på poesi i stället för en 
berättelse. Underbart njutbart – och med andlösa 
stunder inför kroppens förmåga … Knitting Peace 
till stark och hoppfull upplevelse.” gP

Ensemble: 
aino ihanainen, ilona Jäntti/nathalie bertholio, 
mikael kristiansen, matleena Laine/tiziana Prota, 
alexander Weibel Weibel, samuel ”Looptok”  
andersson/olof göthlin

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, Ljusdesign –  
Ulf Englund, Koreografisk rådgivare och artist-
coach – cilla Roos

Går det att sticka fred?
i anslutning till föreställningen har vi utvecklat ett 
stickupprop i vilket vi uppmanat personer runt om 
i världen att sticka, skicka in sina stickningar till 
oss tillsammans med svar på tre stycken frågor; 
varför stickar du, vad strävar du efter och går det 
att sticka fred? Detta har resulterat i att över 1 000 
stickningar har strömmat in. en del av dessa har 
använts i scenografin men de allra flesta ingår 
i vår utställning knitting Peace som följer med 
turnén. vi genomförde den själva på Dansens 
hus i stockholm och i mindre format på artipelag. 
stickuppropet har använts av arrangörer under 
turnén som engagerat stickentusiaster, handarbe-
tare och stickkonstnärer på sin egen ort, man har 
byggt stickutställningar i foajéer på teatrar, arrang-
erat stickcaféer, filosofikvällar osv. Stickuppropet 
har uppmärksammats stort i media och på sociala 
media. Sammantaget finns nu över 1000 stickningar 
i cirkörs samlingar och vi kommer att skapa en 
större knitting Peace-utställning som kommer att 
visas på armémuseum under 2015 –16. 

koNstNärlig Verksamhet koNstNärlig Verksamhet
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i PRoduKTion MEd 
PREMiÄR 2015 
borders 
cirkus cirkörs nästa stora produktion borders har 
påbörjat sin konstnärliga process under 2014. 
– När jag var liten och åkte båten mellan Limhamn 
och Dragör brukade jag försöka känna var gränsen 
mellan Sverige och Danmark gick. Jag kunde inte 
fatta hur det kan finnas en gräns i något som är 
i ständig rörelse och flytande som vatten, säger 
cirkusdirektör Tilde Björfors.

i västvärlden har vi fullt upp med att utmana var-
andra i att överstiga våra komfortzoner. På samma 
gång skyddar vi våra europeiska gränser hårdare 
än någonsin. i bakgrundsbruset till vardagsruset 
hörs rapporter om flyktingar i överfyllda båtar i jak-
ten på frihet och trygghet.

cirkus cirkörs skapelse och etablering har varit en 
hyllning till cirkusartistens överskridande av gräns-
er; i form av risk, smärta och kroppens begränsn-
ingar men också till dess lekfulla undersökande av 
nya möjligheter. Den nutida cirkusen är en konst-
form som utan gränser rör sig mellan olika natio-
naliteter. Den arbetar också gränsöverskridande 
mellan olika genrer, konstformer och uttryckssätt 
utan konventioner. cirkus är underhållning, men 
kan också vara bärare av de mest smärtfyllda 
historier. Det är svårt att överskrida gränser utan 
att moment av kaos och oordning uppstår ... men 
något får oss att vilja göra det ändå.

Föreställningen borders 1 är en samproduktion 
med malmö stadsteatern som spelas under 2015. 

borders 2 är arbetsnamnet på cirkus cirkörs 
nästa stora internationella turnéproduktion som 
får premiär under 2016. Det är också namnet 
på det tema som hela cirkus cirkör kommer att 
arbeta med internt och externt de närmaste tre 
åren. temat gränser kommer att utforskas såväl 
pedagogiskt som konstnärligt. vi kommer att 
skapa mötesplatser som involverar barn- och ung-
domsverksamheten, den professionella föreställ-
ningsverksamheten och publiken, samt internt 
också våra olika avdelningar i ett gränsöverskri-
dande arbete.  

cirkörs och cirkusens inneboende drivkraft att 

söka korsbefruktningar, bejaka olikheter och star-
ka tro på ett gränsöverskridande förhållningssätt 
har varit viktiga framgångsfaktorer för vår utveck-
ling. Projektet boRDeRs är en vilja att ytterligare 
utveckla och synliggöra detta. Detta blir också det 
bärande temat när vi firar Cirkus Cirkörs 20-årsju-
bileum under 2015.

KonSTnÄRLig uTVECK-
Ling oCH CiRKöR LAB 
 
en viktig del av cirkus cirkörs verksamhet är att 
verka för att stärka konstformen cirkus. Detta gör 
vi genom att skapa plattformar och samarbeten 
för konstnärliga processer, forskning och utveck-
ling samt genom att öppna upp för ett utbyte mel-
lan olika aktörer.

en av de viktigaste plattformarna för detta arbete 
är cirkör Lab (Laboratoriet för artistisk briljans). 
Det är residensplats för cirkuskompanier från 
hela världen liksom för tvärvetenskapliga for-
skningsprojekt, skolpedagogisk utveckling, film 
och tankesmedjor om kreativt ledarskap. Det är i 
cirkör Lab de internationella nätverken fördjupas 
och som nya idéer tas vidare och där vi delar med 
oss av våra och andras konstnärliga processer 
både inom branschen och mot publik. 

