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KONSTNÄRLIG VERKSAMHET

• Föreställningar i Sverige samt 
internationella turnéer 

• Skräddarsydda event  
ca 50–100 uppdrag per år

• Residens/Cirkör LAB

• Daglig träning för professionella

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.
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PEDAGOGISK VERKSAMHET

• Vi har mött drygt 22 500 
personer i knappt 40 kommuner 
genom vår pedagogiska 
verksamhet

• Termins- och lovkurser

• Cirkus i skolan

• Cirkusgymnasium

• Fortbildning

• Dropin-träning

• Cirkus-prova-på

• Chilla med Cirkör
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FÖRORD AV CIRKÖRS VD

Cirkus Cirkör – ett demokratiprojekt
Detta blir den tolfte och sista gången som jag 
skriver ett förord till Cirkus Cirkörs verksam-
hetsberättelse. I februari 2020 avslutade jag mitt 
uppdrag som vd på Cirkus Cirkör. 

Under de år jag arbetat som vd har jag allt mer 
kommit att se på Cirkör som ett demokratiprojekt. 
Vår styrelseledamot Gunilla Thorgren uttryckte det 
så träffande: ”Cirkus Cirkör är en idé om vad man 
kan göra med konst för att förändra världen”. Vi 
som arbetar på Cirkör ställer oss hela tiden frågan – 
hur kan vi använda cirkusen för att skapa utveckling 
och förändra världen? Det var ett strategiskt val av 
Cirkus Cirkör att göra Alby i Botkyrka till hemma-
bas. Här är vi nära de erfarenheter och frågor som 
behöver lösas för att skapa ett Sverige där fram-
åtanda, kunskap och kapacitet till fullo tillvaratas. 
Här ställs samhällets förmåga att arbeta med dessa 
frågor på sin spets. Under mina år på Cirkör har jag 
sett allt för få tecken på att segregationen i Sverige 
minskat. Tvärtom verkar konflikten mellan centrum 
och periferi ha ökat, debatten hårdnat och åsiktskli-
matet blivit allt mer oförsonligt. 

Förståelsen för vad som bygger vår demokrati och 
vår förmåga – eller kanske vilja – att lyfta blicken 
från den egna situationen för att ta in och försöka 
förstå världen verkar minska. För mig handlar kultur 
och konst om bildning – om våra förutsättningar för 
reflektion, empatividgning, motpåståenden, glädje, 

samvaro, tröst. En möjlighet till upplevelser genom 
konstnärlig profession och excellens, om intellektu-
ella och moraliska insikter, om reflektion som får oss 
människor att växa och utvecklas.

Det är den roll våra kulturinstitutioner spelar. Det 
är därför vi har skattefinansierad kultur. Kulturen 
behöver inte mindre medel i framtiden, den behöver 
mer. Precis som uppfinningarna public service, 
presstödet, studieförbunden, kulturskolorna, utbild-
ningssystemet, grundlagarna och samhällsinstitu-
tionerna med domstolar och ämbetsmän, så har vi 
också uppfunnit skattefinansierad konst och kultur. 
Tillsammans med de andra konstruktionerna bidrar 
konsten och kulturen till att upprätthålla demokratin 
mellan valdagarna. Därför är medborgarens förstå-
else för vad som skapar demokratin helt avgörande 
för ett gott samhälle. Vi måste utveckla vår förmåga 
att samsas, förstå och respektera varandra trots att 
vi tolkar världen på olika sätt. 

När den ideella föreningen Cirkus Cirkör bildades 
1995, skrev de unga grundarna som den femte och 
sista stadgan: Vi ska verka för och uppmana till 
demokrati, jämställdhet och engagemang. Jag har 
under mina år på Cirkör sett så många exempel på 
cirkuskonstens fenomenala förmåga att utveckla 
människor mentalt, intellektuellt och fysiskt. 
Cirkusen får publik och deltagare att känna att de 
inte är offer för omständigheterna, att de tvärtom 
alltid har valmöjligheter. De kan påverka sin situa-
tion och miljön omkring sig. 

