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Cirkörhjärtat
Cirkör är en ordlek med franskans ”cirque” 
och ”coeur”, cirkus och hjärta. Cirkörhjärtat 
visar hur de pedagogiska och konstnärliga 
kamrarna, med respektive aktiviteter och 
innehåll, stärker varandra.

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET

• Föreställningar i Sverige 
samt internationella turnéer 

• Cirkör Event ca 50–100 
framträdanden per år

• Residens/Cirkör LAB

• Daglig träning för 
professionella



PEDAGOGISK VERKSAMHET

• Vi har mött ca 24 000 
personer i knappt 50 
kommuner genom vår 
pedagogiska verksamhet

• Termins- och lovkurser

• Cirkus i skolan

• Cirkusgymnasium

• Fortbildning

• Dropin-träning
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FÖRORD

Förord av Cirkörs vd

Föreställningen Epifónima och dess tematik 
har haft ett stort inflytande på oss under året 
som gått. Cirkör har inspirerats till att börja 
arbeta utifrån ett cirkulärt arbetssätt snarare 
än ett traditionellt hierarkiskt. Vi vill bli bättre 
på att ta tillvara våra medarbetares initiativ, 
deras erfarenheter och kunskaper. Den flex-
ibilitet och framåtanda det skapar behövs 
i organisationen för att snabbare kunna se 
möjligheter som uppstår i en snabbt föränder-
lig värld.

Idén med att organisera och driva verksamhet 
med ökad delaktighet prövades i framtagan-
det av föreställningen Epifónima. Lusten att 
arbeta mer gränsöverskridande mellan våra 
olika verksamheter som föreställningar, event, 
utbildning och pedagogiska program, är stor. 
På Cirkör vet vi vilka märkvärdiga och fram-
gångsrika resultat som kan uppnås i möten 
mellan olika genrer och kunskapsområden. 

Som när konstsim möter cirkus i den nyska-
pande föreställningen Aquanauts. Det är 
berörande och stort att under Stockholms 
Kulturfestival se Aquanauterna frambringa 
episka bilder i sommarnatten inför totalt  
100 000 människor under fem kvällar.
I vår verksamhetsberättelse kan du ta del av 
hur Cirkör arbetar i alla verksamheter i syfte 
att ”empower people”. Vi vill förändra världen 
med vår nycirkus. Verksamhetsberättelsen är 
sedan 2017 integrerad med vår hållbarhets-
rapport, ett perspektiv som vi vill ska genom-
syra allt vi gör. 
Nycirkusen som konstform fortsätter vinna 
mark i Sverige och internationellt. På Cirkör 
arbetar vi vidare med att verka för konstfor-
mens utveckling i vårt land och för att det 
ska vara möjligt att arbeta, bo och verka som 
nycirkusartist i hela Sverige. 
Välkommen att ta del av vårt 2018!
Anders Frennberg, vd

Cirkör har inspirerats till att 
börja arbeta utifrån ett cirkulärt 
arbetssätt snarare än ett tradi-
tionellt hierarkiskt.





8

Konstnärlig
verksamhet
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                                                                              Föreställningar

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET

Epifónima
Urpremiär 7 september 2018  
Östgötateatern i Norrköping 

Föreställningen Epifónima är inspirerad av 
kvinnors röster, strävan och sätt att skapa 
och organisera sig på. Vi vill lyfta och hylla det 
mod och de värderingar som har krävts för att 
skapa förändring. I ödmjuk beundran länkar vi 
oss till den långa kedja av kvinnor som banat 
väg för att vi är där vi är idag, med möjlighet 
att blicka framåt. Epifónima är ett allkonstverk 
skapat av alla inblandade. Ensemblen består 
av sju kvinnliga cirkusartister med ursprung 
från Grekland, Kanada, Palestina, Polen, 
Sverige och Schweiz.
Epifónima, som betyder ”utrop” på grekiska, 
är en naturlig fortsättning på Tilde Björfors 
senaste föreställningar Borders, Limits och 
Movements som kretsat kring gränser, 
begränsningar och migration.
På scen:
Artister: Lisa Angberg, Eirini Apostolatou, 
Kajsa Bohlin, Sarah Lett, Ashtar Muallem, 
Lucie N’Duhirahe, Karolina Wojtowicz.
Musik och sångtexter: 
Rebekka Karijord.

Kreativt team
Jonna Bergelin, kostymdesign. Tilde Björfors 
regissör. Marta Forsberg, ljuddesign. Susanna 
Hedin, ljusdesign, Lumination of Sweden. 
Rebekka Karijord kompositör och sångtexter. 
Anna Lagerkvist, påle- och clowncoaching. 
Kajsa Lindgren, ljuddesign. Linda Sandberg, 
maskdesign. Fanny Senocq, scenografi och 
rekvisita. Nandi Vileika, röstcoach. Eirini 
Apostolatou, Kajsa Bohlin, Karolina Wojtowicz, 
text. Methinee Wongtrakoon, koreograf.
Epifónima är producerad i samarbete med 
Östgötateatern och är skapad både i Cirkörhuset i 
Alby samt i residens i Norrköping. Musiken till före-
ställningen har skapats genom bidrag till samverkan 
med komponiststöd från Kulturrådet.
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                                                                                                                                Föreställningar

Epifónima – Rörelsen 
Rörelsen hyllar lokala initiativ som jobbar  
normkreativt, feministiskt och för jämställdhet. 
När Epifónima turnerat har vi uppmuntrat 
lokala arrangörer att bjuda in aktörer som 
arbetar för en bättre värld, i Stockholm och 
Ytterjärna har vi själva producerat program-
met. Rörelsen har tillhandahållit en plats för 
engagerade människor att nå ut med sitt 
budskap till fler personer och gett teaterbe-
sökarna en utökad publikupplevelse med en 
extra dimension till föreställningstematiken.
Rörelsen ser olika ut på olika ställen. Den kan 
vara stor eller liten. Främst handlar det om att 
lyfta och ge plats till organisationer och per-
soner som finns på spelplatsen. I Norrköping 
skapades Kvinnornas festival med bland annat 
parader, seminarier och insamling till ett lokalt 
fotbollslag bestående av unga kvinnor. I Falun 
blev det manifestationer, samtal, en gala och 
mycket musik. I Göteborg anordnade Stora 
Teatern seminarier och samtal i anslutning 
till föreställningen, samt bjöd in Föreningen 
Soluppgången (kvinnor stödjer kvinnor) till 
foajén. På Dansens Hus i Stockholm har vi 
haft en mängd gästande organisationer och 
personer i foajén. Där hade vi fotografer med 
genusperspektiv, en kvinna som pratade om 
könsstympning, en annan som bjöd in till att 
hylla vulvan, organisationer som riktar sig till 
män och som vill omdefiniera mansrollen, 
organisationer som jobbar mot trafficking – 
och många fler. Rörelsen har varit en positiv 
erfarenhet för oss, arrangörerna, publiken och 
de medverkande aktörerna.

Cirqueen
Cirqueen är en kvinnlig Cirkörkaraktär som 
inspirerats av kvinnliga cirkusartister. Cirqueen 
medverkar i samband med den rörelse som 
följer Epifónimaturnén och hon dyker även 
upp vid andra Cirköraktiviteter. Framtagandet 
av karaktären påbörjades under våren 2018 
och färdigställdes i ett residens i Norrköping 
under augusti 2018. Första framträdandet 
skedde i samband med Epifónimapremiären 
på Östgötateatern. Kostymer från Judiska 

teatern återbrukades med hjälp av Erasmus-
praktikanter. Cirqueen uppträdde för totalt  
4 857 personer runt om i Sverige.
Artister: 
Anna Lagerkvist och Fouzia ”Fofo” Rakez.

Satyagraha
Cirkusoperan Satyagraha, som handlar om 
den unge Mahatma Gandhis tid i Sydafrika, 
var ett samarbetsprojekt mellan Cirkus Cirkör 
och Folkoperan. Föreställningen, som hade 
premiär 2016, blev både kritikerrosad och 
älskad av publiken. Efter en ny spelperiod 
på Folkoperan 2017 spelade uppsättningen 
ytterligare sex föreställningar på Folkoperan 
under 2018. Föreställningen gästspelade även 
på CPH Opera Festival i Köpenhamn och på 
prestigefyllda Brooklyn Academy of Music 
(BAM) i New York under 2018. 