även frön till våra egna föreställningar föds och 
gror i och omkring cirkör Lab, till exempel våra 
kommande föreställning borders 1 och 2. under 
2014 inleddes den kreativa processen med tre olika 
labb-perioder. bakom cirkus cirkörs framgångs- 
rika föreställningar ligger långa konstnärliga pro-
cesser som kräver tid och resurser med kreativt 
team och artister. teaterns processer med 8 –10 
veckors repetitionstid fungerar inte i en cirkus-
föreställning då cirkusartisternas delaktighet 

knitting Peace - ilona Jäntti

är nödvändig i skapandet av såväl konstnärlig 
tematik som cirkusteknik och konstruktion. vår 
bedömning är att det är de långa forskning-
sprocesserna som ligger bakom de senaste årens 
framgångar med föreställningarna. 

under 2014 har vi förutom repetitioner och labb 
av våra egna föreställningar erbjudit 14 residens 
åt externa konstnärer, artister och kompanier som 
arbetar i nycirkusens anda. totalt har det hållits 14 
residenspresentationer för ca 900 personer.

resideNs i cirkör lab 
Sofie & Tuk (DK) 
Johan Wellton (se) 
circus next *– Zero gravity (Fi) 
Åsa Johanisson (SE) 
circ vost (FR) 
klara mossberg (se) 
katarina Rosén (se) 
augustine Rebitez (be) 
nathalie Wahlberg & manda Rydman (se) 
tysta tankar; isak arvidsson & Petter Wadsten (se) 
alexander Weibel Weibel (se) 
sara Runsten (se) 
tanter (Dk, se, no) 
svalbard (se, es, gb, ge) 

* = circus next är ett europeiskt stödprogram för 
innovativa konstnärliga cirkusprojekt och drivs i 
partnerskap mellan 23 europeiska organisationer. 
cirkus cirkör/cirkör Lab är associerad partner 
och olle strandberg ingår i juryns expertpanel. 

cirkör Lab har även samarbetat med kulturkraft 
och arrangerat : cirkus & street workshop,  
Jonglerings workshop kulturkraft, masterclass 
Rep kulturkraft (arrangör manegen), masterclass 
Påle kulturkraft (arrangör manegen), cirkus i 
skolämnen kulturkraft. 

under 2014 så arrangerade cirkör Lab också: 
Föreläsning på kungliga musikhögskolan om 
den kreativa processen för knitting Peace samt 
en caRe-presentation på den internationella 
cirkusmässan subcase i subtopia.

eu-projektet care
caRe – circus art and Research exchange. 
cirkus cirkör delar många frågeställningar och 
utmaningar med cirkuskompanier från andra delar 
av världen. till exempel hur vi inom cirkusen kan 

fördjupa det konstnärliga arbetet och skapa 
utrymme för detta i våra ekonomiskt pressade 
verkligheter? 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 
inom caRe arrangeras 21 olika aktiviteter under 
perioden 2013–2015, där regissörer, artister och 
kreatörer möts och samarbetar i interdisciplinära 
labb, konstnärliga samtal och möten, seminarier 
och residens. under 2014 arrangerades fem aktiv-
iteter inom projektet: Lab Linking genres i Prag, 
tjeckien, artistic meeting i Prag, tjeckien, Lab 
circus & choreography hos cirkus cirkör i sverige, 
presentation 50 personer, La Putyka hade residens 
hos cirkus cirkör i sverige samt ett network 
meeting hos circo aereo i Finland. 

CARE stöds av Creative Europe Programme of the 
European Union. Flera partners har fått nationella 
stöd i sitt respektive land, 
Cirkus Cirkör från Kulturrådet 
och Stockholm stad. 

CiRKöR EVEnT
cirkör event har under 2014 mött en publik på 
ca 47 000 personer och genomfört närmare 150 
event.

vi har under 2014 sett en ökad efterfrågan och ett 
ökat intresse för att göra event som är tydligare 
knutna till cirkörs värderingar och kring de teman 
som förmedlas i cirkus cirkörs föreställningar. 
Dessa teman har ibland kopplats direkt till kun-
dens värdegrund eller budskap genom workshops, 
föreläsningar och självklart uppträdanden.

under året genomförde vi ett 15-tal event med tema  
från antingen knitting Peace eller Wear it like a crown.  



Denna typ av event är ett bra sätt att säkra en unik 
produkt med god konstnärlig höjd, och är något 
som skiljer cirkör från andra eventproducenter. 

vi har även börjat använda vårt cirkörhus i alby 
som eventlokal och har genomfört ett flertal event 
i olika storlekar. allt ifrån sittande middag med 
260 gäster till kick off för 12 personer. Ett exempel 
på ett lyckat event i cirkörhuset var för cirkörs 
återkommande kund seco tools. i detta fall valdes 
att förmedla en känsla till gästerna av att de kom 
”hem till cirkus cirkör”. gymnasieelever tränade i 
hallen och gästerna fick själva prova på cirkus in-
nan de bjöds till bords, där god mat och cirkusak-
ter varvades. Det hela blev en mycket lyckad och 
helt unik upplevelse för gästerna.
andra spännande och roliga uppdrag under året: 
• swedbanks invigning av nya lokaler i sund-

byberg. Där cirkör skräddarsydde en kvalitativ 
underhållning och inramning till invigning och 
personalfest. 

