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Tvåhundrasju tusen. Aldrig har ett så stort antal 
människor sett våra föreställningar, deltagit i trän-
ing eller annan verksamhet som under 2016.  
207 000 personer är en helt fantastisk siffra utifrån 
de anslagsnivåer vi har i form av verksamhets-
bidrag. Anslagen är en förutsättning för Cirkör 
och det är viktigt att vi visar att vi använder dom 
effektivt. De är garant för konstnärligt risktagande 
och ökar våra möjligheter att vara relevanta utifrån 
olika samhällsbehov. Men storleken på anslagen 
förklarar inte att vi faktiskt når så otroligt många 
människor. Det skulle jag säga beror på själva 
konstformen samtida cirkus, på vår samarbetsvil-
lighet och att vi arbetar med en viktig tematisk 
inriktning. Vi har under hela året fortsatt arbeta 
med den tematik vi valt sedan ett par år tillbaka: 
BORDERS - Gränser och Gränsöverskridanden.

Genom temat BORDERS och genom en gräns-
överskridande inställning då vi tänker nytt och 
samarbetar med andra, så når vi mycket längre. 
Vi kan rada upp mängder av verksamhet som görs 
i olika former av samarbeten, här följer några 
exempel:
Cirkuskurser och annan pedagogisk verksamhet 
med Botkyrka kommun. Cirkusprogrammet med 
S:t Botvids gymnasium. Daglig träning för profes-
sionella cirkusartister med branschorganisationen 
Manegen. Samarbetet med vår transportpartner 
Scania. Chilla med Cirkör med fastighetsbolaget 
Mitt Alby. Samproducerade föreställningar som 
Horisonter med Västmanlands Teater i Västerås 
och Satyagraha Folkoperan i Stockholm. Ett stort 
antal organisationer i publikaktivism-projektet 

From Fear to Action. Clowner utan gränser och 
Postkodlotteriets kulturstiftelse i Cirkushop-
pet. Armémuseum och utställningen Knitting 
Peace. Aquanauts med Stockholms Konstsim. 
Autostadt i Wolfsburg med föreställningar och 
prova-på. Skollovsveckor med cirkus i samarbete 
med Folkets hus och parker och Subtopia. Stora 
Teatern och Göteborgs stad med terminskurser 
för barn. 

Andra bevis på framgång än publiksiffror och 
mängder av projekt är att samtida cirkus blir mer 
och mer erkänt som en egen konstform. Kulturde-
partementet beslutade under hösten att ge Statens 
kulturråd i uppdrag att under 2017 genomföra en 
rapport som kartlägger konstområdet samtida 
cirkus och som ser över vilka insatser som bör 
göras framöver. I slutet av året nåddes vi av att 
Sveriges teaterkritikers förening beslutat ge Cirkus 
Cirkör och vår konstnärliga ledare Tilde Björfors 
sitt pris. Dessutom nåddes vi av beskedet att Tilde 
skulle få tidningens Expressens kulturpris. Detta 
sammantaget kändes som vi spräckte ett glastak 
för cirkusen som konstform. 

Den svenska cirkusen blir starkare och starkare 
och ger fler och fler ringar på vattnet med ett 
samhällsengagemang och en internationalisering 
som borde vara stilbildande för andra konstformer. 
Cirkör vill vara morgondagens konstinstitution – 
en förebild vad gäller engagemang och fysisk och 
mental rörlighet. Vi förändrar världen med vår konst! 
 
Anders Frennberg, VD Cirkus Cirkör

CIRKÖR VILL VARA MORGON-
DAGENS SCENKONSTINSTITUTION
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CIRKÖR VILL VARA MORGON-
DAGENS SCENKONSTINSTITUTION

Storleken på anslagen förklarar inte att vi faktiskt 
når så otroligt många människor. Det skulle jag 
säga beror på själva konstformen samtida cirkus, 
på vår samarbetsvillighet och att vi arbetar 
med en viktig tematisk inriktning. 

På turné över land och hav
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LIMITS – TURNÉ I SVERIGE OCH EUROPA 
 
“...rak och intim, smart och medryckande 
cirkuskonst, som är kongenial med sitt ämne.” 
DN 

“Limits är enastående cirkuspoesi på ett akut 
tema: migration.” SvD

“... högsta cirkuskvalitet med mesta meningsfullhet 
och bästa avsikt. Vackert också ….” Expressen 

Limits hade urpremiär på Västmanlands teater 
i Västerås den 19 mars och är en turnerande 
Cirkus Cirkörföreställning som gräver vidare på 
temat gränser och begränsningar. På klassiskt 
Cirkus Cirkörmanér vänder Limits upp och ner 
på perspektiven. Med kraft, möjlighetsfokus och 
uppkäftigt engagemang balanseras en värld av 
flykt, migration och nya gränser mot artisternas 
personliga gränser. 

Limits är föreställning nummer två i trilogin om 
gränser där den första delen utgjordes av Borders 
på Malmö Stadsteater 2015. Den sista delen, 
Movements, får premiär våren 2017. Tematiken i 
Borders och Limits har färgat hela Cirkus Cirkörs 
verksamhet sedan 2014 

PÅ SCEN

Cirkusartister 
Saara Ahola, Anton Graaf, Einar Kling-Odencrants, 
Manda Rydman och Peter Åberg.

