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Cirkus Cirkör startades 1995 när Tilde Björfors och 
några artister som drabbats av nycirkusens uttryck 
och möjligheter i Paris, bestämde sig för ta den nya 
konstformen till Sverige. Då fanns knappt någon 
nycirkus alls i Sverige. Idag har mer än 2 miljoner 
människor sett Cirkus Cirkör live och 400 000 barn, 
unga och vuxna har tränat med Cirkör. Det finns 
högskoleutbildning, konstnärlig forskning och ett 
förvånansvärt stort antal cirkuskompanier samt en 
egen branschorganisation - Manegen. En av nordens 
mest internationellt turnerande scenkonstfenomen 
är en nycirkus – Cirkus Cirkör. Vem hade kunnat ana 
det för 20 år sedan?

Vår vision är att förändra världen med cirkus. 
Ledorden Solidarisk Individualism, Uppkäftigt  
Engagemang och Kvalitativ Galenskap utgör 
tillsammans med visionen riktningen för det konst-
närliga och pedagogiska arbetet. De är också 
strategiskt viktiga för hur de inspirerar oss i hur  
vi ska arbeta.

Cirkörs verksamhet rymmer föreställningar på 
turné i Sverige och världen, kurser och pedago-
giska program för unga med eller utan funktions-
skillnader, friskvård och ledarskapsutveckling hos 
företag, cirkus i äldrevården, gymnasieprogram 
i nycirkus samt events för företag och organisa-
tioner. Cirkör driver också Cirkör LAB – en plats 
för kreativ och konstnärlig utveckling med bland 
annat residens för artister och kreatörer från hela 
världen.

Vi har också medverkat till att det finns högskole-
utbildning i cirkus på Dans- och Cirkushögskolan 
samt att det bedrivs forskning i ämnet. Tilde Björfors 

har innehaft en konstnärlig professur under fem 
år och har presenterat forskningsprojektet ”Cirkus 
som gränsöverskridare i konst och samhälle”.

2015 firade Cirkus Cirkör 20 år som gränsöver-
skridare. Föreställningen Borders i samarbete 
med Malmö Stadsteater var en del av firandet, 
men också ett statement för hur vi ser på cirkusen 
som en del av vår omvärld. En bärare av historier – 
smärtsamma som glädjefyllda, och en gränsöver-
skridande möjliggörare och väg in i så många 
delar av vårt samhälle. ”Borders” som gränsöver-
skridande tema följer oss in i vårt nästa decennium 
och färgar in alla Cirkörs verksamheter; på scen, 
på träningsgolvet samt i mötet med vår omvärld.

Alla våra verksamheter, projekt och aktiviteter 
gjordes under jubileumsflagg 2015 men ett par 
aktiviteter hade särskild jubileumskaraktär. Året 
inleddes med ett öppet hus i Cirkörhuset för 
allmänheten i Botkyrka. Vi bjöd på prova-på-
cirkusträning och shower med gymnasieelever och 
ungdomar. Under Scenkonstbiennalen i Malmö 
stod vi bakom två seminarier som handlade om 
nycirkusens historia och utveckling i Sverige samt 
hur cirkusen i framtiden kan utvecklas och spridas 
genom regionalt samarbete. Året avslutades med 
att vi samlade alla som arbetat på Cirkus Cirkör för 
en dag med minneskavalkad och kalas. Det blev 
en storartad och fantastiskt varm återförening, en 
”boost” av vårt gemensamma minne att ta med 
sig in i framtiden.

Anders Frennberg, VD Cirkus Cirkör

20 år som gräns-
öVERSKRidARE
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boRdeRs 
 
Cirkus Cirkör firade 20 år 2015 och istället för att 
damma av gamla nummer, skapades jubileums-
föreställningen Borders i samarbete med Malmö 
Stadsteater. Här firades Cirkus Cirkör 20 år samti-
digt som världens alla gränsöverskridare i konsten 

och i samhället hyllades. Borders hade sin premiär 
på Hipp i Malmö den 8 maj 2015. 

Borders var ett sprudlande firande av cirkusens 
gränsöverskridande kraft och samtidigt en stark 
och högaktuell föreställning som riktade blicken 
mot konsekvenserna av Europas allt hårdare 
gränsdragningar. Cirkus är underhållning, men kan 
också vara bärare av de mest smärtfyllda historier. 
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. Med Borders firades Cirkus Cirkör 
20 år som gränsöverskridare. Cirkörs skapelse och 
etablering har varit en hyllning till cirkusartistens 
överskridande av gränser i form av risk, smärta 
och kroppens begränsningar men också till dess 
lekfulla undersökande av nya möjligheter. 

I föreställningen samverkade 16 cirkusartister och 
skådespelare tillsammans med två musiker och 
sångare. Föreställningen spelades in och sändes i 
SVT under våren 2016.

På scen: Saara Ahola, Tatiana Mosio Bongonga, 
Sven Boräng, Hans-Peter Edh, Estiven Quinones 
Gonzalez, Mari Götesdotter, Mira Leonard, Karin 
Lithman, Esmeralda Nikolajeff, Jesper Nikolajeff, 
Jennifer Amaka Pettersson, Simon Rodriguez, Jan 
Unestam, Alexander Weibel Weibel, Peter Åberg, 
samt Ingrid Stensson (rigger). Artist, körledare Maja 
Långbacka, Musiker Samuel ”Looptok” Andersson.

Kreativt team: Idé och regi – Tilde Björfors, Kom-
positör – Samuel Andersson, Koreograf – Olle 
Strandberg, Manus – Kajsa Bohlin, Scenografi 
och forskning – Fanny Senocq, Kostymör – Jonna 
Bergelin. Ljussättare – Daniel Kullman, Videosce-
nografi – Johannes Ferm Winkler, Per Rydnert, Tom 
Waldton, Koreografstöd – Ilona Jäntti

Borders spelade 18 föreställningar för en publik på 
7 234 personer. En av föreställningarna på Hipp 
spelades för Scenkonstbiennalen och ISPA. 