• Linnéuniversitetet där knitting Peace-tema-
tiken användes i deras arbete för samarbete 
mellan lärosäten. 

• svenska kyrkan skara stift där cirkör gjorde en 
föreställning i samband med firandet av Skara 
stifts 1000-årsjubileum. 

• minnesota communication som, för micro-
softs räkning, köpte en workshop med 500 
deltagare som avslutades med en gemensam 
synkroniserad massjonglering. 

ett annat spännande samarbete är det som cirkör 
genomförde med tom tits i södertälje. Det resulterade 
i minishower under sommaren samt workshops och 
framträdanden under hela hösten, totalt ca 90 tillfällen.

cirkus cirkör har även satsat på ett julbordssa-
marbete på stockholms stadion i samarbete med 
en krögare. vi genomförde 29 föreställningar på 
stadion, där cirkus cirkör stod för underhållningen 
med fem cirkusartister och en sångerska. 

Förutom det så genomförde cirkus cirkör strax 
över 60 event under året med överlag väldigt 
lyckat resultat.

Vi samarbetade återkommande med flera stora 
eventbyråer, vilket också varit ett fokus under året, 
och hade flera event i Norge för Scan One där 
Wear it lika a crown var ett återkommande tema.

inTERnATionELL 
VERKSAMHET 
nycirkusen är internationell och vi samarbetar 
internationellt inom alla verksamheter, både i 
producerandet och i försäljningen av våra föreställ-
ningar liksom för att utveckla den pedagogiska 
verksamheten. även våra utbyten genom cirkör 
Lab och eu-projektet caRe är exempel på detta.  

Föreställningarna möter en internationell publik 
och knitting Peace och underart har spelat 43 
föreställningar för 22 675 personer utanför sverige 
under 2014. De internationella turnéerna möjliggörs 
genom ett intensivt nätverks- och säljarbete.

Den övergripande ambitionen för försäljningen har 
under 2014 varit att fortsätta bygga ut och stärka 
relationerna till cirkus cirkörs arrangörsnätverk. 
Det består av svenska och internationella arran-
görer som regelbundet och genom en långsiktig 
affärsrelation med Cirkör bokar våra föreställnin-
gar, och är villiga att göra bokningar redan innan 
föreställningarna har haft premiär. Då intresset för 
cirkus cirkör är mycket stort växer nätverket av 
arrangörer. Detta utgör en fundamental grund för 
att trygga ekonomiska intäkter till vår verksamhet. 
siktet för framtiden är att utöka nätverket till att 
omfatta samtliga världsdelar samt att vi ska få 
möjlighet att genomföra längre spelperioder på 
enskilda teatrar i utlandet.

vi har under 2014 gjort riktade insatser mot 
nya marknader. i syfte att vidareutveckla arran-
görsnätverket i Sydamerika fick vi stöd från 
Svenska Institutet för en affärsresa till Argentina, 
chile, uruguay och brasilien i syfte att skapa 
förutsättningar för en turné i sydamerika med 
Knitting Peace under 2015. Vi träffade potentiella 
arrangörer och teatrar. besök gjordes i buenos 
aires och Rosario i argentina, santiago de chile, 
montevideo i uruguay samt sao Paulo i brasilien. 
Under denna resa genomförde vi även affärsbesök 
hos vår partner scania och deras verksamheter 
i buenos aires, Rosario och sao Paulo för att 
fördjupa vårt samarbete på den sydamerikanska 
kontinenten. 

som ett led i marknadsutvecklingen genomfördes 
det största antalet långväga resor sedan det in-
ternationella säljkontoret inrättades och fokus har 
legat mot bl.a. syd- och nordamerika samt asien 
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vårt samarbete med scania fortsatte under 2014.

knitting Peace på Østre gasvaerk i köpenhamn
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och Australien. Vi medverkade vid fler scenkonst-
mässor än tidigare, däribland aPaP i new York, 
aPam i brisbane och ietm i melbourne, montreal 
complètement cirque, tanzmesse i Düsseldorf, 
Pams i seoul, circa aucH i Frankrike, cinaRs i 
montreal och contemporary circus exposure in 
israel i tel aviv och Jerusalem. vi deltog även på 
de lokala internationella mässorna subcase i alby 
och swedstage i stockholm.  

iNterNatioNellt samarbete  
pedagogiskt
24–31 oktober reste cirkus cirkör till seoul på in-
bjudan från seoul Foundation for arts and culture 
för att genomföra ”the seoul aesthetic engage-
ment workshop” (saeW). inbjudan hade föregåtts 
av en urvalsprocess av ett hundratal organisa-
tioner från flera europeiska länder. Cirkus Cirkör 

valdes ut på grund av vårt unika pedagogiska 
arbete som kombinerar fysisk träning med natur-
vetenskapliga ämnen – Plugga matte med cirkör.