Cirkusartister: 
Aino Ihanainen, Alexander Weibel Weibel, 
Magnus Björu, Sarah Lett/Nathalie Bertholio, 
Oscar Karlsson. 
Opera av Philip Glass. Regi: Tilde Björfors.

/.../ have woven an experience 
with such depth and power it is 
breathtakingly inspiring. 
 Broadway World
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                                                                                                                                Föreställningar

Limits
Limits hade premiär i mars 2016 och turnerade 
i Sverige och internationellt fram till våren 
2018. Under 2018 spelade Limits tjugotvå 
föreställningar för en publik på 9 602 perso-
ner. Limits gästade tre spelplatser i Sverige 
– Artipelag i Gustavsberg, Kalmarsalen och 
Helsingborg Stadsteater. Tack vare stöd 
av Kulturrådet och svenska ambassaden 
spelade Limits och Cirkör för första gången på 
Setagaya Public Theatre i Tokyo.
På scen:
Saara Ahola, Anton Graaf/Nilas Kronlid, Einar 
Kling-Odencrants/Oscar Karlsson, Sarah 
Lett/Manda Rydman, Peter Åberg, Samuel 
”Looptok” Andersson/Thea Åslund.
Kreativt team:
Berättelser och berättarröster: Qutaiba 
Aldahwa, Javid Heidari. 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. Kostymdesign: 
Jonna Bergelin. Videoscenografi/projektioner: 
Johannes Ferm Winkler, Tom Waldton och Per 
Rydnert/Visual Relief. Ljusdesign och ljustek-
niker: Fredrik Ekström. Ljudsättare: Fredrik 
”Börje” Danielsson. 

Limits – From Fear to  
Action
Inom projektet From Fear to Action har 
Limits publik mött representanter från för-
eningsliv, myndigheter och civilsamhälle. 
Vi har samarbetat med organisationer som 
arbetar för att göra vår värld till en bättre 
plats. RFSL, Studiefrämjandet, Internationella 
Bekantskaper, Röda Korset, Individuell 
Människohjälp och Ingen människa är illegal 
är några av de organisationer som berättat 
om sitt arbete i teaterfoajéer på de orter vi har 
spelat. På Artipelag hölls även ett seminarium 
med Fatemeh Khavari, författare och grundare 
av Ung i Sverige, om kultur och gränser.
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Knitting Peace – utställning
Inför och under turnén av föreställningen 
Knitting Peace gjordes ett upprop ”Går det att 
sticka fred?”. Tusentals svarade på stickupp-
ropet och mellan 2012-2016 mottog Cirkör 
tusentals stickade verk. Både barn och vuxna 
skickade in stickade alster och svarade på 
frågorna: Varför stickar du, vad strävar du efter 
och går det att sticka fred? Stickningarna vi 
fick in användes dels i Knitting Peace sceno-
grafi, dels som dekoration i de teaterfoajéer 
där vi spelade. Efter Knitting Peace turné 
ställdes alla stickade verk ut i en stor utställ-
ning på Armémuseum i Stockholm 2015-2016. 
Stickade verk från Cirkörs stickupprop visades 
upp i bland annat Hamnmagasinet, Stora Rör, 
Öland under Totalförsvar Öland. Initiativet till 
utställningarna på Öland togs av några av 
Stora Rörs invånare som ville förmedla ett 
fredligt budskap under försvarsdagarna. Cirka 
300 personer besökte utställningarna och ett 
tjugotal personer stickade nya verk och gav 
tips och råd till stickintresserade. 

Samarbete med  
Västmanlands Teater 
Under 2018 avslutades det treåriga samar-
betet mellan Cirkus Cirkör och Västmanlands 
teater. 
Det återkommande evenemanget Chilla med 
TRiX och teatern är ”cirkus-prova-på” som 
genomförs vid tre helger, en gång i månaden 

mellan februari och april. På Trixteatern får 
barn och ungdomar, med hjälp av TRiX-
pedagoger, möjlighet att utforska teaterns och 
nycirkusens möjligheter. Inspirationen kommer 
från ”Chilla med Cirkör” som är en av Cirkörs 
satsningar i Botkyrka. 
Under våren anordnades en workshop av 
teaterns konstnärliga personal, i dramaturgi, 
text och röst för professionella cirkusartister.
Styrgruppen tog fram en digital plattform 
som skildrar hela samarbetet under de dryga 
tre åren. Styrgruppen har lagt stort fokus på 
utvärdering och lärdomar av samarbetet. 
Den digitala plattformen innehåller också 
en mer generell checklista för samarbeten. 
Huvudsaklig målgrupp för den digitala redo-
visningen är scenkonstinstitutioner och andra 
aktörer, publik och arrangörer samt scen-
konstens utövare. Den digitala plattformen 
lanserades på Länsteatrarnas (Länsteatrarna 
– den nationella organisationen för regional 
scenkonst) medlemsmöte i Västerås under 
oktober. 
Projektet i siffror:
• Barn och ungdomar i cirkusskola: 1 755 

personer
• Asylboenden besökta av föreställning 

och cirkus-prova på: 4 stycken
• Publik Varieté Cornichong: 790 personer
• Publik Limits i Västmanland: 2 196 

personer
• Publik Horisonter: 1 854 personer
• Publik Under, på turné: 17 253 personer
En uppskattning är att 30 % av målgruppen 
var unga. Ett hjärta i projektet har hela 
tiden varit den pedagogiska verksamheten 
som nått skolklasser och allmänhet, 
samt visningar av alla produktioner för 
skolklasser. Horisonter var en produktion 
för högstadiepublik. Genom samarbetet 
med Gycklargruppen TRiX har projektet 
kommit i kontakt med unga som fått prova 
cirkusträning.
Mer om hela projektet på: http://cirkoroch-
vastmanlandsteater.se/

Produktionssamarbete                                                      
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Cirkör på turné                                                                                                                                

Internationella relationer
Det internationella kontoret på Cirkör har 
som uppgift att se till att Cirkörs föreställ-
ningar och projekt når köpare och arrangö-
rer 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 
pedagogiska verksamheten. Även utbyten 
genom Cirkör LAB och olika EU-projekt är 
exempel på detta.
Föreställningarna möter en internationell 
publik och Limits, Epifónima och Satyagraha 
har under 2018 spelat 18 föreställningar för  
13 815 personer utanför Sverige. De interna-
tionella turnéerna möjliggörs genom ett inten-
sivt nätverks- och säljarbete.
Det internationella kontoret har under 2018 
bestått av en tjänst på heltid och en på 
halvtid. Den övergripande ambitionen för den 
internationella försäljningen har under 2018 
varit att fortsätta bygga ut och stärka rela-
tionerna till Cirkus Cirkörs arrangörsnätverk. 

Det består av svenska och internationella 
arrangörer som regelbundet och genom en 
långsiktig affärsrelation 
med Cirkör bokar 
Cirkörföreställningar, 
och inte minst är villiga 
att göra bokningar 
redan innan före-
ställningarna har haft 
premiär. Då intresset 
för Cirkus Cirkör är 
mycket stort växer 
nätverket av arrang-
örer. Detta utgör en 
fundamental grund för 
att trygga ekonomiska 
intäkter till verksamheten. 
Limits besökte i oktober 2018 Japan, där den 
spelades på nationalscenen Setagaya Public 
Theater i Tokyo, som en del av firandena av 
150-årsjubileet av de svensk-japanska diplo-
matiska förbindelserna. Det arrangerades en 
mottagning i samarbete med premiären, dit en 
stor mängd asiatiska kontakter bjöds in som 
en del av ett framtida fokus på den växande 

asiatiska marknaden.
Epifónima hade premiär i Norrköping i 
september och hade redan två veckor 
senare sin internationella premiär på 
Düsseldorf Festival. Ett stort antal 
europeiska arrangörer deltog och mötte 
Cirkör på plats. I november besökte 
Epifónima Caen i Frankrike. 
Satyagraha gjorde i början av november 
ett bejublat framträdande på Brooklyn 
Academy of Music i New York. 
Internationella kontoret medverkade vid 
flera scenkonstmässor, däribland ISPA 
(International Society of Performing Arts) 
i New York, CINARS i Montreal, cirkus-
festivalen CircA Auch i Frankrike, Letni 
Letná Pro Days i Prag, Fresh Circus i 
Bryssel och PAMS i Seoul. Det internatio-
nella arbetet skedde även lokalt då Cirkör 
var en av deltagarna på den internatio-
nella mässan Subcase i Alby.