Presscitat: 

”En famn full av glädje och några nävar upprördhet 
och så har en ny genre uppstått: nycirkusaktivism. 
Ett perfekt 20-årsjubileum.”  
Dagens Nyheter  
 
” …Borders är ett säreget fyrverkeri av stark  
scenpoesi om människans utsatthet i jakt på ett 
bättre liv och berättelser om Cirkus Cirkörs odis-
kutabla betydelse för nycirkusens utveckling i 
Sverige.”  
SvD

” … Det är sagolikt vackert och rysligt obeha-
gligt…Det politiska budskapet är tydligt och 
Cirkus Cirkör tvekar inte att dra ner byxorna på 
makthavarna … Borders är helt klart ett magnifikt 
firande av en gränsöverskridande grupp artister…”  
Skånska dagbladet 

”Jag uppskattar den politiska aspekten lika mycket 
som jag beundrar den rent fysiska prestation det 
innebär att gå på lina flera meter över marken, 
jonglera med sina kolleger och göra volter tvärs 
över manegen. Allting är mycket imponerande.” 
Expressen

FÖrEsTäLLnIngAr



UNDERART – EN HyLLNINg TILL EN KRASCH-
LANDNINg (PREMIäR 2014)

Underart, i regi av Olle Strandberg, inledde året 
med avslutande föreställningar på cirkusfestivalen 
Cirque Noël i Graz, Österrike.

Underart bygger på Olles egen historia om en 
krasch. En omskakande, omvälvande smäll som 
skulle kunnat vara slutet. Istället blir det en om-
start och en väg framåt. 

Underart fortsatte från Graz vidare för en spelperiod 
på Parc de la Villette i Paris och spelade sedan i 
Umeå, Gävle, Buenos Aires, Sao Paolo, Stockholm, 
Köpenhamn och Vara. Hösten innehöll sedan 
en lång turnéperiod i hela Norge (sammanlagt 
13 städer), gästspel i Caen och Botkyrka. Året 
avslutades med en spelperiod på Artipelag på 
Värmdö. 

Ensemble: Methinee Wongtrakoon, Alexander Dam, 
Iris Pelz, 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, Ljusde-
sign – Jenny André.

Underart har under 2015 spelat totalt 76 föreställn-
ingar för en publik på 30 328 personer.

KNITTINg PEACE (PREMIäR 2013)

Knitting Peace i regi av Tilde Björfors inledde året 
med en spelperiod på Artipelag, Värmdö. Knitting 
Peace har under 2015 spelat på turné i Sverige; 
Säffle och Täby, i Sydamerika: Santiago de Chile 
(Chile), Buenos Aires, Rosario (Argentina), Mon-
tevideo (Uruguay), i Gonesse, Caen, St Quentin 
en yvelines, Vannes (Frankrike) samt Mariehamn 
(Åland). Knitting Peace har sedan 2013 spelat över 
300 gånger i tio länder. Den 300:e föreställningen 
ägde rum i december i Mariehamn på Åland. 

Under turnén i Sydamerika höll ensemblen 2-3 da-
gars workshops för cirkusartister i både Argentina, 
Chile och Uruguay för totalt ca 90 deltagare.

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, Ljus-

design – Ulf Englund, Koreografisk rådgivare och 
artistcoach – Cilla Roos.

Knitting Peace har under 2015 spelat i totalt 52 
föreställningar för en publik på 36 033 personer. 

EVENT PÅ THE WATERMILL CENTER 

I juli var Cirkus Cirkör ansvarig för underhållningen 
på Summer Benefit Auction, insamlingsgalan 
för The Watermill Center, den världsberömde 
regissören, scenografen och konstsamlaren  
Robert Wilsons center på Long Island i New york. 
Tilde Björfors var speciellt inbjuden av Robert 
Wilson för att regissera middagsunderhållningen 
utifrån tematiken i Knitting Peace. 
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WeaR it Like a cRoWn (PRemiäR 2010)

Megasuccén Wear it like a crown återuppväcktes 
för att fira att Cirkus Cirkör fyllde 20 år. 

I ett snurrande scenrum rör sig cirkusartisterna 
genom en värld av illusioner, skuggspel, knivkast-
ning, akrobatik, jonglering och dramatik. I denna 
tragikomiska och absurda föreställning, i regi av 
Tilde Björfors och med musik av Rebekka Karijord, 
utforskas kaos och ordning och hur risker förvand-
las till möjligheter. 

Ensemble: Henrik Agger – Wizard of Wonder, 
Louise Bjurholm – Miraculous and Spectacular, 
David Eriksson – Marvel of the Century, Jesper 
Nikolajeff – Nerves of Steel, Fouzia “Fofo” Rakez 
– Wild, Weird and Wonderful, Manda Rydman – 
Mistress of Mayhem

Kreativt team: Idé och regi – Tilde Björfors, Musik 
och sångtext – Rebekka Karijord, Scenbild – grup-
pen, Kostym – Anna Bonnevier, Mask – Helena 
Andersson, Ljusdesign – Ulf Englund, Ljuddesign – 
Viktor Svälas, Film och projektioner – Johan Bååth, 
Koreograf – Cilla Roos, Cirkuskoreografi – Molly 
Saudek.

2015 blev det en nionde spelperiod med Wear it 
like a crown med 20 nya föreställningar på Södra 
teatern i Stockholm. Wear it like a crown har nu 
spelats 440 gånger för 182 665 personer i Europa 
och USA sedan premiären i april 2010. Detta gör 
den till en av Cirkus Cirkörs tveklöst största pub-
liksuccéer. Den är dessutom den föreställning som 
spelats flest gånger på Södra Teatern någonsin.

Wear it like a crown spelade 20 förställningar för 
en publik på 5 665 personer under 2015.

Långsiktigt samaRbete med 
västmanLands teateR 

Under hösten 2015 inleddes ett treårigt samarbete 
mellan Cirkus Cirkör och Västmanlands teater. 
Målen med samarbetet är att formulera, bygga 
och dokumentera en samarbetsmodell för hur man 
kan arbeta för att vidga en institutionsteaters scen-
konstuttryck och etablera cirkus i ett län samt att 
utveckla Västmanlands teater och Cirkus Cirkörs 
verksamheter att verka gränsöverskridande, i nya 
sammanhang och med fler samarbetspartners. 