Deltagarna i workshopen var koreanska artister, 
artistpedagoger och lärare. under en veckas 
intensiv workshop fick 70 deltagare prova cirkus, 
undersöka sin egen roll som pedagog, utveckla 
nya övningar i grupp och fördjupa sig i olika in-
lärningssätt samt delta i en cirkusmattestafett och 
övningar kopplade till Plugga matte med cirkör. 
Workshopen var mycket uppskattad och flera 
deltagare står i fortsatt kontakt med cirkus cirkör 
för att utveckla samarbeten runt nycirkus i korea.

mia crusoe (verksamhetsledare på pedagogik och 
träning 2006–2014) höll även en föreläsning på 
temat på det internationella symposiet seoul inter-
national symposium for arts and creativity.

Caravan
cirkus cirkör är medlemmar i den europeiska 
cirkusorganisationen ”caravan”. caravans mål 
är att främja cirkusträning och ungdomsutbild-
ningar över hela europa och att stötta deras 
utveckling genom konkreta åtgärder såsom 
ungdomsutbyten och utbildning för lärare.

Projektet ”circus trans Formation” har pågått 
mellan 2012–2014 och stöds av eu:s ”Life long 
Learning Programme”. Det är ett samarbete 
mellan ideella cirkusskolor från åtta länder och 
”université catholique de Louvain”, belgien.

i juli 2014 slutfördes projektet med ett europei-
skt seminarium i bryssel. Här presenterade 
cirkuskonsten som ett verktyg för social integra-
tion, i och utanför europa. caravan publicerade 
även den första europeiska handledningen i att 
utbilda människor som vill jobba med cirkus 
som pedagogiskt verktyg i socialt utsatta 
miljöer. Under 2 dagar möttes proffs och ama- 
törer från cirkusar tillsammans med lokala, 
nationella och europeiska politiska representan-
ter och universitetsforskare. bland annat dis-
kuterades hur cirkusbranschen kan utvecklas 
ytterligare för att bättre tillgodose behoven hos 
ungdomar med begränsade möjligheter, i och 
utanför europa. aktörer från mer än 15 länder 
var representerade bland andra Frankrike, 
Finland, Rumänien, tjeckien, kambodja,  
afghanistan, madagaskar, etiopien, kanada  
och sverige.

Cirkus +
”Research on Youth and social circus Peda-
gogy” är caravans nästa stora utbildningssatsn-
ing. under 2014–2016 kommer sex stycken av 
caravans medlemmar tillsammans med två 
universitet och en högskola analysera behovet 
av en utbildning för cirkuspedagogik i en socialt 
utsatta miljöer. Projektets mål är att cirkusor-
ganisationer med stort socialt engagemang och 
stark förankring i barn och ungdomsverksam-
het ska få verktyg för långsiktig utveckling av 
pedagoger. 

under projektperioden kommer vi att: 
– analysera det existerande utbildningsutbudet 
för ungdomar och pedagoger som är socialt en-
gagerade och vill jobba med cirkus som metod. 

– lägga grunden för ett europeiskt långsiktigt 
utbildningsprogram som möter upp behoven 
och de möjligheter som finns på den europeiska 
arbetsmarknaden.

Resultatet kommer att presenteras under ett 
europeiskt seminarium sommaren 2016 i bryssel. 
ciRkus+ stöds ekonomiskt av eu:s utbildn-
ingsstöd erasmus + 

Cirkusgymnasiet
eleverna på cirkusgymnasiet kommer tidigt  
i kontakt med sin framtida internationella  
arbetsmarknad. andraårseleverna gjorde en 
studie- och inspirationsresa till Paris i januari 
månad. De tränade på Rosny sous bois 
cirkusskola och academie de cirque Fratellini. 
De fick också se två föreställningar på Festival 
mondial du cirque du Demain samt ”tetrakai” 
på Parc de la villette som är slutföreställningen 
för studenterna på kandidatprogrammet på 
centre national du cirque (cnac).  

gymnasiets ledare Walter Ferrero sitter med 
i styrelsen för FeDec som representant för 
nycirkusprogrammet. Walter har även bjudits in 
som föredragshållare på cinars i montreal för  
att tala om svensk nycirkusutbildning. 



PEdAgogiK oCH TRÄning 
under 2014 har cirkus cirkörs pedagogiska 
verksamhet mött över 20 000 barn och ungdomar, 
vuxna och äldre med eller utan funktionsskillnader 
i 30 svenska kommuner samt internationellt i fyra 
länder.

aktiviteterna har varit cirkusworkshops, föreläsnin-
gar, shower, föreställningar och fortbildningar. 

under 2014 har Pedagogik och träning satsat på 
tre stora projekt. Den största satsningen gjordes 
mot äldrevården och demensboenden, kallat 
cirkus äldre de Luxe som genomförts med stöd 
av PostkodLotteriet. i samband med botkyrka 
kommuns barnkulturresidens har vi arbetat fram 
skolföreställningen Jag bara måste. Den tredje 
satsningen har varit att etablera fortbildningar 
inom cirkuspedagogik till pedagoger och andra 
yrkesgrupper. Fortbildningsfokus har varit att ut-
bilda interna och externa pedagoger i att använda 
cirkus som en pedagogisk metod i socialt utsatta 
miljöer.