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET
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                                                                                                                                Cirkör LAB

Cirkus Cirkörs forsknings- och utvecklings-
arbete är samlat under paraplyet Cirkör 
LAB. Här bedrivs residens, interna och ex-
terna workshops samt konstnärligt, peda-
gogiskt och tekniskt utvecklingsarbete.

Konstnärlig och pedagogisk 
utveckling 
En viktig del av Cirkus Cirkörs verksamhet är 
att verka för att stärka cirkus som konstform. 
Detta gör vi genom Cirkör LAB som möjliggör 
konstnärlig forskning utanför akademien. 
Cirkör LAB (Laboratoriet för Artistisk Briljans) 
fungerar dels som ett residens för cirkuskom-
panier från hela världen, men även som en 
plattform för tvärvetenskapliga forskningspro-
jekt inom pedagogisk utveckling, cirkusdisci-
pliner, kreativa processer och multidisciplinära 
samarbeten. 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 Cirkus Cirkörs egna föreställningar inleds 
i Cirkör LAB, till exempel turnéproduktionen 
Epifónima och Guds olydiga revben – en 
samproduktion med Dramaten och Malmö 
Stadsteater samt större event som vår jul-
bordsshow för Artipelag och Pedagogiska 
programs skolshower Bagage och Klura ut. 

Interna labb
Inom ramen för Cirkör LAB ordnar vi interna 
forum där vi labbar fram verksamhetsut-
veckling både inom den pedagogiska och 
konstnärliga verksamheten. Vi inrättade under 
2017 ett eget forum med deltagare från olika 
discipliner och avdelningar för att förstärka det 
interna gränsöverskridande arbetet. 
Cirkör LAB har under 2018 rymt åtta interna 
labb med 58 artister från sex olika länder och 
gjort presentationer för 130 besökare. 

Residens i Cirkör LAB 
Cirkör LAB har under 2018 tagit emot 19 
externa residens med 92 artister från 16 
olika länder och gjort presentationer för 672 
besökare. 
Artistresidens:
• Acrobalance, Sverige
• Kompani Tofs, Sverige
• Lisen Ellard, Sverige/Norge/Danmark
• Valhalla, Belgien
• Wise Fools, Finland/Sydafrika
• Cirk la Putyka, Sverige/England/Tjeckien
• Eikka Alatalo, Finland
• Methinee Wongtrakoon, Sverige
• DOCH Masters, Grekland/Australien/ 

Norge/Frankrike/Spanien/Polen
• Basseline Circus, England/Irland
• Robot Circus, Italien
• Johan Risum Stockmar och Co, Danmark
• Fouzia ”Fofo” Rakez, Sverige
• Lisa Hansson, Sverige
• Reflector, Finland
• Gabrielle Martins, Kanada
• Below Zero, Sverige
• Manda Rydman, Sverige
• Clowner utan Gränser, Sverige

Workshops
Women in Circus Consortium 
Sammanslutningen samlade ett 15-tal av 
medlemmarna i ”Nordic Women in Circus 
Network” där Cirkör LAB är partner. Under 
en heldag varvades praktiska och teoretiska 
aktiviteter. Liv Elf Karlen ledde workshopen 
”Queering the circus”, Chloé de Buyl-Pisco 
föreläste under rubriken ”unconscious gender- 
bias”, Rebecca Tiger föreläste om arbetet 
med MeToo uppropet #TheShowIsOver, 
Jakob Jacobson presenterade sin avhandling 
”Strength in Numbers, a statistical pilot study 
in the equality of the circus field”. 
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Den flygande salongen
Under 2018 genomförde Cirkör en förstudie av 
projektet ”Den flygande salongen”. Det är ett 
gränsöverskridande projekt som lyfter jämlik-
het genom en historiskt kvinnodriven mötes-
plats – Salongen. Det är en arena skapad för 
samtal inom konst, humaniora och vetenskap. 
Femton personer deltog i vår första workshop 
som utgick ifrån cirkusens discipliner/dimensi-
oner: Akrobatik – allt är möjligt, Clown – miss-
lyckande, Lindans – balans, Luftakrobatik – tillit, 
Parakrobatik – samarbete, Jonglering – närvaro.
Projektet är en förstudie finansierad av 
Kulturbryggan.
Robotcirkus
Cirkör LAB har genom åren identifierat en rad 
projekt som sökt residens hos oss som skulle 
kunna prövas som koncept i Cirkörs övriga 
verksamhet. Idéer som i residens med extra 
stöd från vår personal skulle kunna bli fram-
tida event, workshops eller kurser. 
Robotcirkus var en idé av Paolo Zugotti, en 
cirkusartist och robotkonstruktör som ville 
skapa en robotcirkusshow tillsammans med 

barn och föräldrar. Inom ramen för residenset 
fick han hjälp av vår tekniska personal med att 
ta fram en scenografi. Med stöd av personal 
från vår pedagogiska verksamhet labbade han 
fram ett kursformat som han testade under 
juni månad. Gruppen bestod av sju barn och 
sju vuxna som hjälptes åt att programmera 
och hantera robotarna. Under kursens sista 
dag visades robotcirkusen upp för en inbjuden 
publik. 
Kursen var ett pilotprojekt och kostnadsfri för 
deltagarna.

 

Cirkör LAB: Basseline Circus
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                                                                                                                                Cirkör Event

Cirkör Event genomför årligen mellan 50-
100 framträdanden av varierande storlek 
och form. Med över tjugo års erfarenhet har 
Cirkör Event varit en uppskattad part på 
många invigningar, middagsevent, föreläs-
ningar, kick-offer, workshops, högtidsdagar 
och jubileum. 2018 producerade Cirkör 
Event, utöver ett stort antal skräddarsydda 
event, även ett par stora publika event –
Aquanauts på Stockholms Kulturfestival 
och julbord på konsthallen Artipelag.  

Aquanauts 
2016 startade Aquanauts som en galen idé, 
ett drömprojekt där cirkus möter konstsim.  
Det utvecklades till ett samarbete mellan 
Stockholm Konstsim Herr och Cirkus Cirkör. 
Det första året spelades två föreställningar 
på Forsgrenska badet i Stockholm inför 
en entusiastisk publik i ett fullsatt badhus. 
Upprymda av succén utvecklades projektet 
under 2017 till att bli en utomhusföreställning 
med eld, cirkus och konstsim, med premiär 
på Jönköpings H20 festival. 2018 fortsatte 
succén med fem föreställningar för totalt 

100 000 personer i publiken på Stockholms 
Kulturfestival. Föreställningen under Kultur-
festivalen presenterades i samarbete med 
Stockholms Handelskammare som under flera 
år skapat spektakulära event tillsammans med 
Stockholms Kulturfestival.
Under föreställningen i Stockholm medver-
kade 30 konstsimmare, 10 cirkusartister, en 
50 meter hög lyftkran med kranförare, 10 
pyro-kanotister samt ljussättare, koreografer 
och projektledare. Den nyskapande och 
hyllade modedesignern Bea Szenfeld har 
formgivit kostymen till föreställningens huvud-
karaktär – drottningen. Dräkten som bland 
annat är täckt av 9 000 Swarovskikristaller 
speglade drottningens karaktär, stark, 
bestämd och kärleksfull.

Julbord på Artipelag
I konsthallen Artipelags fantastiska lokaler i 
Stockholms skärgård välkomnades julbords-
gäster in i en upp- och nervänd vintervärld där 
cirkusens och julens gemensamma nämnare 
– glädje och gemenskap stod i fokus. 
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                                                                                                                                Cirkör Event

Fem cirkusartister 
– Aaron Hakala, 
Lukas Ivanow, Nelli 
Kujansivu, Peter 
Åberg, Regina 
Baumann – bjöd på 
fantastiska cirkus-
konster. Musikern 
Anna Ahnlund 
ackompanjerade 
artisterna med stäm-
ningsfulla toner. Till 
bords njöt besökarna 
av ett traditionellt 
julbord tillagat av 
Artipelags välrenom-
merade kök. 

S:t Petersburg 
Cirkör Event framförde en specialgjord 
40-minuters presentation av föreställningen 
Limits under Premio Europa per il Teatro,  
ceremonin som ofta benämns som 
Oscarsgalan för Europeisk teaterkonst.
Eventet i S:t Petersburg genomfördes av fem 
cirkusartister och två livemusiker.