Under tre år ska vi, inom avtalet, göra ett antal 
produktioner och projekt ihop. 

Varieté Cornichong
Samarbetet inleddes hösten 2015 med varieté-
konceptet Varieté Cornichong där Cirkus Cirkörs 
konstnärlige projektledare Olle Strandberg ansva-
rade konstnärligt och regimässigt. Premiären hölls 
på Kulturnatten i Västerås den 19 september. 

Varieté Cornichong - for kings and queens and 
inbetweens. Med glitter och gurkor hyllas männis-
kan i alla dess former. 

Konferencier – Dr. Bohnsack (David Sigfridsson) 
Regi – Olle Strandberg, Husband –The Cucumbers 

Artister Ester Uddén, Py Huss-Wallin, Linnéa 
Martinsson och Hanna Strandberg, Lovisa Odén, 
Jay gilligan, Matias Salmenaho, Andreas Teng-
blad, Matt Pasquet, JUCK, Jan Unestam, DHMJ, 
Angela Wand, Gycklargruppen Trix, Anton Graaf 
och Einar Kling- Odencrants, Peter Åberg och 
Saara Ahola, Jesper Nikolajeff, Klara Mossberg, 
Mamadou Sene, Latif Ansari samt David Eriksson.

Varietén framfördes som 4 unika föreställningar 
under hösten för totalt 868 personer.

KonsTnärLIg UTVECK-
LIng oCH CIrKÖr LAB
En viktig del av Cirkus Cirkörs verksamhet är att 
verka för att stärka konstformen cirkus. Detta genom 
att skapa plattformar och samarbeten för konstnär-
liga processer, forskning och utveckling samt att 
öppna upp för ett utbyte mellan 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 forsknings-
projekt, pedagogisk utveckling, film med mera. 
Här fördjupas de internationella nätverken och 
nya idéer tas vidare. Genom Cirkör LAB kan Cirkus 
Cirkör också dela med sig av egna och andras 
konstnärliga processer både inom branschen och 
mot publik. även de konstnärliga processerna till 
Cirkus Cirkörs egna föreställningar inleds i och 
omkring Cirkör LAB, till exempel den kommande 
föreställningen Limits. 

Residens På the WateRmiLL centeR

Från 27 oktober till 7 november hade Cirkus Cirkör 
och Tilde Björfors residens på The Watermill 
center i New york, USA med artister och kreatörer 
från produktionerna Knitting Peace, Borders och 
Limits. Under residenset arbetade teamet med 
fortsatt forskning av både Knitting Peace och 
dess utställning och med temat i Borders/Limits. 
även Dan Potra, scenografen för den kommande 
produktionen Satyagraha på Folkoperan, med-
verkade. Arbetet resulterade i installationer både 
utomhus och inomhus, bland annat ett stickat verk 
i utomhusmiljö. En publik på drygt 50 personer 
såg de olika installationerna och de specialgjorda 
verken av Cirkus Cirkör. Artisterna Aino Ihanainen 
och Alexander Weibel Weibel, från Knitting Peace, 
höll dessutom i två cirkusworkshops för barn och 
familjer i närområdet där ca 40 personer deltog. 

Residenset genomfördes med stöd av Sveriges 
generalkonsulat i New york, Statens Kulturråd 
samt Svenska Institutet.

Residens i ciRköR Lab 

Under 2015 har vi förutom repetitioner och labb av 
våra egna föreställningar erbjudit residens åt tretton 
externa konstnärer, artister och kompanier som ar-
betar i nycirkusens anda. Totalt har våra residenspre-
sentationer mött en publik på ca 800 personer.

Residens i Cirkör LAB 2015:
Dea och Saska (SE)
Miksi - Love Kjellson & Matleena Laine (SE, SF)
Clunker Circus (SF)
Manor House (US)
Alexander Dam & yared Cederlund (SE)
Tysta Tankar (SE)
David Eriksson (SE)
Matleena Laine (SF)
Clowner Utan Gränser (SE)
Isak & Petter (SE)
Mikael Kristensen (NO)
Matleena Laine (SF)
Oskar Rask (SF) 
Cirkör LAB stöds av Kulturkontakt Nord



eu-PRojektet caRe

EU-projektet CARE – Circus Art and Research 
Exchange hade sin slutredovisning den 26 mars i 
Cirkörhuset i Alby. Då presenterades erfarenheter-
na från projektet under samarbetsåren 2013-2015. 
Samtal och redovisningar med konstnärliga ledare, 
artister, regissörer och projektmedarbetare ägde 
rum och samtal öppnades upp för publiken kring 
de konstnärliga forskningserfarenheterna. Samma 
dag lanserades CARE-rapporten, ett magasin om 
projektet som distribuerats på mässor, scener och 
festivaler runt om i Europa. 

Inom CARE arrangerades totalt 21 olika aktiviteter 
under perioden 2013-2015, där regissörer, artister 
och kreatörer möttes och samarbetade i interdis-
ciplinära labb, konstnärliga samtal och möten, 
seminarier och residens. CARE bestod 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.

Aktiviteter under 2015: LAB ”Artists in Research 
– fusion of forms” med elva deltagare i Frankrike, 
Samtal om konstnärlig forskning på Biennale 
Internationale des Arts du Cirque i Marseille där 
Tilde Björfors deltog med en publik på ca 100 
personer. Publik på slutredovisningen i Alby 26 
mars: ca 150 pers.

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

övrigt

Cirkus Cirkör deltog på CARD 2 - Circus Art 
Research Development på Dans och Cirkushög-
skolan den 9-11 december. CARD är en konferens 
med deltagare inom cirkusforskning från hela 
världen. Cirkör fick i uppdrag att skriva en längre 
text i programmet för att sammanfatta sitt idoga 
forskningsarbete de senaste 20 åren. Dessutom 
deltog flera medarbetare på konferensens olika 
seminarier. Ca 25 deltagare på panelsamtalet. 

inteRnationeLL veRksamhet inteRnationeLL veRksamhet

CIrKÖr EVEnT
Cirkus Cirkörs eventavdelning har fortsatt att lev-
erera skräddarsydda cirkusupplevelser till företag, 
offentlig verksamhet och privatpersoner. Upp-
dragen har varierat både vad gäller storlek och 
innehåll. 