jag bara måste – ett barNkulturres-
ideNs i botkyrka 
Föreställningen ”Jag bara måste” är ett resultat av 
ett samarbete med botkyrka kommun inom ramen 
för kommunens barnkulturresidens, där målet är 
att ta låta barn vara med i en skapande process. 
tillsammans med barn i åldrarna 7-12 år på Ham-
merstaskolan i norsborg har cirkus cirkör samta-
lat, utforskat och lekt kring temat: vad är det allra 
viktigaste i världen?

barnens funderingar har inspirerat till berättelsen 
och deras inspelade röster hörs i cirkusföreställn-
ingen som fått namnet ”Jag bara måste”. 

ensemble: Fredrik Deijfen, anna Lagerkvist,  
Douglas magnusson.

Regi/projektledare: Jesper Nikolajeff. Pedagogisk 
ledare: Louise turner

”Jag bara måste” spelades för över 9 000 barn 
och 43 föreställningar inom stockholms län.

cirkus äldre de luxe 
cirkus äldre de Luxe är ett utbildnings- och upp- 
levelseprogram skapat och anpassat för cirkus i 
äldrevården. 
syftet med cirkus äldre de Luxe är erbjuda äldre-
boenden, servicehus och sjukinrättningar, en rolig, 
fysisk och mentalt utmanande cirkusaktivitet i sin 
dagliga verksamhet. 

Projektet är uppbyggt efter cirkörs pedagogiska 
trappa: inspirera, fortbilda, aktivera. en inspirerande 
och för äldreboendet anpassad cirkusshow inleder 
besöket, därefter genomför artistpedagogerna från 
cirkus cirkör en sittcirkus tillsammans med de 
äldre och personalen på boendet. För att kunna 
få till ett bestående avtryck liksom ett fortsatt 
tränande på äldreboende utvecklades en fortbild-
ning (även kallad workshop) med tillhörande hand-
ledning för personalen på äldreboendet. 

cirkör vill lämna kvar roliga minnen, kunskap och 
nyttiga övningar anpassade efter många olika in-
dividers kapacitet. allt utfört under en trevlig stund 
tillsammans med artistpedagoger, de äldre och 
personalen på boendet.

showen, sittcirkusen och workshopen för varje äldre- 
boende har byggts upp utifrån en genomtänkt linje 
där detaljer i kostym, rekvisita, rörelser, musik och 
objekt har en betydelse och olika syften. viktigt 
var att bemöta deltagarna med respekt och att 
stunden som delades tillsammans var i fokus, inte 
vad de kunde eller inte kunde göra. vi hade fått 
äran att komma hem till dem! ett exempel är val 
av färgen rosa som går igenom både i show och 
sittcirkusen, som en upplyftande och glädjande 
färg. att den väska med sittcirkusobjekt som läm-
nas kvar hos varje boende är rosa, är ingen tillfäl-
lighet. igenkänningen kan vara påtaglig. ett annat 

exempel är valet av musik och rytmer från olika 
genrer som bossanova och disco, som i huvud-
sak väcker glädje. De olika objekt som användes 
i sittcirkusen främjar olika fysiska och mentala 
förmågor som finmotorik, balans, koordination.

under 2014 har projektet nått ut till 2 800 personer 
på 89 äldreboenden från Lomma i söder till storu-
man i norr. ungefär 600 personal och kulturombud 
som arbetar på äldreboenden har gått en fortbild-
ning i sittcirkus. Detta är 19 fler äldreboenden och 
300 fler personal än i målsättningen för projektet. 
totalt har åtta artistpedagoger involverats i och 
utvecklat projektet.

cirkus cirkör höll också i en veckolång utbildning 
i sittcirkus som kompetensutveckling för per-
soner inom äldreomsorgen, för cirkusinstruktörer 
(ej från cirkör) samt för cirkörpedagoger och en 
rullstolsburen dansare. Projektets ansvariga och 
artistpedagoger har också deltagit i sex konfer-
enser och har uppträtt på två scener som inte är 
äldreboenden. 

totalt har ca 3 000 personer som jobbar mot 
äldreomsorgen mött show, sittcirkus eller informa-
tion om projektet på konferenser på olika platser i 
sverige. 

cirkus äldre de Luxe har fått mycket höga be-
tyg i utvärderingar från äldreboenden på både 
show, sittcirkus och workshop och cirkus cirkör 
arbetar nu på att kunna fortsätta resan ut till fler 
äldreboenden även om perioden med anslag från 
PostkodLotteriet är avslutad. 

i samarbete med svenskt Demenscentrum och 
alzheimerfonden arrangerar cirkör ett seminarium 
den 18 mars 2015 för äldreomsorg och cirkus-
branschen: kulturen som förändringskraft i äldre- 
omsorgen. 