Invigning och inspiration
Cirkör Event planerar och skapar specialsydda 
event för alla typer av evenemang – allt från 
spektakulär underhållning till inspirerande 
föreläsningar. Ett par exempel från 2018:
Invigning av utställningen Feathers
Cirkör Event deltog under invigningen av 
utställningen Feathers på Världskulturmuseet 
i Göteborg i februari. Utställningen tog med 
besökaren på en resa runt om i världen och 
visade hur fjädrar har använts i mode, konst 
och i ritualer. Under utställningen ställdes även 
fåglar med vackra fjäderdräkter ut. Iklädda 
färgglada och fjäderklädda kostymer flög 
Cirkörs cirkusartister genom luften inför en 
publik på 2 000 personer. 
Föreläsning för Hudiksvalls kommun
Cirkör Event har under flera år lett inspirerande 
föreläsningar för personal inom Hudiksvalls 

kommun. 
Under 2018 
utökades 
samarbetet till 
att pågå under 
en heldag. Risk 
eller möjlighet? 
En inspirations-
dag med Cirkus 
Cirkör för hela 
Kultur- och 
fritidsförvalt-
ningen inom 
Hudiksvalls 
kommun. Det 
blev föreläsning 

och workshop som utgick från cirkusens värld 
där personalen bland annat inspireras av 
jonglörens kunskap och förmåga att fokusera 
och befinna sig i nuet. 

Scaniamilen
Cirkör Event har sedan 2012 medverkat på 
Scaniamilen – ett motionslopp med kring-
aktiviteter för hela familjen - där motion och 
gemenskap står i centrum. Under denna 
lustfyllda dag bidrar Cirkörs glada och lekfulla 
artister och pedagoger med mingel, spex och 
cirkus-prova-på för stora och små.
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Publik- & deltagarstatistik 2018

                                                                                                                    

                                                                                
 

 
        

                                                                                
 

 
 

        

Föreställning Antal  
föreställningar

Antal besökare/ 
deltagare

Epifónima 56 28 645

Limits 22 9 602

Satyagraha 13 7 978

Aquanauts 5 100 000

Bagage (barn- och ungdomsshow) 27 3 903

Klura ut (barn- och ungdomsshow) 32 5 351

Drömma Skratta Våga (barn- och 
ungdomsshow)

5 650

Flick(er)s (gymnasieföreställning) 5 450

Totalt föreställningsverksamheten 165 156 579

Övrig verksamhet Antal aktiviteter Deltagare

Cirkör LAB residenspresentationer 27 802

Cirkör Event framträdanden 56 21 251

Pedagogik och träning: Cirkusträning, 
cirkusläger, prova-på, cirkus i skolan, 
träningsturné – Folkets hus och Parker

13 608

Flygande salonger 1 15

Labb och workshops 2 29

Totalt övrig verksamhet 86 35 705

Summa totalt 251 192 284



Publik- 
reaktioner

”Vi ska se den nästa 
söndag för tredje 

gången.” 
/röst om Satyagraha

”Vilken show ni bjöd på 
ikväll. Min 11 årige son sa 
att detta var det absolut 
bästa han sett, och de 

absolut mest tänkvärda 
ord han hört. Jag kan 
inte annat än att hålla 

med! Tack!” ❤ 
/röst om Limits

”Ni var helt 
fantastiska. Var 
in och såg er 2 

kvällar. Hade jag 
haft möjligheten 
hade jag sett alla 

dagar 5.” 
/röst om 

Aquanauts

”Det här! Precis 
vad jag behövde, 

mäktigt och 
inspirerande!  

Precis vad 
samhället  

behöver också  
för den delen.” 

/röst om Epifónima

”Vackert och närmast 
andligt i Cirkus 

Cirkörs Epifonima 
på Dansens Hus. 

Kvinnokamp i 
nycirkusens form 
omvandlas till en 

balansakt. Tänkvärt på 
många sätt.” 

/röst om  
Epifónima

”Det var helt 
magiskt igår. 
Tack för en 
fantastisk 

föreställning.” 
/röst om Limits

”NI VA UNDERBARA 
VACKRA SJÄLAR  
❤ ❤ ❤ ❤ ❤” 

/röst om Aquanauts

”Några människor som  
lämnat mig bedövad och  

tagen denna kulna fredagskväll. 
Otroligt vacker föreställning. Men 

hur - H U R - kan man utföra  
akrobatik när man hänger i sitt  

hår och sjunga samtidigt?” 
/röst om Epifónima

”Jag skrattade, 
grät, häpnades, 

applåderade, 
ropade. Och 

grät igen. 
Det var så 
fullkomligt 
vackert och 

starkt” 
/röst om 

Epifónima



Pedagogisk 
verksamhet
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Under 2018 har Cirkus Cirkörs pedagogiska 
verksamhet mött och tränat cirkus med 
cirka 24 000 barn och ungdomar, vuxna och 
äldre med eller utan funktionsskillnader. 
Verksamheten har tre grenar; cirkuskurser 
på fritiden, cirkusaktiviteter och shower på 
skolor och särskilda projekt som till exempel 
cirkus på asylboenden eller äldreboenden.

Cirkus i skolan
Cirkörs pedagogteam besöker skolan under 
en vecka där de inleder med en halvtimmes 
show för elever och lärare. Under resten av 
veckan deltar skolans elever i cirkusworkshop. 
De får prova att gå på lina, göra parakrobatik, 
jonglera och svinga sig i en trapets. För att 
besöket ska leva kvar längre på skolorna och 
finnas med i undervisningen så erbjuder Cirkör 
även fortbildning för lärare i hur cirkuspedago-
gikens verktyg kan användas i annan undervis-
ning. Cirkör kommer även med cirkus-prova- 
på till skolor, bygdegårdar, fritidsgårdar, fritids-
hem och ideella föreningar.

Under 2018 har verksamheten uppträtt med 
två olika shower – Bagage och Klura ut – som 
följt med ut i skolorna. Båda showerna är 
ordlösa och fungerar därför bra att spela för 
grupper med olika språkbakgrunder.

Cirkus i skolan                                                                                  

PEDAGOGISK VERKSAMHET
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Show för barn och unga                                                                                                                                 

Bagage
Bagage är en show som handlar om att få vara 
med och om vad som stänger oss ute. Om 
gränserna mellan människor och om vad som 
krävs för att vi ska klara att lyfta varandra. Är 
den modigast som vågar klättra högst, eller 
den som vågar visa sitt bagage för någon 
annan? Bagage har spelat 26 shower för ca  
3 900 personer.  
Medverkande: Andrea Hilario, Matthew 
Horton, Matleena Laine/Baha Swidan, Mikaela 
Valencia Veide och Saska Särkilhati. Regi: 
Oskar Löfkvist. Scenografi & kostym: Fanny 
Senocq.

Klura ut
Med kittlande akrobatik, trollbindande jong-
lering och svindlande höjder får vi följa tre 
artister som med humor och värme hjälper och 
stjälper varandra. Klura ut är en familjeshow 
som passar de mindre barnen. Showen spela-
des 32 gånger för 5 351 personer i publiken.
Medverkande: Andrea Hilario, Johannes 
Starke/ Baha Swidan, Matthew Horton. Regi: 
Camilla Hammarström. Scenografi & kostym: 
Fanny Senocq.

Drömma Skratta Våga 
Showen Drömma Skratta Våga var en del i 
projektet Cirkushoppet – ett samarbete mellan 
Cirkus Cirkör och Clowner utan Gränser. 
Showen turnerade i Sverige under 18 månader 
2016-2017 och spelades för 5 111 människor 
som kommit till Sverige på flykt. Showen var 
en fartfylld och humoristisk cirkusupplevelse. 
Artisterna spelade varandra spratt, balanse-
rade på lina, stod på händer, gjorde häftiga 
jongleringstricks och lockade varandra och 
publiken till skratt med sina upptåg. 2018 
spelades Drömma Skratta Våga ytterligare tre 
gånger för en publik om 650 personer.
Medverkande: Isak Arvidsson, Klara Sköldulf 
Philipp, Virginia Librado, Trevor Lewis. 
Projektet finansierades av PostkodLotteriets 
Kulturstiftelse.