Många event förmedlar känslan och tematiken i 
Cirkus Cirkörs stora föreställningar och Knitting 
Peace har varit ett spännande tema att arbeta 
utifrån. Temat har fungerat i många olika sam-
manhang och innehållet har varit lätt att variera 
och skapa nya koncept utifrån. Exempel på detta 
är fredskonferensen ”Varberg Calling for Peace” 
där Cirkör tillsammans med fredsprismottagaren 
Leymah Gbowee var del av invigningsceremonin. 
Ett annat är Stickfestivalen på Fanø i Danmark 
som samlade stickentusiaster från hela Europa, 
där Cirkör medverkade med shower och work-
shops på temat Knitting Peace under festivalen 
som pågick i tre dagar.

Cirkör Event har vid ett flertal tillfällen öppnat upp 
Cirkörhuset som en plats för företag och organisa-
tioner att ha konferenser, kickoffer och middagar 
i. Dagarna bjuder på en kombination av prova-
på-cirkusträning, möjligheter till egna möten och 
konferenser samt en efterföljande middag med 
uppträdanden. 

Året avslutades med julbordsunderhållning, för 
andra året i rad, på uppdrag av Stockholm 1912. 
I år hölls julborden på Scenkonstmuseet, en ny 
spännande lokal som estetiskt passade mycket 
bra tillsammans med de sex färgstarka artisterna 
från Cirkör. Julbordet genomfördes vid 15 tillfällen 
för ca 5 000 personer

Cirkör Event har under året gjort många roliga, 
intressanta och nyskapande event skräddarsydda 
utifrån uppdragsgivarens specifika önskemål och 
tematik. Exempelvis för det norska eventbolaget 
Playroom, IKEA samt fem middagsshower för 
Cirkör Events återkommande uppdragsgivare 
Seco Tools. 

Det gränsöverskridande temat på hela Cirkus Cirkör 
har påverkat hur eventavdelningen arbetat. Bland 
annat har ett tätare samarbete skapats med peda-
gogik och träning kring workshops och prova-på-
cirkusträning för företag. Cirkus Cirkörs värderingar 
och de underliggande värdena i cirkusdisciplinerna 

har därmed blivit tydligare ut mot uppdragsgivaren 
och vi har kunnat leverera ännu högre kvalité och 
bättre upplevelser. 

Cirkör Event har under 2015 producerat 50 eventup-
pdrag. Detta ger totalt 90 framträdanden, varav 15 
stycken var som julbordsunderhållning. Cirkör Event 
har under året engagerat drygt 200 artister och ped-
agoger och mött en publik om ca 35 000 personer.

InTErnATIonELL  
VERKSAMHET 
Det internationella kontoret på Cirkör har som 
uppgift att se till att Cirkörs föreställningar och 
projekt når köpare och arrangörer i Sverige och 
utlandet. 

Nycirkusen är internationell och Cirkus Cirkör 
samarbetar internationellt inom alla verksam-
heter, både i producerandet och i försäljningen av 
föreställningar samt för att utveckla den pedago-
giska verksamheten. även utbyten genom Cirkör 
LAB och olika EU-projektet är exempel på detta. 

Föreställningarna möter en internationell publik 
och Knitting Peace och Underart har spelat 91 
föreställningar för 51 386 personer utanför Sverige 
under 2015. De internationella turnéerna möjlig-
görs genom ett intensivt nätverks- och säljarbete.

Den övergripande ambitionen för den interna-
tionella försäljningen har under 2015 varit att 
fortsätta bygga ut och stärka relationerna till 
Cirkus Cirkörs arrangörsnätverk. Det består 
av svenska och internationella arrangörer som 
regelbundet och genom en långsiktig affärsrela-
tion med Cirkör bokar Cirkörföreställningar, och 
inte minst 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 verksamheten. 
Siktet för framtiden är att utöka och stabilisera 
nätverket i framförallt Nord- och Sydamerika samt 
att genomföra längre spelperioder på enskilda 
teatrar i Europa.

Under 2015 utökades samarbetet med Sydameri-
ka vilket ledde till att Cirkus Cirkör gjorde totalt 33 
föreställningar och tio dagar med Master classes 
och professionella workshops i Chile, Argentina, 
Uruguay och Brasilien. 





inteRnationeLL veRksamhet / utstäLLning

Under 2015 gjordes riktade insatser mot nya 
marknader bland annat Nordamerika. Cirkör 
medverkade bland annat vid de stora scenkonst-
mässorna ISPA (International Society of Perform-
ing Arts) och APAP (Association of Performing 
Arts Presenters). De pågår under samma period i 
New york. I samband med detta genomfördes ett 
showcase av Underart på The Skirball Center, som 
arrangerades av den amerikanska branschorgani-
sationen Circus NOW. Cirkörs konstnärliga ledare 
Tilde Björfors var också speciellt inbjuden som 
talare under ISPA-konferensen, något som blev 
mycket omtalat och lyckat. 

Verksamhetsledaren för internationella kontoret 
Lars Wassrin blev inbjuden till festivalen SESC 
Circo i São Paulo i Brasilien för att delta i olika 
paneldiskussioner och intervjuer. 

Internationella kontoret medverkade vid flera scen-
konstmässor däribland IETM i Bergamo i Italien 
och i Budapest i Ungern, vid ISPA i Malmö/Köpen-
hamn, Scenkonstbiennalen i Malmö, Montreal  
Complètement Cirque samt Circa AUCH i Frankrike. 
Under året besöktes även Winterfest i Salzburg 
och utvalda teatrar i Parisområdet. I Toulouse 
och under L’Européenne de Cirques Festival deltog 
Cirkör i möten och seminarier kring EU-projektet 
Autopistes. Det internationella arbetet skedde 
även lokalt då Cirkör var en av deltagarna på den 
internationella mässan Subcase i Alby.

knitting Peace - utstäLLningen

Den 1 december 2015 var det vernissage på 
Knitting Peace – utställningen. Armémuseum och 
Cirkus Cirkör har samarbetat för att visa upp alla 
de tusentals alster som stickentusiaster världen 
över skickat in under Knitting Peace världsturné. 
I tretton valv på Armémuseum i Stockholm kunde 
de sättas i ett cirkuspedagogiskt, historiskt och 
politiskt sammanhang. Ett möte mellan cirkus, 
stickning, vapen och krigshistoria som bildar en 
fredsmanifestation i en världspolitiskt orolig tid. 