cirkus cirkör kommer även att dokumentera och 
sammanfatta hela projektet i en bok som kommer 
ut under våren 2015. 
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cirkusshower och workshops 
med hjälp av ett sjuttiotal frilansande cirkuspeda-
goger/artister har cirkus cirkörs pedagogiska 
verksamhet nått ut till mer än 20 000 barn. Det 
har skett genom besök på skolor, föreningar och 
organisationer som har fått ta del av shower, 
föreställningar, cirkusworkshops, terminskurser, 
cirkusmatte och/eller fortbildningar.  

ett exempel på en aktivitet som kan ske i en skola 
är ett besök av tre cirkörartister som spelar en 
30 minuters cirkus de Luxe-show för alla skolans 
elever i gymnastiksalen, veckan som följer får alla 
klasser träffa samma artister i en cirkusworkshop. 
Då får deltagarna prova att till exempel gå på lina, 
göra parakrobatik, jonglera och att svinga sig i en 
trapets. För att besöket från oss ska kunna leva 
kvar längre på skolorna så genomförs fortbild-
ning för skolans personal i hur man använder sig 
av cirkuspedagogikens verktyg i undervisningen. 
Flera av våra workshops har en tematik inbakad i 
cirkusträningen. ett exempel på tema, som vi jobbat 
mycket med under 2014, är cirkusmatte. bland 
annat har 300 elever i årkurs 5 i botkyrka, genom 
botkyrkas kulturella allemansrätt, fått möjlighet att 
ha två lektioner i cirkusmatte där eleverna lär sig 
matematik genom att träna cirkus. 

cirkus på fritideN i alby, stockholm 
och göteborg 
cirkus cirkör driver terminskurser i alby, norsborg 
och på vasa real i stockholm och nytt från hösten 
2014 är reguljär kursverksamhet i göteborg. kur-
serna vänder sig till barn från 5 år till vuxna, med 
eller utan funktionsskillnad, som vill träna cirkus. 
De lär sig alltifrån grundläggande cirkustekniker till 
att de blir mer inriktade på en specifik cirkusdisci-
plin. under året har totalt 1 265 personer deltagit i 
någon av de 37 cirkuskurser (14 i stockholm, 17 i 
alby och 6 i göteborg) som cirkus cirkör arrangerat.
Därutöver har cirkör erbjudit drop-in i nycirkus och 
parkour i cirkörhuset för amatörer vid 60 tillfällen 
och 1250 barn och ungdomar, varav 820 unika 
besökare.

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 kostnads-
fri prova-på-cirkusträning för hela familjen, som 
779 personer deltagit i. 

under sommar- och höstlov kunde totalt 89 barn 
och unga upp till 17 år träna cirkus för att sedan 
avsluta veckans träning med en uppvisning. extra 
roligt var höstlovslägret som gjordes i samarbete 
med Subtopia där deltagarna fick utforska temat 
rädslor via cirkus, dans, teater och teatersmink.

under sommarlovet besökte cirkörs pedagoger 
12 orter i samarbete med Folkets Hus och Parker. 
500 barn och ungdomar från malmö till Luleå har 
deltagit i sommarlovskurser i cirkus och parkour 
där varje vecka avslutades med ett uppträdande 
för nära och kära. Vi fick även nöjet att via Folkets 
hus och Parker ge 800 barn och unga möjligheten 
att prova-på cirkus på malmöfestivalen och göte-
borgs kulturkalas.

cirkör iN the hoods 
cirkör in the Hoods är en grupp ungdomar från 
norra botkyrka som tränar cirkus 2 gånger per 
vecka i cirkörhuset. gruppen uppstod ur en stor 
satsning cirkus cirkör gjorde med fritidsgårdarna 
i norra botkyrka 2011. under 2014 har gruppen 
fördjupat sina kunskaper i cirkusdisciplinerna och 
även medverkat som pedagoger vid prova-på 
cirkus under albydagen, Hjärta botkyrka, assyriska 
fotbollsläger och festivalen this is alby. gruppen 
har också rest till malmö för att se föreställningen 
Drallion av cirque de soleil och har även fått möj-
lighet att besöka cirkusföreställningar som spelats 
på Hangaren.

uNg cirkör 
under 2014 fokuserade cirkörs ungdomsensem-
ble ung cirkör på att utveckla sina tekniska och 
artistiska färdigheter. Fokus lades på att skapa 
2 shower under året. under våren skapades en 
streetshow som spelades vid fyra tillfällen i maj–
juni för ca 3000 besökare i botkyrka och gustavs-
berg. På hösten skapade ung cirkör ”Hide and 
seek” som spelades vid fyra tillfällen i december i 
cirkörhuset. 

pedagogisk Verksamhet



pedagogisk Verksamhet pedagogisk Verksamhet 

Vad har häNt uNder 2014

Vårterminen 2014:  
Årskurs 1-eleverna inledde året med två projekt-
veckor där de för första gången fick arbeta med 
att skapa ett nummer. De kan välja mellan att 
arbeta själva eller i grupper om två eller tre. De 
får stöd, coachning och uppföljning av lärarna på 
gymnasiet samt får presentera sitt nummer för 
resten av skolan.