Musiker 
Samuel ”Looptok” Andersson/Thea Åslund – 

Kreativt team 
Regi och idé: Tilde Björfors, Texter: Tilde Björfors, 
ensemblen, Nadia Ben Belgacem, Arash Dehvari, 
Kajsa Bohlin, Tatiana-Mosio Bongonga, Qutaiba 
Aldahwa, Javid Heidari, Kompositör: Samuel 
”Looptok” Andersson, Scenografi: Fanny Senocq, 
Stefan ”Drake” Karlström, Joel Jedström, Tilde 
Björfors, Kostym: Jonna Bergelin, Videosceno-
grafi/projektioner: Johannes Ferm Winkler, Tom 
Waldton och Per Rydnert/Visual Relief, Ljus:  
Fredrik Ekström, Ljud: Fredrik ”Börje” Danielsson

Urpremiär ägde rum den 19 mars 2016 på Väst-
manlands teater i Västerås. Den har därefter spelats 
i Göteborg, Malmö, Helsingfors (FI), Bergen (NO), 
Graz (AT), Herleen (NL), Düsseldorf (DE), Ytterjärna, 
Linköping, Hallunda, Vara, Falun, Umeå, Caen (FR) 
för att avsluta året på Dansens Hus i Stockholm.

Limits spelade 97 föreställningar för en publik på 
56 440 personer under 2016.

SATYAGRAHA – EN SAMPRODUKTION  
MED FOLKOPERAN
”Mäktigt när cirkus väver trådar runt Gandhi. 
Cirkör-direktör Tilde Björfors uppsättning av Philip 
Glass opera om Mahatma Gandhi andas genuin 
musikalisk förståelse.” SvD

”Nycirkus och opera gifter sig perfekt” SVT

”Seriöst och vackert. Samarbetet med Cirkus 
Cirkör är en fullträff.” DN

Den 14 september hade Folkoperan och Cirkus 
Cirkörs version av Philip Glass opera Satyagraha 
premiär. Den handlar om den unge Mahatma 
Gandhis tid i Sydafrika. Den tid då han upptäckte 
Satyagraha, sanningens väg, det som skulle bli 
början på det vi kallar civilt motstånd. 

PÅ SCEN

Cirkusartister 
Aino Ihanainen, Alexander Weibel Weibel, Magnus 
Björu, Sarah Lett, Oscar Karlsson, Nilas Kronlid, 
Gustaf Rosell och Aaron Haakkala.

Sångare  
Gandhi: Leif Aruhn-Solén/Thomas Volle, Miss 
Schlesen: Lisa Carlioth/Sibylle Glostedt, Mrs Nai-
doo: Hanna Fritzon/Paulina Pfeiffer, Kasturbai/
Mrs Alexander: Els Mondelaers/Karolina Blixt, Mr 
Kallenbach/ Arjuna: Anton Eriksson/Lars Johans-
son Brissman, Parsi Rustomji/Krishna: Johan 
Schinkler/Lars Arvidson.

Kör 
Calle Lindén, Carl Walin, Elin Skorup, John Kinell, 
Margaretha Westerlind, Maria Sanner, Michael 
Axelsson, Sofia Niklasson.

FÖRESTÄLLNINGAR



Postat om Limits 
i sociala medier



Kreativt team 
Musik: Philip Glass, Libretto: Constance De Jong 
efter Bhagavad-Gita, Orkesterarrangemang: An-
ders Högstedt, Regi: Tilde Björfors, Musikalisk 
ledare: Matthew Wood, Dirigenter: Matthew Wood, 
Alice Farnham och Marit Strindlund, Scenografi & 
kostym: Dan Potra, Ljus: Patrik Brogård, Mask & 
peruk:Therésia Frisk, Dramaturg: Magnus Lindman.

Satyagraha spelade 47 föreställningar för en pub-
lik på 23 632 personer på Folkoperan i Stockholm.

HORISONTER – EN SAMPRODUKTION MED 
VÄSTMANLANDS TEATER
”Gränslöst på Västmanlands Teater…Cirkus Cirkör 
ger oss gastkramande balanskonster” VLT

Horisonter är en del i det större samarbetet 
med Västmanlands Teater. Föreställningen ska-
pades för en ungdomspublik och har mött hög-
stadieelever från hela Västmanland. Horisonter 

förflyttar publiken tusentals meter upp över mark-
en och blev en balansakt i mellanrummet mel-
lan det trygga och okända. Föreställningen hade 
nyskriven musik av Andreas Kullberg och i ensem-
blen medverkade skådespelare, cirkusartister och 
dansare. 

På scen 
Tarek Halaby, Imogen Huzel, Andreas Kullberg, 
Hanna Strandberg

Kreativt team 
Regi: Olle Strandberg, Scenbild och kostym: Dom 
fantastiska (Tami Salamon, Sepidar Hosseini, Iwa 
Herdensjö), Ljus: Sofia Linde (konstnärlig hand- 
ledning Christer Billström), Kompositör: Andreas 
Kullberg, Dramaturg: Bodil Persson

Horisonter är en samproduktion med Västman-
lands Teater och hade premiär 12 november 2016. 
Den spelade 18 föreställningar för en publik på 
1495 personer på Västmanlands Teater i Västerås.

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET
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UNDERART – 6 MÅNADER I BERLIN
Underart, i regi av Olle Strandberg, inledde året på 
konst- och aktivitetshuset Artipelag på Värmdö i 
Stockholms skärgård. I september hade Underart 
nypremiär för en sex månader lång spelperiod på 
varitéscenen Chamäleon i Berlin där den spelas in 
i februari 2017. 