Utställningen kommer ur det stickupprop som 
följt med föreställningen Knitting Peace sedan 
premiären. Redan under projekteringsperioden 
av föreställningen, 2012, utvecklades ett stickup-

prop där vi uppmanade stickentusiaster runt om 
i världen att sticka och skicka in sina alster till 
oss tillsammans med svaren på tre frågor; varför 
stickar du, vad strävar du efter och går det att 
sticka fred? 

Tusentals stickningar har kommit in. Det har 
involverat våra arrangörer under turnén som 
engagerat stickentusiaster, handarbetande och 
stickkonstnärer på sin egen ort. Utställningen på 
Armémuseum skulle ursprungligen pågått till och 
med april 2016 men är nu förlängd till den  
30 november 2016.

Curator: Cirkus Cirkör Fanny Senocq,  
Curatorsassistent Emilia Esping

Kreativt team Cirkus Cirkör: Liv Karlsson,  
Aino Ihanainen, Frida Anderholm 

Projektledare Armémuseum: Maria Skans

Knitting Peace – utställningen besöktes under 
2015 av 3 413 personer. 

utstäLLning



pEdAgogIK oCH TränIng 
Under 2015 har Cirkus Cirkörs pedagogiska verk-
samhet mött ca 30 000 barn och ungdomar, vuxna 
och äldre med eller utan funktionsskillnader.

Totalt 76 Cirkörartister/-pedagoger har besökt ett 
fyrtio- tal för-, grund- och kulturskolor, 29 skolor 
genom Skapande skola samt tio äldreboenden 
och ett tjugotal organisationer, föreningar, mässor 
och festivaler i 25 svenska kommuner.

Aktiviteterna har varit cirkusworkshops, föreläsn-
ingar, shower, föreställningar, workshops och fort-
bildningar. En tredjedel av alla uppdrag har skett i 
Stockholms stad, en fjärdedel i Botkyrka kommun 
och resten runt om i Sverige och internationellt.

ciRkus i skoLan

Här får en skola besök av tre Cirkörartister/-
pedagoger under en vecka. Besöket inleds med 
att artistpedagogerna visar en halvtimmes show 
för elever och lärare. Under veckan som följer får 

alla elever delta i en cirkusworkshop under ca 
1,5-2 timmar, ofta i samband med idrottslektion. 
Eleverna får prova på att gå på lina, göra parakro-
batik, jonglera och svinga sig i en trapets. För att 
besöket ska kunna leva kvar längre på skolorna 
och finnas med i undervisningen så håller Cirkör 
även i fortbildning för lärare i att använda cirkus-
pedagogikens verktyg i deras undervisning. 

ciRkus På FRitiden i aLby,  
stockhoLm och göteboRg

Kurserna vänder sig till barn från fem år till vuxna, 
med eller utan funktionsskillnad, som vill träna 
cirkus. De lär sig alltifrån grundläggande cirkus- 
tekniker till att de blir mer inriktade på en specifik 
cirkusdisciplin. Terminskurserna har hållits i 
Cirkörhuset i Alby, på Vasa Real i Stockholm och  
på Stora Teatern i Göteborg. Under året har totalt 
1 658 personer deltagit i någon av de 44 cirkus-
kurser (14 i Stockholm, 19 i Alby och 11 i Göteborg) 
som Cirkus Cirkör arrangerat.

I Cirkörhuset har det erbjudits drop-in-träning i 
nycirkus och parkour för amatörer vid 58 tillfällen, 
och 1 741 barn och ungdomar, varav 901 unika 
besökare, har tränat med Cirkör.

Chilla med Cirkör är ett annat exempel på när 
Cirkörhuset och cirkuskonsten öppnas upp för 
allmänheten. Det är en kostnadsfri prova-på-
cirkusträning för hela familjen, som 1 393 per-
soner deltagit i under åtta tillfällen. På Chilla kan 
besökarna under lätta former testa att träna själv 
eller titta på när andra gör det och det säljs fika till 
självkostnadspris.

Under sommar- och höstlov anordnade Cirkör 
lägerveckor för totalt 100 barn och unga. En veckas 
cirkusträning avslutades med en uppvisning för 
familjer och Cirkörpersonal. För andra året i rad 
samarbetade Cirkör med Subtopia och Scenskolan 
FEJM under höstlovslägret. Deltagarna fick lära sig 
mer om och utforska temat rädslor via cirkus, dans, 
teater och teatersmink.

Under sommarlovet besökte Cirkörpedagoger 14 
orter över hela landet i samarbete med Folkets 
Hus och Parker. 1 666 barn och ungdomar från 
Ronneby till Luleå har deltagit i sommarlovskurser 
i cirkus och parkour. För andra året i rad deltog 
Cirkör även med öppen prova-på-cirkusträning 
under Göteborgs Kulturkalas.

ciRkus äLdRe de LuXe

Under 2014 skapades och genomfördes ett utbild-
nings- och upplevelseprogram anpassat för cirkus 
i äldrevården, helfinansierat av PostkodLotteriets 
Kulturstiftelse. Projektet är uppbyggt efter Cirkörs 
pedagogiska trappa: inspirera, fortbilda, aktivera. 
En inspirerande 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 fortbildning, med 
tillhörande handledning för personalen på äldre-
boendet. 

Projektet fortsatte in i januari och februari 2015  
då ytterligare åtta äldreboenden besöktes och 
Cirkör mötte 235 äldre med showen På flygande 
fot. 144 av dessa deltog också i ett sittcirkuspass.