För årskurs 2-eleverna blev det på vårterminen 
dags att välja en huvuddisciplin och andradisciplin. 
De genomförde också sitt föreställningsprojekt 
med en extern regissör. i år regisserades eleverna 
av tidigare gymnasieeleven och DocH-studenten 
andré Farstad som också arbetat som artist på 
cirkus cirkör, 7 Fingers och cirque du soleil. 
Föreställningen framfördes på Riksteatern i  
Hallunda. 

Årskurs 3 presenterade under våren sina examens- 
arbeten, som är en större övning i att själv skapa, 
genomföra och administrera ett projekt:

exempel på projekt
• 2 elever åkte till utsatta områden i sydafrika 

med sina egna sociala cirkusprojekt. Projektet 
presenterades genom en foto- och videoin-
stallation när de kom tillbaka.

• 4 elever genomförde ett liknande projekt i 
sydkorea. 

• två grupper om fyra respektive två elever ska-
pade en cirkusföreställning med uppvisningar 
på Riksteatern i Hallunda.

• 1 elevs examensprojekt bestod i att vara 
biträdande regissör till marie andrée Robi-
tailles forskningsprojekt på DocH och att 
delta i samordningen av Woman in circus 
consortium.

elevernas individuella slutnummer presenterades 
på Riksteatern i Hallunda i slutet av terminen.  

höstterminen 2014 
Hösten inleddes med ett kreativt projekt där elever-
na i alla årskurser arbetade klassvis med ett tema, 
i detta fall Borders. Varje klass fick en vecka för att 
utforska temat, skapa och presentera en 15-minut-
ers föreställning för hela cirkör.  
 
iNterNa samarbeteN 
eleverna har deltagit i ett antal event genom cirkör 
och har bjudits in att titta på alla presentationer 
som residenskompanierna har hållit i cirkör Lab. 

tre elever blev utvalda för att medverka i en 
julshow med cirque isis utanför Paris i regi av 
Quentin bancel. 

eleverna har också fått tillfälle att se många av de 
nycirkusföreställningar som spelats i stockholms-
området under 2014; cirkus cirkörs knitting 
Peace och underart, Race Horse company’s 
super sunday, Ruby Rose produktion eat it! samt 
Henrik och Louises extreme symbiosis.
uppföljNiNg aV Våra tidigare eleVer 
många av de elever som tog studenten från ny-
cirkusprogrammet våren 2014 har fortsatt direkt 
till högre utbildningar i cirkus eller i andra ämnen i 
sverige och utomlands.

vi har också fått rapporter om att tidigare gym-
nasieelever tagit examen från högskoleutbildnin-
gar i alltifrån juridik till naprapatskolor samt förstås 
olika cirkusprogram; sju tidigare cirkusgymnasister 
examinerades under 2014 från DocH och en från 
montreal cirkushögskola (enc). alla har jobb och 
en del har startat egna företag. 

CiRKuSgyMnASiET
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 en bra teoretisk 
utbildning. 

Den teoretiska undervisningen sker på s:t botvids 
gymnasium i Hallunda och cirkusträningen i 
cirkörhuset i botkyrka. Här tränar eleverna sida 
vid sida med professionella cirkusartister från 
cirkus cirkör, manegen och artister som har  
residens i cirkör Lab.

Lärarna kommer från hela världen. De flesta är 
utbildade på världens främsta skolor för nycirkus, 
de är eller har varit professionella artister.

Läroplanen för cirkusgymnasiet är uppdelad i två 
pedagogiska faser:

Fas 1 är de första tre terminerna. Här ligger fokus 
på utveckling av grunderna i cirkus; golvakrobatik, 
trampolin, styrka och stretch, en grundlig intro-
duktion till alla cirkusdiscipliner liksom dans, 
improvisation, teater, clown och konstnärligt 
skapande. eleverna genomför också ett projekt 
där alla grunderna integreras i någon form av 
presentation. 

Fas 2 är de tre sista terminerna. Då blir det dags 
för eleverna att specialisera sig och att välja en 
huvuddisciplin och en andradisciplin. Detta läggs 
ovanpå läroplanen från fas 1 så träningen fortsätter 
i samtliga grunddiscipliner. Fas 2 avslutas med ett 
examensprojekt samt att eleverna får skapa ett 
eget cirkusnummer.
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Dessutom

Pedagogisk verksamhet        444         15 793 
(föreställningarna ej inräknade)

totalt                        333                         96 802

Totalt                        959                          160 095

underart
knitting Peace
Jag bara måste
På flygande fot (Äldre de Luxe)
varieté vad ni vill (äldre de Luxe)
cirkus de Luxe
cirkör Lab redovisningar

Reflektioner 
nicole nadine (eget projekt)
Åk 3 Delux (eget projekt)
Åk 3 Slutredovisningar

cirkör event totalt
varav event på företag
varav minishower på tom tit
varav Julbordsunderhållning 
stockholms stadion

57
116
43
57
11
21
14

5
2
4
3

350
150
250
180

182
63
90
29

25 554 
53 733
9 096
2 059

282
4 248

900

47 500

Cirkusgymnasiet 

Föreställning                       Antal föreställningar                             Publiksiffror
föreställningsverksamheten

ekoNomi och orgaNisatioN

HÅLLBARHETSARBETE 
PÅ CIRKUS CIRKÖR
 
2007 bildade ett par hållbarhetsintresserade med- 
arbetare cirkörs första miljögrupp. arbetet började 
med beslutet att börja köpa ekologiskt kaffe, 
miljömärkt kopieringspapper, anlita miljöbudfirma, 
installera fjärrströmbrytare, sopsortera och köpa 
begagnade kontorsmöbler. under åren som gått 
sedan dess har vi gradvis ökat vår kompetens och 
2011 färdigställdes cirkörs första miljöpolicy och 
miljöguide (användarguide). sedan 2014 består 
miljögruppen av fem personer som har sex ge-
mensamma möten om året samt ett antal mindre 
möten för rapportskrivning. 