23

                                                                                                                                Cirkus på fritiden

Chilla med Cirkör 
Chilla med Cirkör är ett exempel på när Cirkör-
huset öppnas upp för allmänheten. Det är en 
kostnadsfri cirkus-prova-på för hela familjen. 
Under 2018 har 1 131 personer deltagit vid 
sex stycken tillfällen. På Chilla kan besökarna 
testa att träna själv och det säljs fika till själv-
kostnadspris. Antalet deltagare från Botkyrka 
var 401 personer. 

Terminskurser och träning
Kursverksamheten vänder sig till barn från fem 
år upp till vuxna. Deltagarna får först lära sig 
grundläggande cirkustekniker och sedan välja 
en specifik cirkusdisciplin att fördjupa sig i. 
Vi har terminskurser i Cirkörhuset i Alby, på 
Vasa Real i Stockholm och på Stora Teatern 
och i Sjumilahallen i Göteborg. Under året har 
totalt 1 192 personer deltagit i någon av de 76 
cirkuskurserna, varav 26 i Stockholm, 22 i Alby 
och 28 i Göteborg. 

Två fullsatta sommarlovskurser hölls i Alby, en 
i juni och en i augusti, med totalt 60 deltagare.
I Cirkörhuset har det också erbjudits drop-in-
träning i nycirkus och parkour för amatörer vid 
44 tillfällen. Totalt har 204 barn och ungdomar, 
varav 171 unika besökare, tränat med Cirkör.

Kurssamarbeten
Kulturskolan i Håbo
Vi har inlett ett nytt samarbete med Håbo 
Kulturskola. Under 2018-2019 spelar vi show, 
erbjuder ”Chilla med Cirkör” samt driver 
terminskurser i Bålsta och Skokloster.
Höstlovskurs
Höstlovslägret FEAR i Alby gjordes i samar-
bete med Subtopia och Scenskolan FEJM. 
Deltagarna fick lära sig mer om och utforska 
temat rädslor via cirkus, dans, teater och 
teatersmink. Genom stöd av bostadsföretaget 
Hembla och restaurang Subtopia kunde barn 
från Alby erbjudas att delta kostnadsfritt. 
Lunch och mellanmål ingick för samtliga barn 
för att alla skulle kunna mötas på samma 
villkor. 
28 barn deltog i lägret varav 16 stycken från 
Botkyrka. En viktig aspekt på lägret är att 
barn från olika områden under en vecka möts, 
tränar och äter tillsammans. Just blandningen 
av folk är en av de saker som deltagarna upp-
skattar mest förutom att ha kul tillsammans 
och lära sig nya saker.
Islamiskt forum
Vårt samarbete med Islamiskt forum inled-
des hösten 2015 när många flyktingar 
kom till Sverige. Ett tillfälligt transitboende 
öppnade vägg i vägg med Cirkörhuset och 
snart kom barn och familjer in till oss och 
fick prova på cirkus. Med stöd av Elsa och 
Harry Gabrielssons stiftelse och Botkyrka 
kommun har vi under 2018 haft en kostnadsfri 
terminskurs för 25 barn från Islamiskt forum. 
Kursen hålls varje lördag i Cirkörhuset. Syftet 
är att främja fysisk träning, integration och 
att skapa ett djupare samarbete mellan våra 
organisationer.

PEDAGOGISK VERKSAMHET
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Samarbeten och nätverk

Botkyrkastipendiet
Botkyrka kommun gav Cirkus Cirkör en 20- 
årspresent – ett stipendium som under fem år 
ska delas ut till en ung lovande artist/pedagog 
som bor, är utbildad eller verkar i Botkyrka 
kommun. 

2018 års stipendium tilldelades Axel Ahl och 
Sara Runsten med motiveringen: 

”Årets pristagare har en enastående erfaren-
het av cirkus trots sin unga ålder. Utbildade 
både på cirkusgymnasiet och på DOCH, med 
flerårig erfarenhet som pedagoger på termins- 
kurser i Botkyrka och över hela Sverige med 
Folkets Hus och Parker, skolturné som en del 
av Cirkörs pedagogiska program och uppträtt 
på massvis av event – hela tiden med ansvars-
tagande och stor professionalism. 
Årets pristagare är jordnära och samtidigt 
högtflygande, varma, urstarka och märkligt 
viga – i sin gemensamma kropp förenar dom 
det oförenliga. Årets Botkyrkastipendium går 
till Sara och Axel!”

Folkets Hus och Parker
Under sommarlovet besökte Cirkörpedagoger  
orter över hela Sverige i samarbete med Folkets 
Hus och Parker. 834 barn och ungdomar från 

Ronneby i söder till Skellefteå i norr har deltagit 
i sommarlovskurser i cirkus och parkour.
Med showen Klura ut turnerade vi i folkparker 
runtom i Sverige. Klura ut visar hur viktigt det 
är med samarbete, tillit och rätten att få vara 
sig själv. 
Medverkande: Andrea Hilario, Matt Horton och 
Johannes Starke/Baha Swidan. 

Wolfsburg, Tyskland
Under sommaren 2018 besökte vi för tredje 
året i rad Volkswagens temapark Autostadt 
i Wolfsburg, Tyskland med cirkus-prova-på 
under fyra veckor för 542 deltagare. Varje 
vecka hade en egen tematisk inriktning som: 
Acrobatics – Everything is possible, Juggling – 
presence, Pair acrobatics – collaboration/trust 
och Balance – a constant movement.
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Samarbeten  och nätverk

Forskning och utbildning
Uppsala universitet
Under våren 2017 inledde Pedagogik och 
träning ett samarbete med en forsknings-
grupp på Uppsala universitet. Forskarna på 
Institutionen för Informatik och Medier ville 
skapa motivationshöjande träningsredskap. 
Efter ett år av observation på kurserna star-
tade vi 2018 kursen Super Trouper. Gruppen 
består av 13 barn med motoriska utmaningar 
och under året vi har arbetat med en kombina-
tion av nya träningsredskap och cirkusträning.
Forskargruppen leds av professor Annika 
Waern vid institutionen för informatik och 
medier. Andra medverkande forskare är doktor 
Elene Márquez Segura och doktorand Laia 
Turmo Vidal.
Projektet pågår under 2018-2020.

Fortbildning
Under 2018 arrangerade vi två fortbildningar 
för våra pedagoger. En behandlade ämnet rigg 
för luftakrobatik, särskilt i salar som är dåligt 
anpassade. Fredrik ”Fefe” Deijfen, tidigare 
ansvarig för rigg på Dans och cirkushögskolan 
(DOCH) och nu hallansvarig på Cirkus Cirkör, 
ledde fortbildningen.
Den andra fortbildningen rörde kommunikation 
och undervisning för funktionsnedsatta delta-
gare och leddes av Matleena Laine. Matleena 
är cirkusartist och -pedagog men även 
utbildad hantverkspedagog. Syftet var att ge 
pedagogerna fler verktyg i mötet med lindriga 
outtalade diagnoser men även för uppdrag 
inom särskolan.

Baltic Nordic Circus 
Network
Cirkus Cirkör har sedan starten varit aktiva 
inom det baltisk/nordiska nätverket BNCN. 
Under 2018 har nätverket inriktat sig mer mot 
pedagogisk verksamhet vilket gjort att även 
Cirkörs verksamhet Pedagogik och träning 
närvarat vid mötena. Verksamhetsledare 
Clara Norman medverkade på konferensen 
#RigaICCE International Conference on Circus 
education och talade om den forskning som 
Circus+ genomförde inom nätverket Caravan 
2015-2016.

Caravan Circus Network
Cirkus Cirkörs pedagogiska avdelning är 
medlemmar i Caravan Circus Network, ett 
europeiskt nätverk för cirkusar som främst 
jobbar med pedagogisk verksamhet för barn 
och unga samt med utveckling av cirkus-
pedagogik. Under 2018 har arbetet med att 
finansiera projektet Circus++ fortsatt. Projektet 
innebär skapandet av en gemensam europeisk 
läroplan för en cirkuspedagogisk utbildning. 
Läroplanen tas fram i moduler för att möjlig-
göra olika utbildningsnivåer för olika länder 
– från eftergymnasial till master. Projektet leds 
av Tammerfors universitet i samarbete med 
Caravan Circus Network.
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Cirkusgymnasiet                                                                                                                                 

Nycirkusprogrammet
Nycirkusprogrammet är en spetsutbildning för 
ungdomar som vill ägna gymnasietiden åt att 
utvecklas konstnärligt och fysiskt och sam-
tidigt få en gedigen teoretisk utbildning med 
nyskapande och utvecklande inslag.
Den teoretiska undervisningen sker på S:t 
Botvids Gymnasium i Hallunda och cirkus-
träningen i Cirkörhuset i Alby, Botkyrka. 
Gymnasieutbildningen är högskoleförbe-
redande och erbjuder en kreativ miljö som 
uppmuntrar engagemang och mod där trygg-
het, trivsel och delaktighet är grundläggande 
värden.