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. 

Ensemble 
Methinee Wongtrakoon, Alexander Dam, Iris Pelz, 
Christopher Schlunk, Matias Salmenaho samt 
Anna Ahnlund och Andreas Tengblad som tillsam-
mans 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 Ljusdesign för Chamäleon – Antti 
Helminen.

Underart har under 2016 spelat totalt 122 
föreställningar för en publik på 22 519 personer.

KNITTING PEACE  
– PRESTIGEFYLLT GÄSTSPEL I USA
Knitting Peace i regi av Tilde Björfors gästspelade 
under året på festivalen PIFA, Philadelphia Inter-
national Festival of the Arts, i USA. 

“…highlights include “Knitting Peace” by Swed-
ish troupe Cirkus Cirkor… with the aerialists on 
trapeze and tightrope apparatus hidden in layers 
of flying recycled yarn that creates fantastical and 
otherworldly visuals… “ Huffington Post

Ensemble 
Aino Ihanainen, Ilona Jäntti, Mikael Kristiansen,  
Tiziana Prota, Alexander Weibel Weibel, Olof 
Göthlin.
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Kreativt team 
Regi och idé – Tilde Björfors, Kompositör och ljud-
design – 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 artistcoach – Cilla Roos.

Knitting Peace spelade 3 föreställningar för en 
publik om totalt 3 422 personer, på The Merriam 
Theater på The Kimmel Center och var en del av 
programmet under PIFA (Philadelphia International 
Festival of the Arts). 

Efter gästspelet stannade två av artisterna kvar 
för att genomföra pedagogiska aktiviteter såsom 
masterclasses för professionella artister och 
skådespelare, workshops och prova-på-aktiviteter 
för barn, unga men också äldre dementa. Aktiv-
iteterna skedde i Washington DC (The Kennedy 
Center och Svenska Ambassaden) samt i German-
town och i Richmond. Totalt deltog 250 personer i 
de pedagogiska aktiviteterna. 

Gästspelet fick stöd av Statens Kulturråd



LÅNGSIKTIGT SAMARBETE 
MED VÄSTMANLANDS TEATER
Under 2016 fortsatte det treåriga samarbetet 
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. Under 
avtalsperioden gör Cirkus Cirkör och Västman-
lands Teater ett antal produktioner och projekt 
ihop. Bland annat ingår föreställningen Horisonter 
samt Under (får premiär 2017).

Residens i Cirkör LAB 2016  
Gynoïdes, Sverige 
Leire Masa / Trapeze Collective, Spain 
Tell me about democracy, Sverige 
Seraph ID/ Aedin Walsh, Irland/Sverige 
Dr Natchez and the stripy hippies, Finland/
Frankrike 
Metsä - The Forest Project, Finland 
Goldin & Senneby, Sverige 
Lisen & Knut, Sverige 
Sindri Runudde, Sverige 
Clowner utan Gränser, Sverige 
Manda Rydman, Sverige 
Kompani Giraff, Sverige 
Circo Nacional de Puerto Rico, Puerto Rico 
Arabiska teatern, Sverige 
Kompani Stanna, Sverige 
Zero Gravity, Finland 
Grete Gross, Estland 
Aino Ihanainen, Finland 
Foot in Face, Norge 
Seraph ID, Irland 
Ellen Söderhult, Sverige

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 konst-
närliga processer både inom branschen och mot 
publik. I Cirkör LAB inleds också de konstnärliga 
processerna till Cirkus Cirkörs egna föreställningar. 
Cirkör LAB är en bidragande orsak till att Kulturrådet 
i slutet av 2016 beslutade att höja Cirkus Cirkörs 
verksamhetsbidrag eftersom de anser att Cirkör 
tar ett stort ansvar för konstformen, inte bara den 
egna verksamheten utan också för hela branschen 
genom Cirkör LAB samt genom olika samarbeten 
i landet.

RESIDENS I CIRKÖR LAB 

Under 2016 har vi förutom repetitioner och labb 
av våra egna föreställningar erbjudit 21 residens 
åt sammanlagt 72 externa konstnärer, artister och 
kompanier som arbetar i nycirkusens anda. Totalt 
har våra 21 residenspresentationer mött en publik 
på 560 personer. Cirkör LAB stöds av Nordisk kulturkontakt.

KONSTNÄRLIG UTVECKLING OCH CIRKÖR LAB
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ÖVRIGT

KNITTING PEACE - UTSTÄLLNINGEN

Knitting Peace – utställningen, hade vernissage 
på Armémuseum den 1 december 2015 och var 
öppen till den 30 november 2016. Utställningen 
visade alla de tusentals alster som stickentusias-
ter världen över skickat in under föreställningen 
Knitting Peace världsturné satta i ett cirkuspeda-
gogiskt, historiskt och politiskt sammanhang. Det 
blev ett möte mellan cirkus, stickning, vapen och 
krigshistoria som blev till en fredsmanifestation i 
en världspolitiskt mycket orolig tid. 

Under utställningsperioden pågick även en mängd 
pedagogiska aktiviteter, seminarier, stickcaféer, 

föreläsningar på temat stickning och slöjd kopplat 
till fredsaktivism. 