De senaste åren har vi blivit alltmer medvetna om 
vår miljöpåverkan. som vi ser det är miljöarbete 
en viktig del av att vara en bra arbetsplats och en 

bra organisation för omvärlden. Då cirkus cirkörs 
affärsverksamhet bygger på att turnera med 
föreställningar över hela världen så tog vi 2013 
beslutet att prioritera klimatkompensationsfrågan. 
vi valde att följa svenska naturskyddsföreningens 
(snF) rekommendation att låsa in utsläppsrätter 
för att bidra till att minska de, enligt eu, tillåtna 
utsläppen av koldioxid. För att göra det praktiskt 
hanterbart inom organisationen tog vi fram scha-
bloner för flygresor baserade på ett snitt av de 
kilometer vi flugit uträknade från Atmosfair.de. 

under 2014 betalades 43 400 kr in i klimat-
kompensation till snF, vi bytte till mer energi- 
effektiva vitvaror och till 100 % miljömärkt el. 
vi utökade inköp av ekolivsmedel, förbättrade 
hanteringen av sopsortering och arbetade i större 
utsträckning med återvinning och återanvändning 
av kontorsmaterial och scenografi.

ekoNomi och orgaNisatioN

ekoNomi 
cirkus cirkör har under 2014 omsatt 45 520 842 kr 
varav 28 285 747 kr utgörs av egen försäljning 
och 17 235 095 kr i form av externa invester-
ingar: ams 60 104 kr, botkyrka kommun 3 278 
800 kr, Holländska Postkodlotteriet 65 000 kr, 
kulturbryggan 100 000 kr, Postkodlotteriets 
kulturstiftelse 2 498 152 kr, Riksidrottsförbundet 
89 504 kr, stockholms läns landsting 2 315 000 
kr, statens kulturråd 7 588 500 kr, stockholms 
stads kulturförvaltning 1 180 035 kr, svenska 
institutet 60 000 kr.

persoNal och 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 stödfunk-
tioner som ledning, ekonomi, it samt kommuni-
kation och marknadsföring.

styrelse 2014 
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 2014 
konstnärlig ledare: tilde björfors, vD: anders 
Frennberg, ekonomichef: anna olsson, vice vD/
verksamhetsledare Produktion: anna Ljungqvist, 
chef internationella relationer: Lars Wassrin, 
kommunikationschef: susanne Reuszner,  
verksamhetsledare cirkör event: cajsa Lindegren, 
verksamhetsledare Pedagogik och träning: mia 
crusoe, verksamhetsledare nycirkusgymnasiet: 
Walter Ferrero.

cirkus cirkör har under 2014 haft 28 fast anställda 
medarbetare samt 219 korttidsanställda fördelat 
på 56 årsverken. totalt har 247 personer fått lön 
från cirkus cirkör under året.

EKonoMi oCH oRgAniSATion 



sVerige 
Dalarnas Län     
Falun     
mora     
orsa 

Gävleborgs län 
gävle    
ockelbo 
Hudiksvall 

Hallands Län     
Halmstad  

Jönköpings Län     
nässjö
Huskvarna  

Kronobergs Län     
växjö

Norrbottens Län
Luleå  

Skåne Län
Helsingborg     
klippan     
Landskrona     
Lomma     
malmö     
Staffanstorp
  
Stockholms Län     
botkyrka     
Danderyd     
Haninge     
Huddinge     
Lidingö     
märsta      
nacka     
norrtälje     
nynäshamn     
salem     
sollentuna     
stockholm     
södertälje     
tyresö     
värmdö  

uppsala Län     
Heby     
uppsala
enköping   

Västerbottens Län 
storuman
umeå  
skellefteå
  
Västernorrlands Län
sundsvall 

Västmanlands Län     
västerås 

Västra Götalands Län 
borås
Färgelanda
göteborg
Lerum
Lidköping
skara   
skövde 

Örebro Län   
Örebro 

Östergötlands Län     
Linköping
norrköping     
Ydre 

iNterNatioNellt
Danmark   
köpenhamn 

frankrike   
chateau-arnoux     
sainte-maxime     
velaux

Nederländerna     
Haag     
s’-Hertogenbosch 

Norge  
aure   
askim 
Fredrikstad 
Lilleström
sande
Ålesund 

Spanien      
girona 

Sydkorea
seoul

Tyskland      
Düsseldorf 

Österrike     
graz

CiRKöRKARTAn 2014

MAdE in BoTKyRKA

Var har vi varit 2014

sydkorea