Den 18 mars 2015 avslutades projektet med ett 
seminarium som fick namnet Kulturen som förän-
dringskraft i äldreomsorgen. Seminariet hölls i 
Cirkörhuset och arrangerades tillsammans med 
Svenskt Demenscentrum och Alzheimerfonden, 
deltagare var 74 personer som på olika sätt ar-
betar mot målgruppen. 

I juni månad gavs boken ”Cirkus äldre de Luxe” ut 
som dokumenterar projektet utifrån flera perspek-
tiv. Boken har även översatts till engelska för att 
inspirera demensvården internationellt.

inteRnationeLLt

Cirkus Cirkörs pedagogiska avdelning är mycket 
involverade i Caravan, ett europeiskt nätverk för 
cirkusar som främst jobbar med pedagogisk 
verksamhet för barn och unga samt med utveck-
ling av cirkuspedagogik. Under 2015 pågår två 
projekt, ett som fortbildar pedagoger i att arbeta 
med cirkus som metod i en social kontext och ett 
som fokuserar på att kartlägga, förbättra och 
samordna utbildningsmöjligheter för cirkuspeda- 
goger i Europa.

Pedagogisk veRksamhet Pedagogisk veRksamhet



Pedagogisk veRksamhet

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 och vill ha en bra teoretisk utbildning 
men som vill passa på att få en extra kreativ och 
utvecklande gymnasietid. Den teoretiska undervis-
ningen sker på S:t Botvids gymnasium i Hallunda 
och cirkusträningen i Cirkörhuset i Alby. 

Det som skiljer Cirkusgymnasiet från många andra 
estetiska gymnasieprogram är närheten till bran-
schen. Genom daglig träning i Cirkörhuset har 
eleverna möjlighet att redan under gymnasietiden 
skapa sig ett nätverk för sitt framtida yrkesliv. 
Här tränar de i samma lokal som professionella 
cirkusartister, kan dra nytta av erfarenheter från 
andra artister och lärarstaben och får också möjlig- 
het att knyta kontakter med framtida arbetsgivare 
liksom att se alla delarna i ett cirkuskompanis 
verksamhet. 

Cirkusgymnasiet har i år åter lyckats med att 
rekrytera kompetenta och engagerade lärare. 
Under 2015 hade Cirkusgymnasiet ett 30-tal olika 
lärare anställda. De flesta av lärarna är utbildade 
på världens främsta skolor för nycirkus och är 
eller har varit professionella artister. De kommer 
dessutom från elva olika länder; Sverige, Frank-
rike, Mongoliet, Spanien, Israel, Tyskland, USA, 
Grekland, England, Norge och Schweiz. 

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 introduk-
tion till alla cirkusdiscipliner liksom dans, improvi-
sation, teater, clown och konstnärligt skapande. 
Under Fas 1 genomför eleverna 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. Detta läggs ovanpå läroplanen från 
Fas 1 så träningen fortsätter i samtliga grunddisci-
pliner.

I början av denna fas genomförs en pedagogisk 
resa till Paris samt ett ensembleprojekt med extern 
regissör.

vad haR hänt undeR 2015

Vårtermin: 

Alla tre klasserna fick i uppdrag att skapa en 15 
minuter lång gruppresentation på temat Borders. 
Resultatet presenterades för besökarna på Cirkörs 
öppna hus i samband med 20-årsfirandet i februari.

För årskurs 2-eleverna blev det dags att genom-
föra den pedagogiska resan till Paris. De började 
också träna på sin valda huvuddisciplin samt på 
genomförandet av sitt föreställningsprojekt med 
externa regissör. 2015 engagerades Isak Arvids-
son och Sara Runsten som regissörer. De är före 
detta studenter på cirkusgymnasiet och på DOCH. 
Föreställningen framfördes vid fem tillfällen på 
Riksteatern i Hallunda för 450 personer.

Årskurs 3 genomförde under våren sina examens-
arbeten, som är en större övning i att själv skapa, 
genomföra och administrera ett projekt. Dessa 
visades för alla andra elever samt Cirköranställda. 
Flera av dessa elever genomförde också antag-
ningsprocesser till högre utbildningar i cirkus som 
resulterade i att några kom in på AFUK i Köpen-
hamn och andra på Dans och Cirkushögskolan i 
Stockholm.

Höstterminen:

Årskurs 1-eleverna inledde året med två projekt-
veckor där de för första gången fick arbeta med 
att skapa ett nummer som presenterades för 
resten av skolan. Hösten innehöll också ett kreativt 
projekt där eleverna arbetade klassvis med ett 
gemensamt tema, i detta fall Borders. De fick 
en vecka på sig att utforska temat, skapa och 
presentera en 15-minuters föreställning för hela 
Cirkör. I slutet av höstterminen deltog tre elever i 
ett månadslångt kreativt projekt som resulterade  
i en julshow med Cirque Isis utanför Paris.  

Cirkus Cirkörs internationella nätverk och närvaro 
gör att även gymnasieeleverna tidigt kan skapa sig 
kontakter med en internationell arbetsmarknad. 
Andraårseleverna gjorde även i år en studie- och 
inspirationsresa till Paris under januari. De tränade 



kommunikation

på Ecole National des Arts du Cirque de Rosny-
sous-Bois (ENACR) och på L’Académie Fratellini. 
Cirkusgymnasiet har också inlett ett samarbete 
med en fransk gymnasieskola med liknande 
programupplägg och läroplan; Ecole Nationale 
de Cirque de Châtellerault (ENCC), ca en timme 
utanför Paris. Elever och lärare från ENCC och 
Cirköreleverna fick en dag ihop för träning och 
erfarenhetsutbyte. Parisresan innehöll även 
besök på Festival Mondial du Cirque de Demain 
under två kvällar där eleverna fick se 24 cirkus-
nummer med unga internationella cirkusartister. 
Två av dess var de före detta gymnasieeleverna 
och DOCH-studenterna, Anton Graaf och Einar 
Kling Odencrants (Sons Company) som vann 
en Guldmedalj plus fem andra utmärkelser som 
”Publikens val”. Anton och Einar medverkar för 
övrigt i Cirkus Cirkörs nästa produktion Limits. 
Parisbesöket avslutades med att eleverna fick se 
examensföreställningen med högskolestudenterna 
på Centre National du Cirque (CNAC) på Parc de 
la Villette.  