Cirkusgymnasiet grundades år 2000 och skiljer 
sig från många andra estetiska gymnasiepro-
gram genom närheten till branschen. Tack vare 
den dagliga träningen i Cirkörhuset har elev-
erna möjlighet att redan under gymnasietiden 
skapa sig ett nätverk för sitt framtida yrkesliv. 
Här tränar de i samma lokal som professionella 
cirkusartister och -pedagoger, kan dra nytta av 
erfarenheter från andra artister och lärarstaben 
och får också möjlighet att knyta kontakter med 
framtida arbetsgivare liksom att se alla delarna 
i ett cirkuskompanis verksamhet. Mixen mellan 
vanlig skola, fysisk träning och konstnärligt 
skapande är inte bara varierande och kul det är 
också vetenskapligt bevisat att personer som 
kombinerar teori med fysisk aktivitet uppnår 

bättre studieresultat. Programmet har riksintag 
och elever från hela Norden söker. Under 2018 
gick det 46 gymnasieelever i årskurserna ett till 
tre och de kom från Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. Lärarna på gymnasiet är utbildade 
på världens främsta skolor för nycirkus och är 
eller har varit professionella artister. Lärarstaben 
kom från Italien, Sverige, Frankrike, Spanien, 
Israel, Tyskland, USA, England, Norge, Irland 
och Schweiz.

Vårtermin
I början av vårterminen reser andraårseleverna 
på en pedagogisk resa till Paris. Resan är viktig 
dels som inspiration, dels för att möta och 
förstå bredden inom cirkusen. Dagarna i Paris 
är schemalagda med träning på L’Académie 
Fratellini och besök på Ècole National des Arts 
du Cirque de Rosny Sous-Bois (ENACR) och 
Festival Mondial du Cirque de Demain. Utöver 
träning och studiebesök får de även ta del av 
cirkusföreställningar. 2018 fick eleverna se 
Centre National des Arts du Cirque’s (CNAC) 
avslutningsföreställning samt galashowen på 
cirkustävlingen Cirque de Demain. De senaste 
fyra åren har före detta elever från nycirkuspro-
grammet framfört cirkusnummer på tävlingen. 
Varje år uppträder andraårseleverna i en publik 
cirkusföreställning. 2018 spelade de Flick(er)s  
regi av Aedin Walsh, för 450 personer på 
Riksteatern i Hallunda. Årskurs tre genomförde 
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sina examensarbeten där de skapar, genomför 
och administrerar ett eget projektet. Arbetet 
visades upp för alla elever på gymnasiet, 
Cirkörs personal och elevernas vänner och 
släkt. Flera av tredjeårseleverna har bildat 
egna kompanier, organiserat egna residens 
och ordnat publika presentationer på olika 
platser i Stockholm. Alla elever som sökt 
eftergymnasiala program fick plats på skolor 
runt om i Europa – Danmark, Italien, Frankrike 
och Sverige.

Hösttermin
Höstterminen startade med ett tematiskt 
grupparbete där varje klass skapade ett femton 
minuter långt nummer tillsammans. Arbetet 
presenterades för Cirkörs personal, de övriga 
eleverna samt professionella cirkusartister.
Under hösten 2018 startades ett nytt kursupp-
lägg som sträcker sig över de tre skolåren. 
År 1: Fokus på anatomi, meditation, kontakt- 
improvisation, clown och teater.  
År 2: Fortsatt utveckling av kunskaper från 

första året och en fördjupande inblick i 
konstvärlden, cirkusen i samhället och ett 
undersökande av icke-traditionella spelplatser 
som naturen, staden och kontoret.  
År 3: Fördjupning i en cirkusdisciplin. Eleverna 
jobbar mer självständigt och får analysera sin 
praktik inom cirkus i förhållande till samhället 
och världen. Eleverna introduceras även till den 
språkkunskap som krävs inom den akademiskt 
konstnärliga forskningen.

Event och inspiration
Fem gymnasieelever, som tog studenten 
sommaren 2018, medverkade i Aquanauts 
under Stockholms Kulturfestival och tre elever 
i årskurs tre medverkade i november på Mitt 
Albys invigning av Albyberget. Eleverna har fått 
se och inspireras av Cirkör LAB-presentationer 
samt sett ett urval av nycirkusföreställningar; 
Epifónima, Satyagraha, Landscape of I 
samt Dans och Cirkushögskolans (DOCH) 
Kandidatprograms avslutningsföreställning – 
Closing Acts.

Cirkusgymnasiet                                                                                                                                
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Cirkör – en ideell förening
Cirkus Cirkör är en koncern vars moderbolag 
är Cirkus Cirkör ideell förening. I föreningen 
bedrivs pedagogisk verksamhet; pedagogiska 
program, kurser och träning och gymnasie-
utbildning. Den ideella föreningen äger Cirkör 
AB som producerar turnerande föreställningar 
och event samt driver Cirkör LAB. Förutom 
ett nära samarbete mellan alla verksamheter 
har bolagen gemensam ledning och adminis-
trations- och stödfunktioner som ekonomi, 
IT, kommunikation och marknadsföring. All 
eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. 
Cirkör är en politiskt obunden organisation 
som grundades 1995.

Medarbetare 2018
Cirkus Cirkör har under 2018 haft 27 tillsvidare- 
anställda medarbetare samt 154 visstidsan-
ställda fördelat på 47 årsverken. Totalt har 
181 personer fått lön från Cirkus Cirkör under 
året: 103 kvinnor och 78 män. Utöver det har 
85 frilansande artister, pedagoger, tekniker, 
scenografer m.m. arvoderats. Totalt har 266 
personer fått ersättning för utfört arbete av 
Cirkus Cirkör under 2018. Flera cirkusartister 
har fått uppdrag i de samarbetsprojekt vi drivit 
under året t. ex. i föreställningen Satyagraha 
som var en kollaboration med Folkoperan.

Styrelse 2018
Inger Ashing (ordförande), Annika Levin, 
Birgitta Winnberg-Rydh, Gunilla Thorgren, 
Maria Rankka (ny 2018), Malin Dahlberg 
(lämnade 2018), Mats Björkman, Nina Rawal, 
Olle Strandberg, Tilde Björfors.

Ledningsgrupp 2018
Konstnärlig ledare: Tilde Björfors. Vd: Anders 
Frennberg. Ekonomichef: Anna Olsson. Vice vd:  
Anna Ljungqvist. Kommunikationchef: Osiel 
Ibáñez. Verksamhetsledare Produktion: Amy 
Fee/Anna Ljungqvist. Verksamhetsledare 
Event: Cajsa Lindegren. Verksamhetsledare 
Pedagogik och träning: Anna Nerman/Clara  
Norman. Verksamhetsledare Nycirkus-
gymnasiet: Aedin Walsh.

                                                                                                            

Ekonomi
Cirkus Cirkör har under 2018 omsatt  
38 507 773 kr varav 21 293 593 kr utgörs 
av egen försäljning och 17 179 380 kr av 
externa investeringar samt medlemsavgif-
ter på 34 800 kr: 

• Botkyrka kommun 3 292 300 kr.

• Elsa och Harry Gabrielsson Stiftelse 
50 000 kr.

• Embassy of Sweden in Japan  
100 000 kr.

• Kulturbryggan 272 000 kr.

• Region Stockholm (SLL) 2 700 000 kr.

• Riksidrottsförbundet 65 596 kr.

• Saskawa Foundation 100 000 kr.

• Statens Kulturråd 9 177 533 kr.

• Stiftelsen MC & M Vahlquist 100 000 kr.

• Stockholms stads kulturförvaltning  
1 200 000 kr.

• Stockholm stad och Botkyrka kommun 
subvention 121 951 kr.