Kreativt team för utställningen 
Curator: Cirkus Cirkör Fanny Senocq, Curatorsas-
sistent: Emilia Esping, Kreativt team Cirkus Cirkör: 
Liv Karlsson, Aino Ihanainen, Frida Anderholm, 
Projektledare Armémuseum: Maria Skans. 
 
Knitting Peace – utställningen besöktes under 2016 
av 114 254 personer, varav ungefär 1 000 var 
besökare på någon av aktiviteterna som arranger-
ades runt utställningen.

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET KONSTNÄRLIG VERKSAMHET 



INTERNATIONELL VERKSAMHET / UTSTÄLLNING



UTSTÄLLNING

Satyagraha - en samproduktion med Folkoperan



TURNÉ OCH INTERNA-
TIONELLA RELATIONER
Cirkus Cirkörs turnékontor har ansvaret för att 
Cirkörs föreställningar och projekt når ut till scener 
och festivaler i Sverige och utlandet. 

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

Den övergripande ambitionen för turnéförsäljningen 
under 2016 har varit att fortsätta bygga ut och 
stärka relationerna till Cirkus Cirkörs arrangörs-
nätverk. Det består av svenska och internationella 
arrangörer som vi har en lång affärsrelation till och 
som bokar våra föreställningar regelbundet. Några 
exempel är Västmanlands teater, Malmö Stadsteater, 
Dansens Hus, Stora teatern, Festival les Boréales 
och CREAC i Frankrike samt ett stort nätverk av 
kulturhus i Norge genom samarbete med Baerum 
kulturhus i Oslo. Nätverket av arrangörer växer och 
det är en mycket viktig byggsten i Cirkus Cirkörs 
ekonomi eftersom det medför att föreställningarna 
är bokade för längre turnéperioder direkt efter 
premiär. 

Siktet för framtiden är att utöka och stabilisera 
nätverket i framförallt Frankrike samt att genom-
föra längre spelperioder på enskilda teatrar i  
Europa. Under 2016 gjordes riktade insatser mot 
nya marknader, i synnerhet Frankrike, genom 
besök på utvalda teatrar i Lyon och Paris. 

Cirkör medverkade vid de stora scenkonstmäss-
orna och konferenserna i världen som till exempel 
ISPA (International Society of Performing Arts) i 
New York och i Melbourne, vid APAP (Association 
of Performing Arts Presenters) i New York, på Fresh 
Circus och Circa AUCH i Frankrike samt CINARS 
i Montreal i Kanada. Det internationella arbetet 
skedde även lokalt på den internationella mässan 
Subcase hemma i Alby. Cirkus Cirkör höll en kurs  
i internationell marknadsföring och försäljning i 
Helsingfors för Baltic Nordic Circus Network.

Föreställningarna möter en internationell publik 
och våra föreställningar Limits, Knitting Peace och 
Underart har spelat 141 föreställningar för 42 531 
personer utanför Sverige under 2016. 

CIRKÖR EVENT
Cirkör Event är den del av Cirkus Cirkör som utför 
underhållning, fortbildning och inspiration för 
företag och organisationer. Det kan vara middags-
underhållning men också specialföreställningar 
utformade efter speciella platser eller vid stora 
evenemang som till exempel Påvens besök i 
Sverige. Kort delas uppdragen in i föreställnings-
anknutna event, i platsspecifika event samt i 
utbildande event. 

FÖRESTÄLLNINGSANKNUTNA EVENT  
Många event har baserats på Cirkus Cirkör stora 
föreställningar. Här förs tematik och element ur de 
stora Cirkus Cirkörföreställningarna ut i nya sam-
manhang och på nya sätt. En uppdragsgivare var 
Volkswagen som köpte in en bearbetad version av 
Knitting Peace för att spelas utomhus på upplevelse-
anläggningen Autostadt i Wolfsburg i Tyskland. 
Cirkus Cirkör fick både ett konstnärligt och ett 
pedagogiskt uppdrag som bestod i att spela 
Knitting Peace under tio kvällar, och genomföra 
pedagogiska upplevelser för barn och unga på 
dagtid under totalt sex veckor. Totalt blev det 10 
föreställningar för ca 3 000 personer per kväll samt 
pedagogiska aktiviteter för cirka 1 600 barn. 

Ett annat sammanhang var ett utdrag ur Limits 
som spelades på Malmö Arena för Påven i sam-
band med hans Sverigebesök under 2016. Valet 
föll på Cirkus Cirkör och Limits eftersom det ligger 
nära Påvens starka engagemang för flyktingsitu-
ationen i världen. Inslaget blev mycket starkt och 
väl mottaget. 

UTBILDANDE EVENT 
 Limitstematiken har även funnits med vid event på 
EABCT (European Association of Behavioral and 
Cognitive Therapies Congress) i Stockholm samt 
på Academedias kongress på Karlstad Congress 
and Culture Centre. Här har frågeställningar som 
gränsöverskridanden, utmaningar och tillit kokats 
ner till 20-minutersinslag för att vara både under-
hållande, utmanande men också lyfta de teman 
som är centrala för de respektive kongresserna. 
De var sinsemellan ganska olika men det är spän-
nande att se hur vi kan använda kärnan i föreställ-
ningarna och få dem att kännas relevanta i sinse-
mellan helt olika sammanhang. 