Gymnasieeleverna har medverkat i ett antal event 
genom Cirkör och har bjudits in att titta på alla 
presentationer som residenskompanierna har hållit 
i Cirkör LAB. De har också fått möjlighet att se 
flera av de nycirkusföreställningar som spelats i 
Stockholmsområdet under 2015 som till exempel: 

Cirkus Cirkörs Wear it Like a Crown och Underart, 
DOCH-studenternas ensembleprojekt Infraröd, 
Cirque Du Soleils Quidam, Miss you på Södra 
teatern samt David Erikssons work in progress 
Pink on the Inside. 
Andra nyheter 2015:

- Gymnasiet har inlett ett nytt samarbete med 
Scenskolan FEJM och Subtopia kring bland annat 
scenteknik. 

- Cirkör har genomfört en större marknads-
föringssatsning vilket lett till ökat antal sökande till 
nycirkusprogrammet. 

- Lärare och studenter från DOCH kom till 
Cirkörhuset för att träna med gymnasieeleverna 
och lärarna och årskurs-3-eleverna fick möjlighet 
att träna en halvdag på DOCH. 

- Cirkusgymnasiet har deltagit i Erasmus+projektet 
”Intents” som är en internationell kartläggning av 
kompetenser inom cirkusutbildningar. Gymnasiet 
har fått besök av forskare från två universitetet i 
Frankrike och Spanien som dokumenterat under-
visningsmetoder, intervjuat lärare och studenter. 
Cirkusgymnasiet ingår i detta genom FEDEC 
(Fédération Européennes des Écoles de Cirque), 
där gymnasiets verksamhetsledare Walter Ferrero 
även är styrelseledamot. 

KommUnIKATIon
Temat för 2015 var att fira Cirkus Cirkör 20 år som 
gränsöverskridare. 

I samband med att föreställningen Borders spe-
lades på Malmö Stadsteater, påbörjades ett arbete 
med en folkrörelse runt civilsamhällets engagemang 
i migrationsfrågor. Det inleddes samarbeten med 
ett flertal organisationer och individer som verkar 
för ett mer humant samhälle. Exempelvis fanns 
Amnesty och Asylgruppen på plats i foajén och 
informerade om sin verksamhet. Malmös Com-
munityteater/Interakt, en teatergrupp bestående 
av asylsökande, framförde ett smakprov på sin 
kommande varieté för Borders publik före kvällens 
föreställning. Cirkus Cirkör skänkte också en del av 
intäkterna från merchandiseförsäljningen till Asyl-
gruppen i Malmös arbete. Publiken uppmanades, 
via skyltar och programblad, att stödja någon av 
flera utvalda organisationer. Arbetet har utvärderats 
och kommer att utvecklas till produktionen Limits. 
Syftet är att sprida budskapet i föreställningarna på 
ett djupare och bredare plan och att uppmana till 
engagemang.

Genom ett samarbete med produktionsbolaget 
Munck och BLAM-Ateliers har Cirkör fått en part-
ner som hjälper till att ta fram presentations- och 
promotionfilmer för Cirkus Cirkörs olika verksam-
heter. Bland annat engagerades dokumentärfil-
maren Helgi Felixon för att dokumentera Borders-
produktionen. Arbetet fortsätter under Limits och 
målsättningen är att kunna få ut en dokumentär 
om Cirkus Cirkör på den internationella tv- och 
filmmarknaden. 2015 lades extra resurser på att 
filma Borders i Malmö och visningsrätten till denna 
såldes till SVT som sände den i januari 2016. 

I samband med spelperioderna av Underart och 
Wear it like a crown genomfördes publikunder- 
sökningar som mailades ut till all publik. Under-
sökningarna visar tydligt att Cirkus Cirkör har ett 
mycket starkt varumärke och att det är Cirkus 
Cirkör som avsändare som lockar till biljettköp. 
Glädjande är att se att mer än 80 % av respond-
enterna anser att föreställningarna både håller hög 
konstnärlig kvalité, är nyskapande och att upplev-
elsen är prisvärd (biljettpriset låg på drygt 400 kr/
biljett). 

Våra sociala medier är fortsatt välbesökta och 

drygt 20 000 följer oss på Facebook samt 3 774 
via Instagram. 

Under året har extra resurser lagts på att uppdat-
era tekniken på webbplatsen www.cirkor.se för 
att passa bättre på t ex läsplattor och mobiltele-
foner. Den nya hemsidan som lanseras våren 2016 
kommer också att innehålla mer filmer och på ett 
bättre sätt presentera bredden, liksom djupet, i 
Cirkörs verksamhet. 

Pedagogisk veRksamhet



ekonomi och oRganisation statistik

PubLik, deLtagaRe och besökaRe 2015

Totalt föreställningar                        228                   90 384

SUMMA TOTALT:               161 388

Cirkör Event totalt:               90           35 000

Borders
(samproduktion med Malmö Stadsteater)
Knitting Peace
Underart
Wear it like a crown
Varieté Cornichong
(samproduktion med Västmanlands teater)
Cirkus de Luxe
På flygande fot (äldre de Luxe)
Cirkusgymnasiet:
Chapters (ESC13)
Cirkusgymnasiet:
Sanity/Ellen, Maria
Cirkör LAB:
Residenspresentationer

Varav
Julbordsunderhållning på Scenkonstmuseet

dessutom:
Knitting Peace – utställningen på Armémuseum
Pedagogisk verksamhet: terminskurser,
lovkurser, pedagogiska program, Chilla, 
drop-in-träning

18
52
77
20

4
26
11

5

2

13

15

Besökssiffror 1-31 dec 2015

Totalt antal deltagare

7 234
36 033 
30 717
5 665 

868 
7 730

737 

450

150

800

5 000

3 413

32 591

konstnärlig verksamhet    antal föreställningar  total publik 
/deltagare/besökare

HåLLBArHETsArBETE på 
CIrKUs CIrKÖr 
Sedan miljögruppens start 2007 har vi på Cirkus 
Cirkör blivit allt mer medvetna om vår miljöpåver-
kan och vikten av att arbeta hållbart inom hela 
organisationen. Miljöarbetet ser vi som en del i vår 
vision ”att förändra världen med nycirkus”, att vara 
en bra arbetsplats och en kulturorganisation som 
kan påverka och inspirera vår omvärld.