Organisation
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Organisation                                                                                                                                 

Personalfrågor hanteras av verksamhetsle-
dare och ledning. Personalhandboken Cirkör 
A-Ö samlar de frågor och policyer som gäller 
för våra medarbetare. Cirkörs arbetsmiljö-
arbete har en naturlig utgångspunkt i att vi 
måste arbeta på ett säkert sätt med cirkus. 
Vi har därför utvecklat ett system av rutiner 
och dokument som berör säkerhetsarbetet 
på Cirkör. Utöver det finns dokument och 
metoder som berör arbetsmiljön i ett vidare 
perspektiv: policyer, introduktionsinformation 
för nyanställda, arbetsbeskrivningar, skydds-
ronder, inspektioner och protokoll, rapport-
system vid skada eller tillbud, handlingsplaner 
för olika situationer, onsdagsmöte varannan 
vecka, medarbetarenkät med mera. 

Kollektivavtal
Den tillsvidareanställda personalen samt 
visstids anställda pedagoger följer branschav-
talet Upplevelse och Kultur mellan arbetsgivar- 
organisationen Arbetsgivaralliansen och 
fackförbunden  Unionen och Akademiker-
förbunden. För all visstids anställd personal 
kopplad till scenisk verksamhet följer vi 
Riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och 
Teaterförbundet.

Samverkansgrupp
Cirkus Cirkörs medarbetare har valt att inte  
organisera sig i en lokal fackklubb. 
Samverkansfrågor hanteras istället i en sam-
verkansgrupp (SVG). Syftet med gruppen är  
att öka inflytandet och delaktigheten för 
arbetstagarna och att utveckla individen, 
arbetsplatsen och verksamheten. SVG tar upp 
frågor som rör arbetsmiljö, ekonomi, personal 
och organisation. Samverkan ska alltid ske 
innan beslut fattas om viktigare förändringar 
av verksamheten och/eller arbets- och anställ-
ningsförhållanden. SVG bestod 2018 av två 
personer från ledningen och fyra anställda. Sju 
ordinarie möten är protokollförda under året.

Årlig medarbetarenkät
Cirkörs personal har sedan 2012 fått svara på 
en årlig medarbetarenkät som mäter arbets-
klimatet. Enkäten används som ett redskap 

för att kontinuerligt förbättra arbetsplatsen. 
Svaren är anonyma. Svarsfrekvensen 2018 var 
58 %. Två förbättringsområden identifierades; 
1) utöka det gränsöverskridande arbetet och 
2) stärka vi:et i hela organisationen.

Friskvård och hälsa
Genom Cirkörs friskvårdpolicy har medarbe-
tarna rätt till ett friskvårdsbidrag på 3 000 kr 
per år (relaterat till arbetstid). Personal och 
deras barn erbjuds även rabatt på 25 % för 
kurser i Cirkörs egen regi.

Jämlikhet och jämställdhet
Det är Cirkus Cirkörs fasta övertygelse att 
alla människor ska ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter oavsett etnicitet, 
funktions variationer, kön, könsidentitet/ 
-uttryck, religion, sexuell läggning och ålder.
Jämställdhetsarbetet på Cirkör är en del i 
det dagliga arbetet som alla är delaktiga i 
och ansvarar för. Jämställdhetsarbetet för de 
anställda omfattar lönesättning, den fysiska 
miljön, den psykosociala miljön, rekrytering 
och kompetensutveckling. I vår interna och 
externa kommunikation arbetar vi medvetet 
för att bryta vedertagna könsnormer och vi 
strävar efter att uppnå en så jämn könsför-
delning som möjligt i alla delar av organisa-
tionen. Fördelningen av samtliga anställda 
under 2018 var 57 % kvinnor och 43 % män. 
Könsfördelning i Cirkörs styrelse var 77 % 
kvinnor och 23 % män, i verksamhetsled-
ningen är 75 % kvinnor och 25 % män. 

Anti-korruption
Cirkus Cirkör är en ideell organisation som 
turnerar med föreställningar runt om i världen. 
Vi följer svensk lagstiftning mot bestickning 
och mutbrott (brottsbalken kapitel 10).
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Partnerskap och priser                                                                                                                                

Partnerskap med Scania
Sedan 2012 är Scania transportpartner till 
Cirkus Cirkör och löser de transportbehov 
som uppstår när våra föreställningar turnerar 
i Sverige och Europa. För både Scania och 
Cirkör är säkerhet av yttersta vikt och vi 
delar inställningen att respekt för individen, 
samarbete och förtroende är grundläggande 
värderingar.
Tack vare Scania får Cirkör tillgång till lastbilar 
som kombinerar hög kvalitet och den senaste 
tekniken med den högsta miljöklassningen. 

Prestigefyllt pris
European Theatre Prize/ Premio Europa 
per il Teatro instiftades 1986 på initiativ av 
Europakommissionen och benämns som 
Oscarsgalan för Europeisk teaterkonst. 
1990 adderades en kategori, New Theatrical 
Realities, som delas ut till scenkonstens 
förnyare. 2018 förärades Cirkus Cirkör och 
Tilde Björfors som en av mottagarna till denna 
prestigefyllda utmärkelse.
Sedan 1990 har priset delats ut för att 
hylla och uppmärksamma initiativtagare, 
inspiratörer och nyskapare inom Europeisk 
Scenkonst. Vinnarna utses av en 400 perso-
ner stor jury bestående av medlemmar från 
bland annat Union des Théâtres de l’Europe, 
International Association of Theatre Critics, 

International Theatre Institute, European 
Festivals Association, European Union of 
Theatre Schools and Academies samt tidigare 
vinnare, teaterkritiker och journalister. Cirkus 
Cirkör och Tilde Björfors delar XV Europe Prize 
Theatrical Realities med Sidi Larbi Cherkaoui, 
Julien Gosselin, Jan Klata, Milo Rau samt 
Tiago Rodrigues.
Under priscermonin i S:t Petersburg spelade 
Cirkus Cirkör upp en specialgjord presen-
tation av föreställningen Limits. Margareta 
Sörensson, journalist och ordförande för 
International Association of Theater Critics, 
modererade därefter ett samtal om Tilde 
Björfors konstnärskap. 



Miljö och 
hållbarhet
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Cirkus Cirkör vill aktivt bidra till ett lång-
siktigt hållbart samhälle. Miljöarbetet ser 
vi som en del i vår vision ”att förändra 
världen med nycirkus”, att vara en ansvars-
tagande arbetsplats och en kulturorganisa-
tion som påverkar och inspirerar oss själva 
och vår omvärld. 

Vi arbetar brett med hållbarhetsfrågorna i 
våra olika verksamheter och strävar efter att 
använda de resurser vi redan har på ett så 
effektivt sätt som möjligt.
Sedan 2015 är Cirkör anslutna till UN Global 
Compact, Förenta Nationernas internationella 
nätverk för att främja socialt och miljömässigt 
ansvarstagande hos företag och organisationer. 
De anslutna åtar sig att anpassa sin verksam-
het utifrån tio principer kring mänskliga rättig-
heter, arbetsrätt, miljö och korruption samt att 
redovisa sitt arbete i en årlig hållbarhetsrapport. 
Cirkus Cirkörs hållbarhetsarbete redovisas i vår 
verksamhetsberättelse.
Under 2018 har Cirkörs miljögrupp varit vilande, 
det implementerade hållbarhetsarbetet har 
dock fortsatt enligt våra riktlinjer och policyer.
Resor/transporter
Medarbetarna uppmanas att i första hand resa 
med tåg och att undvika flygresor. 
Då vi turnerar över hela världen med våra före-
ställningar innebär det att många flygresor inte 
går att undvika. För att balansera de skadliga 
utsläpp av koldioxid som våra flygresor orsakar 
klimatkompenserar vi sedan 2013 för samtliga 
flygresor. En klimatpositiv handling som motvikt 
till de klimatnegativa. För att medvetandegöra 
problematiken med flygets miljöpåverkan är vår 
målsättning att uppmärksamma frågan redan 
då vi skriver kontrakt med externa parter. Till 
de platser vi inte kan undvika att flyga har vi för 
avsikt att dela kostnaden för kompensationen 
mellan oss och arrangören. Vi har tagit fram 
kostnadsschabloner för olika världsdelar för 
att underlätta vid avtalsskrivning och budge-
tering. För övriga resor och i de fall arrangörer 
inte kan eller vill betala står Cirkör för hela 
klimatkompensationen.