Vi gjorde även ett tiotal utbildande event med 
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föreläsningar och workshop. Bland annat har 
Cirkörs VD Anders Frennberg tillsammans med 
en Cirkörartist genomfört en föreläsningsserie för 
chefer från tre kommuner i Västernorrland.  

SITE SPECIFIC 
 
Site specific-event kallar vi event som skapas helt 
efter platsens speciella förutsättningar. 

I juni fick Stockholmspubliken ta del av ett experi-
ment kallat Aquanauts, som Cirkus Cirkör gjorde 
i samarbete med Stockholm Konstsim Herr. Fors-
grenska badet på Medborgarplatsen i Stockholm 
förvandlades till ett scenrum med en specialbyggd 
luftinstallation och allmänheten bjöds in till ett scen-
konstexperiment i och över vattnet. I Aquanauts 
medverkade tre cirkusartister och 28 konstsimmare. 

Två andra exempel på site specific-event var 
kulturnatten i Fredrikstad och Sofiero Slottsparks 
150-årsjubileum. I Fredrikstad i Norge användes 
en tom gammal sjukhusbyggnad som en gigantisk 
utomhusscen. Cirkörartisterna samarbetade med 
lokala cirkusgrupper och musiker från Fredrikstad 
för att skapa en mycket speciell upplevelse för 
stadens innevånare. Vid Sofieros 150-årsjubileum 
fick vi uppdraget att göra något som knöt an till 
platsen. I slottsparken finns en 15 meter djup ravin 
över vilken det skulle byggas en bro. Cirkus Cirkör 
kom med artisten Tatiana Mosio Bongonga som 
med en spade i handen och utan säkerhetslina, 
balanserade på en 50 meter lång lina över ravinen. 
På andra sidan överlämnades spaden till svenske 

Kungen som sedan fick uppdraget att ta det första 
spadtaget. Detta skedde inför en stor allmänhet, 
press och den övriga Kungafamiljen. 
 
Året avslutades med 14 julshower på Norra Latin i 
Stockholm. Cirkus Cirkör medverkade med sex  
artister som presenterade en show med hög artis-
tisk nivå och lekfullt publiktilltal.

Cirkus Cirkörs eventavdelning har 2016 genom-
fört 86 event för ca 61 000 personer och därmed 
skapat 405 arbetstillfällen för cirkusartister och 
pedagoger. 

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET KONSTNÄRLIG VERKSAMHET 

Event i Fredrikstad i Norge

Såhär viga och starka bör äldre vara 
för att klara sig om det brinner.
Kund: Svenska Brandskyddsföreningen
Plats: Almedalen



PEDAGOGISK VERKSAMHET

CIRKUSGYMNASIET
Cirkusprogrammet har även i år visat att det är  
en spetsutbildning både för den som vill ägna
gymnasie- tiden åt att utvecklas som nycirkusartist 
liksom för ungdomar som kanske 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 
undervisningen sker på S:t Botvids gymnasium i 
Hallunda och cirkusträningen i Cirkörhuset i Alby. 
Programmet har riksintag och elever söker från 
hela landet. 

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. 
Lärarstaben består till exempel av ett 30-tal lärare 
från elva olika länder. De flesta är utbildade på 
världens främsta skolor för nycirkus och är eller 
har varit professionella artister. 

Läroplanen för cirkusgymnasiet är uppdelad i 
två pedagogiska faser: 

Fas ett pågår de första tre terminerna. Här ligger 
fokus på utveckling av grunderna i cirkus; golvak-
robatik, trampolin, styrka och stretch, en grundlig 
introduktion till alla cirkusdiscipliner liksom dans, 
improvisation, teater, clown och konstnärligt ska-
pande. Fas två är de tre sista terminerna, då det är 
dags för eleverna att välja en huvuddisciplin. 

Årskurs 2-eleverna åkte i januari på en studieresa 
till Paris. Där fick de träna på två cirkusskolor i och 
utanför Paris samt fick en hel dags träning och ut-
byte med en gymnasieskola i Châteraullt. Parisresan 
innehöll också besök på Festival Mondial du Cirque 
de Demain under två kvällar. Där fick eleverna se 24 
cirkusnummer med unga internationella cirkusartis-
ter. I år fick de också se en föreställning med The 7 
Fingers från Montreal där vår tidigare elev Mishan 
Ferrero medverkade som artist. Parisbesöket av-
slutades med att eleverna fick se examensföreställn-
ingen med högskolestudenterna på Centre National 
du Cirque (CNAC) på Parc de la Villette.



PEDAGOGISK VERKSAMHET

I januari började årskurs 2 träna på sina valda 
huvuddiscipliner parallellt med ett föreställnings-
projekt med regissören Aedin Walsh. Föreställn-
ingen framfördes vid fem tillfällen på Riksteatern i 
Hallunda för totalt 450 personer. 

Årskurs 3-eleverna genomförde sina examens- 
arbeten vilket är en övning att själva skapa, genom- 
föra och administrera ett projekt vilket presenteras 
för elever och anställda på Cirkör. Extra kul är att 
flera avgångselever har ansökt och blivit antagna 
till högre cirkusutbildningar utomlands. 

Höstterminen:
Höstens uppstartsprojekt var att gruppvis skapa 
en kort föreställning utifrån musiken i Philip Glass 
opera Satyagraha. Samma opera som Cirkör 
parallellt gjorde i samarbete med Folkoperan i 
Stockholm. Eleverna fick också möjlighet att se 
föreställningen på Folkoperan. 