Under 2015 har Cirkörs miljögrupp jobbat vidare 
med att strukturera och implementera miljöarbetet. 
Vi har satsat på 100 % Bra Miljövalsmärkt el, att 
återanvända och återvinna kontorsmaterial och 
scenografi samt källsortera vårt avfall. Vi väljer 
också miljömärkta livsmedel, datorer, profilmaterial 
och annat i allt större utsträckning.

Cirkus Cirkörs affärsverksamhet bygger på att 
turnera med föreställningar över hela världen 
vilket innebär en del flygresor. Sedan 2013 klimat-
kompenserar vi, enligt Svenska Naturskyddsföre-
ningens (SNF) rekommendation, genom att låsa 
in utsläppsrätter för att bidra till att minska de, 
enligt EU, tillåtna utsläppen av koldioxid. Under 
det gångna året har vi turnerat till bland annat 
Sydamerika vilket resulterat i långa flygresor för 
vår ensemble och en betydligt högre flygkompen-
sation än tidigare år. För 2015 makulerar vi ut-
släppsrätter motsvarande drygt 600 ton koldioxid.

Under 2015 skrev vi vår andra hållbarhetsrapport, 
”Hållbarhetsarbete 2014 – socialt och miljömäs-
sigt ansvarstagande”. Vi anslöt oss också till UN 
Global Compact, FN:s nätverk för att främja socialt 
och miljömässigt ansvarstagande hos företag och 
organisationer, med principer kring mänskliga rät-
tigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Transpa-
rens utgör en viktig del av Global Compact, vilket 
bland annat innebär att alla medlemmar varje år 
ska publicera en så kallad Communication on Pro-
gress (COP), där man beskriver sitt arbete med att 
efterleva principerna. Cirkörs hållbarhetsrapport 
finns på www.cirkor.se/hallbarhet.

EKonomI
Cirkus Cirkör har under 2015 omsatt 44 763 176 kr 
varav 26 828 700 kr utgörs av egen försäljning och 
17 934 476 kr i form av externa investeringar: Ar-
betsförmedlingen 264 972 kr, Arvsfonden 596 198 
kr, Botkyrka kommun 3 257 000 kr, EU-bidrag 
564 081 kr, Kulturkontakt Nord 30 000 kr, Nordisk 
Kulturfond 124 885 kr, Riksidrottsförbundet 91 
990 kr, Statens Kulturråd 7 244 400 kr, Stiftelsen 
Barbro Osher 98 003 kr, Stockholms läns landsting 
2 384 649 kr, Stockholms stads kulturförvaltning 
1 536 450 kr, Svenska Institutet 80 000 kr, Sven-
ska Postkodlotteriets Kulturstiftelse 1 661 848 kr.

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.

Cirkus Cirkör har under 2015 haft 31 fast anställda 
medarbetare samt 184 korttidsanställda fördelat 
på 56 årsverken. Totalt har 215 personer fått lön 
från Cirkus Cirkör under året.

STyRELSE 2015 
Bengt Westerberg (ordförande), Tilde Björfors, 
Mats Björkman, Malin Dahlberg, Charlotte Olofs-
son, Annika Levin, Olle Strandberg, Gunilla Thor-
gren och Birgitta Winnberg Rydh. Styrelsen är 
oavlönad.

LEDNINgSgRUPP 2015
Konstnärlig ledare: Tilde Björfors, VD: Anders 
Frennberg, Ekonomichef: Anna Olsson, Vice VD/
Verksamhetsledare Produktion: Anna Ljungqvist, 
Chef internationella relationer: Lars Wassrin, Kom-
munikationschef: Susanne Reuszner, Verksamhets-
ledare Cirkör Event: Cajsa Lindegren, Verksamhets- 
ledare Pedagogik och Träning: Anna Nerman, 
Verksamhetsledare Nycirkusgymnasiet: Walter 
Ferrero.

biLdFöRteckning
Linnea svensson arbab: 16
mats bäcker: 6:1-2, 7
tilde björfors: 6:3 
Francesca cerri: 17
Frans hällqvist: 3, 4, 5, 21
einar kling-odencrants: 1, 12-13, 20
sima korenivski: 19
brian Lynch: 9
christina simpson: 10, 14, 15

tRyck
SIB Tryck Holding AB på papperet Profisilk. 
Både papper och tryckeri är Svanencertifierade.Samarbetet med Scania fortsätter



Var har vi varit 2015

CIrKÖrKArTAn 2015

sveRige 
dalarnas län     
Falun

Hallands län
Laholm, Varberg

gävleborgs län
Gävle

Jönköpings län 
Jönköping

Stockholms län
Botkyrka, Huddinge, 
Lidingö, Nacka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Sollentuna, 
Solna, Stockholm,  
Sundbyberg, Södertälje, 
Täby, Värmdö, Österåker

Skåne län 
Båstad, Helsingborg, 
Malmö, ängelholm

Södermanlands län 
Nyköping

Uppsala län
Enköping, Uppsala

Värmlands län
Karlstad, Säffle

Västerbottens län
Umeå

Västernorrlands län
Örnsköldsvik

Västmanlands län
Sala, Västerås

Västra götalands län
Göteborg, Skara, Vara

örebro län
Örebro

östergötlands län
Norrköping

inteRnationeLLt 
Argentina
Buenos Aires 
Rosario

Brasilien
Sao Paolo

Chile
Santiago de Chile

danmark
Fanö
Köpenhamn

Finland
Mariehamn
Tammerfors

Frankrike
Caen
Gonesse
Paris
St. Quentin-en-yveline
Vannes

norge
Alta
Arendal
Baerum
Bodö
Fosnavåg 
Hamar
Hammerfest
Harstad
Haugesund,
Kristiansand
Larvik
Lilleström 
Sandnes

UsA
New york
Water Mill

Uruguay
Montevideo

österrike
Graz

mAdE In BoTKYrKA