Cirkör klimatkompenserar samtliga flygresor 
genom att investera i solceller som bidrar 
till mer förnyelsebar energi, ett konkret och 
långsiktigt klimatförbättrande projekt. För 
2018 har vi installerat solceller om 6,4 kW i 
ETC:s solcellspark i Katrineholm. Solcellerna 
producerar energi under minst 25 år. 
Rutinerna för att få in klimatkompensation i 
arrangörs- och kundkontrakt både för att dela 
kostnaden och för att sprida medvetenhet 
fungerar långsamt bättre, men är fortfarande 
otillfredsställande. Under 2018 betalade Cirkör 
ca 90 % av klimatkompensationen själva.
För budtransporter anlitar vi Miljöbud, en 
budfirma märkt med Naturskyddsföreningens 
Bra Miljöval och för transport av större teknik 
och scenografi MTAB, som är anslutna till 
UN Global Compact. Under 2018 öppnade vi 
konto hos Taxi Stockholm, ett av få taxibolag 
med kollektivavtal för samtliga förare och som 
driver ett hållbarhetsarbete där en av målsätt-
ningarna är helt fossilfri fordonsflotta senast 
2025.
För våra turnerande föreställningar har vi 
sedan 2012 ett partnerskap med Scania och 
kan därmed transportera vår scenografi och 
teknik i en av de mest miljösmarta lastbilarna 
på marknaden. Dragbilen har en Euro 6-motor 
som är godkänd för att köras på upp till 100 %  
HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) och Bio- 
diesel. Den förbättrade 13-litersmotorn går 
längre och minskar bränsleförbrukningen med 
upp till 3 %.
El/energieffektivisering
Sedan 2014 köper vi all el från ETC el 
som levererar 100 % förnybar och Bra 
Miljövalsmärkt el. Då vi klimatkompenserar 
Cirkörs flygresor genom att sätta upp solceller 
i ETC:s solcellsparker får vi dessutom rabatt 
på den el vi själva förbrukar. Vår totala elför-
brukning steg med ca 2 % mellan 2017 och 
2018, till totalt 151 856 kWh. 
Under året bytte vi ut en gammal tvättmaskin 
och införskaffade en frys, båda i bästa energi- 
klass A+++.

                                                                                                                                Miljöarbete
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UN Global Compact
De 10 principerna baseras på 
Förenta Nationernas (FN) deklara-
tion om de mänskliga rättigheterna, 
ILO:s grundläggande konventioner 
om mänskliga rättigheter i arbets- 
livet, Rio-deklarationen om miljö- 
och utvecklingsfrågor samt FN:s 
konvention mot korruption.
Utifrån principerna åtar sig de före-
tag och organisationer som signerat 
Global Compact, att arbeta för att 
anpassa sin verksamhet för att på ett 
mer hållbart sätt bidra till ekonomiers 
och samhällens utveckling. Kraven är 
att arbeta efter FN:s principer samt 
att på en årlig basis redogöra för 
sina framsteg på området. Företag 
och organisationer från alla typer av 
sektorer finns representerade bland 
dem som åtagit sig att arbeta efter 
principerna.
Anslutna till Global Compact
Drygt 13 500  organisationer och 
företag i 170 länder är anslutna till 

Global Compact. De finns i både 
utvecklings- och industriländer och 
representeras av allt från ideella 
organisationer och mindre företag till 
multinationella bolag i alla branscher. 
Mer än 250 av dessa är svenska 
signatärer.
Rapportering
Transparens utgör en viktig del av 
Global Compact, vilket bland annat 
innebär att alla anslutna företag och 
organisationer varje år ska publicera 
en så kallad Communication on Pro-
gress (COP) där man beskriver sitt 
arbete med att efterleva principerna. 
Sedan 2017 har vi valt att kombinera 
Cirkörs verksamhetsberättelse och 
hållbarhetsrapport dels av miljöskäl, 
dels för att ge en bättre överblick 
av våra verksamheter. Vår rapport 
publiceras både på www.unglobal-
compact.org och www.cirkor.se/
hallbarhet.

DE 10 PRINCIPERNA
Mänskliga rättigheter
1. Stödja och respektera internationella 

mänskliga rättigheter inom sfären för 
företagens inflytande.

2. Försäkra att deras egna företag inte 
är inblandade i kränkningar av mänsk-
liga rättigheter.

Arbetsrätt
3. Upprätthålla föreningsfrihet och 

erkänna  rätten till kollektiva 
förhandlingar.

4. Eliminera alla former av tvångsarbete.
5. Avskaffa barnarbete.
6. Avskaffa diskriminering vid rekrytering 

och yrkesutövning.
Miljö
7. Stödja försiktighetsprincipen vad 

gäller miljörisker.
8. Ta initiativ för att stärka ett större 

miljömässigt ansvarstagande.
9. Uppmuntra utveckling och spridning 

av miljövänlig teknik.
Korruption
10. Motarbeta alla former av korruption 

inklusive utpressning och bestickning.

Inköp/minimerad förbrukning
Vi strävar ständigt efter att minimera inköp 
och att återanvända/källsortera olika slags 
material i så stor utsträckning som möjligt. 
En stor del av scenografi, rekvisita, kostym, 
kontorsmaterial och annat återbrukas i vår 
egen verksamhet. 
Vid alla inköp söker vi efter miljöcertifierade 
produkter. Cirkörs miljögrupp har tagit fram 
policyer och guider för att kunna göra mil-
jösmartare val i stort och i smått och därmed 
minska organisationens negativa miljöpåver-
kan. Våra inköp av kaffe, mjölk och frukt till 
möten och kursavslutningar är i det närmaste 
100 % ekologiska. Vårt kopieringspapper är 
tillverkat i Sverige och certifierat med Svanen 
och FSC och för textilier i merchprodukter 
väljer vi alltid certifiering enligt Earth Positive 
eller Svanen. 
Under 2018 köpte Cirkör sex nya datorer, 
varav tre är TCO-märkta, en är certifierad 
via EPEAT/Green Electronics Council och 
resterande två är Appledatorer vars produkter 
produkter saknar miljöcertifiering. 

Vår it-leverantör Atea driver projektet Goitloop 
där de samlar in äldre utrustning och antingen 
ger produkterna ett nytt liv någon annanstans 
eller ser till att de återvinns på ett ansvarsfullt 
sätt. Under 2018 lämnade Cirkör in 163 kg 
utrustning varav 37 % kunnat säljas vidare och 
användas i bland annat skolor.
Övrigt
Fair Finance Guide, finansierat med stöd 
från Sida, är ett internationellt initiativ som 
granskar hur stor hänsyn banker tar till miljön, 
mänskliga rättigheter och andra hållbarhets-
frågor när de investerar och lånar ut pengar. 
Inspirerade av Fair Finance Guide öppnade vi 
under året konton i Ekobanken som prio- 
riterat hållbarhet i sin verksamhet och får 
högsta betyg i granskningen. Ekobanken är 
en del av Sustainable (Social) Banking som 
verkar för att pengar används på ett hållbart 
och ansvarsfullt sätt som inte skadar jorden, 
samhället eller den enskilda människan, nu 
och i framtiden. 

                                                                                                                                Miljöarbete
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MADE IN BOTKYRKA

Cirkörkartan 2018
Här har vi varit med föreställningar, pedagogisk verksamhet eller event under året.

Nationellt
Blekinge: Ronneby
Dalarna: Avesta, Borlänge, Falun, Säter
Gävleborg: Gävle, Hofors, Hudiksvall, 
Nordanstig
Jönköping: Jönköping, Nässjö, Sävsjö, 
Vetlanda, Värnamo 
Kalmar: Kalmar
Kopparberg: Smedjebacken
Norrbotten: Luleå, Piteå
Skåne: Helsingborg, Malmö
Stockholm: Botkyrka, Danderyd, 
Ekerö, Gustavsberg, Huddinge, Nacka, 
Norrtälje, Nynäshamn, Solna, Stockholm, 
Södertälje, Täby, Salem, Vallentuna, 
Södermanland: Katrineholm, Nyköping, 
Strängnäs
Uppsala: Heby, Håbo, Östhammar
Värmland: Grums
Västernorrland: Sundsvall
Västmanland: Norberg
Västra Götaland: Ale, Borås, Färgelanda, 
Göteborg, Herrljunga, Härryda, Skara, 
Sotenäs 
Örebro: Askersund, Degerfors, Örebro
Östergötland: Boxholm, Norrköping, Ydre

Internationellt  
Danmark: Köpenhamn
Frankrike: Caen
Japan: Tokyo 
Ryssland: S:t Petersburg
Tyskland: Düsseldorf, Wolfsburg
USA: New York