Cirkusgymnasiet är medlemmar i FEDEC (Euro-
pean Federation of Professional Circus Schools). 
De driver Fedec Circle Project som under 2016 
firade tioårsjubileum. I samband med firandet gavs 
skolor inom nätverket möjlighet att presentera 
en show under Circafestivalen i Auch i Frankrike. 
Cirkusprogrammet samarbetade med cirkusskolan 
ENCC från franska Châteraullt och tre elever från 
vardera skola arbetade fram en akt som presen-
terades i Auch. 

I slutet av höstterminen deltog fyra elever från 
årskurs 2 i ett månadslångt kreativt projekt som 
resulterade i en julshow med Cirque Isis utanför 
Paris för femte året i rad.



PEDAGOGISK VERKSAMHET

PEDAGOGIK OCH TRÄNING
Under 2016 har Cirkus Cirkörs pedagogiska  
verksamhet mött och tränat cirkus med cirka  
30 000 barn och ungdomar, vuxna och äldre med 
eller utan funktionsskillnader. Verksamheten har 
tre grenar; cirkuskurser på fritiden, cirkusaktiviteter 
och shower på skolor och den tredje är särskilda 
projekt som till exempel cirkus på asylboenden. 

CIRKUS I SKOLAN 
Här får en skola besök av Cirkörs pedagogteam 
under en vecka som inleds med en halvtimmes 
show för elever och lärare. Resten av veckan får 
skolans elever delta i cirkusworkshop och får då 
prova på att gå på lina, göra parakrobatik, 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 fortbildn-
ing för lärare hur cirkuspedagogikens verktyg kan 
användas i annan undervisning. 

Under 2016 har avdelningen pedagogik och trän-
ing producerat två olika shower som följt med ut i 
skolorna. 

På vårterminen presenterades Öh, Bah, Va, Lixom! 
och Varieté Va Va Voom. Ensemble: Patrik Karlsson, 
Rebecca Tiger och Gabi Serrano. Öh, Bah, Va, Lixom! 
och Varieté Va Va Voom har under 2016 spelat 
totalt 15 shower för en publik på 2 733 personer.

På höstterminen turnerade vi med HEJA DEJ! En 
charmfull cirkusvarieté där artisterna med cirkus 
och kroppsspråk berättar om att hitta sitt mod, 
sitt lugn, och om glädjen i att lyckas tillsammans! 
Ensemble: Patrik Karlsson, Sofia Larsson och Moa 
Karlsson. Heja Dej! har under 2016 spelat totalt 12 
shower för en publik på 1985 personer.

CIRKUS PÅ FRITIDEN I ALBY, STOCKHOLM 
OCH GÖTEBORG
Kursverksamheten vänder sig till barn från fem 
år samt vuxna, med eller utan funktionsskill-
nad. Deltagarna lär sig alltifrån grundläggande 
cirkustekniker 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 och i 
Sjumilahallen i Göteborg. Under året har totalt  
1 435 personer deltagit i någon av de 80 cirkuskur-
serna, varav 28 i Stockholm, 27 i Alby och 25 i 
Göteborg. 

I Cirkörhuset har det också erbjudits drop-in-träning 
i nycirkus och parkour för amatörer vid 56 tillfäl-
len. Totalt har 1 108 barn och ungdomar, varav 456 
unika besökare, 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-cirkus-
träning för hela familjen, som 1 168 personer delt-
agit i under åtta tillfällen. På Chilla kan besökarna 
under enkla former testa att träna själv och det säljs 
fika till självkostnadspris.

Under sommar- och höstlov anordnade Cirkör 
lägerveckor för totalt 100 barn och unga. Höstlovs-
lägret gjordes i samarbete med Subtopia och Scen-
skolan FEJM och 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. 855 barn och ungdomar från 
Malmö till Luleå har deltagit i sommarlovskurser i 
cirkus och parkour.





CIRKUS PÅ ASYLBOENDEN  
Under januari och februari månad besökte Cirkus 
Cirkör 20 asylboenden i Stockholms län med 
showen Dünya samt erbjöd cirkus prova-på för  
ca 1 000 personer. Projektet finansierades av 
Stockholms läns landsting. 

Under våren påbörjades arbetet ett 18 månader 
långt projekt: Cirkushoppet, finansierat av Post-
kodLotteriets Kulturstiftelse. Projektet görs i samar-
bete mellan Clowner utan Gränser och Cirkus 
Cirkör. Cirkushoppet är ett nationellt projekt vars 
främsta mål är att ge boende på asylboenden 
glädje i vardagen. Cirkushoppets fyra artister 
besöker boendet med en kort show med efterföl-
jande workshop. Cirkusmaterial och en handledn-
ing lämnas kvar så att cirkusträningen kan fortsät-
ta på boendet även efter det att Cirkushoppet åkt 
därifrån. Ett tiotal boenden kommer också att få 
ta del av en hel veckas fördjupat besök med 
workshops där det medverkar pedagoger och 
artister från andra konstformer. Syftet med fördjup-
ningsveckorna är att skapa metoder för hur konst 
kan användas i arbetet med asylsökande och 
nyanlända. En tredje del i projektet handlar om 
informationsarbete som ska öka kunskapen om 
och förståelsen för flyktingskapets ofrivillighet hos 
allmänheten i Sverige. Detta sker genom informa-
tionsevent på offentliga platser där vi förutom att 
erbjuda cirkus-prova-på också delar ut en serietid-
ning kallad Gränslöst mod. Serierna är ritade och 
berättade av personer som har egna erfarenheter 
av flykt eller migration. Cirkushoppet pågår till och 
med hösten 2017.

Under 2016 har Cirkushoppet besökt 43 boenden 
och mött ca 1 100 personer. 

INTERNATIONELLT  
Cirkus Cirkörs pedagogiska avdelning är medlem-
mar i Caravan, ett europeiskt nätverk för cirkusar 
som främst jobbar med pedagogisk verksamhet 
för barn och unga samt med utveckling av cirkus-
pedagogik. Under 2016 avslutades två projekt, ett 
som fortbildar pedagoger i att arbeta med cirkus 
som metod i socialt utsatta miljöer och ett som 
fokuserar på att kartlägga, förbättra och samordna 
utbildningsmöjligheter för cirkuspedagoger i Europa.
 
I oktober medverkade vår verksamhetsledare 
för pedagogik och träning, Anna Nerman, vid ett 
seminarium på Chamäleon i Berlin i samband med 
ett statsbesök i Berlin. Sveriges kungapar samt 
medföljande ministrar och tjänstemän besökte 
seminariet som handlade om i cirkus som förän-
dringskraft i samhället. 

PEDAGOGISK VERKSAMHET



EKONOMI

EKONOMI 
Cirkus Cirkör har under 2016 omsatt 44 982 420 kr
varav 27 261 781 kr utgörs av egen försäljning 
och 17 720 639 kr i form av externa investeringar:  
Arbetsförmedlingen 199 070 kr, Arvsfonden  
444 802 kr, Botkyrka kommun 3 257 000 kr, Nordisk 
Kulturkontakt 148 349 kr, Riksidrottsförbundet  
79 672 kr, Statens Kulturråd 8 027 000 kr, Stockholms 
läns landsting 2 745 352 kr, Stockholms stads 
kulturförvaltning 1 000 000 kr, Svenska Postkod-
Lotteriets Kulturstiftelse 1 819 394 kr.

KOMMUNIKATION 
I takt med att vi jobbar alltmer gränsöverskri-
dande, dels mellan våra olika verksamheter dels 
publikt, har vi lagt större vikt vid att engagera och 
lyfta frågor knutna till tematiken i våra föreställn-
ingar. Ett publikt exempel är inspirationsprojektet 
From Fear to Action, som följer Limits turné, där 
lokala och internationella eldsjälar och organisa-
tioner berättar om sitt engagemang och arbete vid 
mottagandet av nyanlända till Sverige. Här vill vi 
lyfta några av de eldsjälar och projekt som job-
bar för att vägen in i det svenska samhället skall 
bli säkrare, bättre och mer välkomnande. From 
Fear to Action samproduceras med våra spelplat-
ser och utformas på ett sätt som passar ortens 
utmaningar och engagemang. Varje spelplats har 
valt ut lokala organisationer som gör skillnad, 
alltifrån mindre privata initiativ till stora hjälpor-
ganisationer och intresseorganisationer. Exempel 
är Röda korset, Tillsammans Gör Vi Skillnad, 
Gula båtarna, Lighthouse Relief samt Hej främ-
ling som genomfört ett varierat utbud av semi-
narier, konstauktioner, olika typer av insamlingar 
till gatufester och prova-på-verksamhet. Genom 
samarbetsorganisationerna har vi också delat ut ett 
antal fribiljetter till nyanlända, totalt ca  
1 000 biljetter.   

Under året har Cirkör lanserat en ny webbplats 
på www.cirkor.se som är mer användarvänlig och 
som fungerar bättre på mobila enheter.

Cirkus Cirkörs jubileumsföreställning Borders 
sändes i SVT i januari 2016 och fick höga tit-
tarsiffror och ett mycket positivt bemötande. 
Föreställningen och tematiken i Knitting Peace 
medverkade i dokumentärfilmen YARN som bland 

annat visades på SVT och på flera filmfestivaler 
runt om i världen.

HÅLLBARHET PÅ CIRKUS CIRKÖR 
 
På Cirkus Cirkör arbetar vi aktivt för att minimera 
vår negativa miljöpåverkan. Cirkörs miljögrupp 
jobbar för att öka medvetenheten och kunskapen 
kring hållbarhet både inom och utom organisa-
tionen. Det känns viktigt för oss att vara en del av 
lösningen och även att förhoppningsvis inspirera 
andra. Under 2016 fokuserade vi på att ta fram 
förslag för att energieffektivisera Cirkörhuset samt 
att öka andelen miljöcertifierat profilmaterial. 

Cirkus Cirkör har under alla år arbetat med cirkus 
som social inkludering. Vi har samarbetat med 
skolor, äldreboenden, asylboenden, personer med 
funktionsskillnader och ungdomsgrupper. 

Cirkus Cirkör är anslutna till UN Global Compact, 
FN:s nätverk för att främja socialt och miljömässigt 
ansvarstagande hos företag och organisationer. 
Cirkör arbetar utifrån deras tio principer kring män-
skliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrup-
tion. Cirkörs arbete redovisas årligen till UN Global 
Compact genom Cirkörs hållbarhetsrapport som 
publiceras på www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/participants tillsammans med alla andra delta-
gares rapporter. Vår hållbarhetsrapport finns även 
att läsa på Cirkörs webbplats (cirkor.se/hallbarhet).



EKONOMI OCH ORGANISATION

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 samarbete 
mellan alla verksamheterna har bolagen gemen-
sam ledning samt administrations- och stöd-
funktioner som ekonomi, IT, kommunikation och 
marknadsföring.

Cirkus Cirkör har under 2016 haft 31 fast anställda 
medarbetare samt 193 korttidsanställda fördelat 
på 55,66 årsverken. Totalt har 224 personer fått 
lön från Cirkus Cirkör under året.

Partnerskap med Scania 
Sedan 2012 är Scania transportpartner till Cirkus 
Cirkör vilket medför en effektiv och miljömässigt 
hållbar lösning av Cirkörs transportbehov. 

STYRELSE 2016  
Bengt Westerberg (ordförande), Tilde Björfors, 
Mats Björkman, Malin Dahlberg, Annika Levin, 
Nina Rawal, Olle Strandberg, Gunilla Thorgren och 
Birgitta Winnberg Rydh. 

LEDNINGSGRUPP 2016 
 
Konstnärlig ledare: Tilde Björfors, VD: Anders 
Frennberg, Ekonomichef: Anna Olsson, Vice VD/
Verksamhetsledare Produktion: Anna Ljungqvist, 
Chef internationella relationer: Lars Wassrin (tom 
1 september), Kommunikationschef: Susanne 
Reuszner, Verksamhetsledare Cirkör Event: Cajsa 
Lindegren, Verksamhetsledare Pedagogik och 
Träning: Anna Nerman, Verksamhetsledare  
Nycirkusgymnasiet: Walter Ferrero.



STATISTIK

PUBLIK OCH DELTAGARSTATISTIK 2016

Limits
Satyagraha (samproduktion med Folkoperan)
Horisonter (samproduktion med Västmanlands teater)
Underart
Knitting Peace
Cirkusgymnasiet årskurs 2 föreställning
Bah lixom/Vavavoom (inom Cirkus de Luxe)
Heja Dej! (inom Cirkus de Luxe)
Dunya (show på asylboenden)
Cirkushoppet (show på asylboenden)
Cirkör LAB (residenspresentationer)
Aquanauts     

Totalt föreställningsverksamheten

Cirkör Event: 
Varav:
Knitting Peace specialversion på Autostadt
Julbordsunderhållning på Norra Latin

Pedagogik och träning: 
Cirkusträning, cirkusläger, prova-på, 
Cirkus i skolan, Asyl SLL, Cirkushoppet,
Folkets hus och parker, mm 

SUMMA TOTALT:

Dessutom:
Knitting Peace -utställningen på Armémuseum

97
47
18

122
3
5

15
12
24
31
21
2

397

56 440
23 632
1 495

22 519
3 422

450
2 733
1 985
1 000
1 073

560
800

116 109 

61 000

30 000
3 600

30 000

207 109

114 254

Föreställning      Antal föreställningar  Antal publik/ 
     deltagare/besökare

BILDFÖRTECKNING  
Mats Bäcker: framsida, 7, 8, 9:1-2, 10
Svante Christell: 3
Markus Gårder: 6, 12-13
Christina Simpson: 11:1-4, 16, 17:1-2, 18, 19
Trine Sirnes: 15:1
Camilla Hammarström: 15:2
Malin Grönborg: 20:1
Elin Bryngelson: 20:2
Frans Hällqvist: 21 
Gustav Lindh (för Scania): 22

TRYCK  
SIB Tryck Holding AB på papperet Profisilk.  
Både papper och tryckeri är Svanencertifierade.

86

10
14



Här har vi varit med föreställningar, pedagogisk verksamhet eller event
CIRKÖRKARTAN 2016

SVERIGE 
Blekinge län; Ronneby
Dalarnas län; Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, 
Malung, Vansbro
Gotlands län; Visby
Gävleborgs län; Ovanåker
Hallands län; Falkenberg, Varberg
Jämtlands län; Ragunda, Östersund
Jönköpings län; Jönköping, Värnamo 
Kalmar län; Hultsfred, Kalmar
Kronobergs län; Alvesta
Norrbottens län; Luleå
Skåne län; Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, 
Landskrona, Malmö, Trelleborg, Ängelholm
Stockholms län; Botkyrka, Danderyd, Haninge, 
Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, 
Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 
Södertälje, Täby, Upplands Väsby, Värmdö, 
Åkersberga
Södermanlands län; Eskilstuna, Flen, Nyköping, 
Strängnäs
Västerbottens län; Nordmaling, Skellefteå, Umeå, 
Vindeln
Västernorrlands län; Hudiksvall
Västmanlands län; Arboga, Fagersta, 
Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, 
Surahammar, Västerås
Västra Götalands län; Borås, Färgelanda, 
Göteborg, Härryda, Mölndal, Trollhättan, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda
Örebro län; Karlskoga, Örebro
Östergötlands län; Linköping, Mjölby, 
Norrköping

INTERNATIONELLT 
Norge; Bergen, Fredrikstad, Oslo, Ringsaker,  
Trondheim
Finland; Helsingfors
Nederländerna; Herleen
Tyskland; Berlin, Düsseldorf, Wolfsburg
Frankrike; Caen
Österrike; Graz
USA: Germantown, Philadelphia, 
Richmond, Washington DC

MADE IN BOTKYRKA