Så välkommen att ta del av Cirkus Cirkörs verksam-
hetsberättelse för 2019, det finns mycket spän-
nande att läsa på följande sidor!

Anders Frennberg, 
Vd, Cirkus Cirkör 2008-2020

Jag har under mina år på Cirkör 
sett så många exempel på cirkus-
konstens fenomenala förmåga 
att utveckla människor mentalt, 
intellektuellt och fysiskt.

Den 2 maj 2020 tillträdde Elin Norquist som ny vd för Cirkus 
Cirkör, mitt under coronapandemin. Nästan all Cirkörs 
verksamhet har ställts in under våren. En vår som skulle varit 
fylld av olika aktiviteter för att fira att vi fyller 25 år. Denna 
samhällskris påverkar oss alla. Samtidigt öppnar den upp för 
möjligheten att forma en ny, bättre och mer human framtid. 
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Konstnärlig
verksamhet
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                                                                              Föreställningar

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET

BLOOM
Urpremiär: 15 augusti 2019 
Linköping Contemporary Circus Festival

Startskottet för Bloom inleddes när Cirkus Cirkör 
för första gången genomförde, tillsammans med 
samarbetspartnerna, ett så kallat ”open call” där 
vi sökte cirkusregissörer, kompanier eller artister 
med en intressant idé för en turnerande familjefö-
reställning. Utlysningen togs väl emot av det fria 
scenkonstlivet och vi fick in ett 70-tal ansökningar 
från hela världen. Valet föll på en internationell 
ensemble med artister från Schweiz, Tyskland, 
Skottland och Costa Rica med två regissörer från 
Frankrike och Finland.

Bloom bjuder in till en värld full av blommor, 
klassisk musik och enastående cirkus. Ensemblen 
består av fem internationella multitalanger som 
vill göra världen till en gladare plats genom att 
sammanföra glädje, rädsla och risker med grundliga 
förberedelser. Vår vardag är full av stress och 
rädsla. Vi känner oss pressade att inte sticka ut 
och att ens försöka vara annorlunda ses som det 
första steget mot att misslyckas. Vi äger fler saker 
än någonsin förr och vi ser perfekta ut på alla 
foton, men gör det oss verkligen lyckliga? I Bloom 
omfamnar artisterna vardagens krav och ängslan. 
Med kreativitet och cirkuskonster desarmeras de 
negativa känslorna och rädslorna blir till poesi. När 

artisterna flyger genom luften, hoppar språngbräda, 
svingar sig i trapetser och rep, lyfter varandra, utför 
parakrobatik och hänger i tänderna, förkroppsligar 
de cirkusens själ: Du behöver inte anpassa dig till 
normen. Du ska vara lika unik som du känner dig.

Bloom är ett samarbete mellan Cirkus Cirkör, Stora 
Teatern i Göteborg, Cirkus i Väst, Nycirkus Öst och 
Södra Teatern i Stockholm.

På scen: 
Ben Collis, Elisabeth Künkele, Felix Greif, Philomène 
Perrenoud, Sofia Mendez. Inhoppare 2019: Arthur 
Parsons, Dani Torralbo, Ola Glimåker, Peter Åberg. 
Scenmästare & turnéledare: Luc Perrenoud.

Kreativt team:  
Regi, koncept, scenografi och ljuddesign: Julien 
Auger. Regi, koncept, scenografi och kostymdesign: 
Sade Kamppila. Ljusdesign: Carlos Ferrer.
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                                                                                                                                Föreställningar

Cirkuskonsert med  
Cirkus Cirkör & LoopTok
Urpremiär: 11 september 2019 
Nøtterøy Kulturhus, Norge

Cirkuskonsert med Cirkus Cirkör och LoopTok var 
en specialkomponerad cirkusshow full av livemusik 
av Samuel ”LoopTok” Långbacka och cirkusdisci-
pliner som roue cyr, handstående, german wheel, 
knivkastning, jonglering och akrobatik.

På scen:
Lucie N’Duhirahe, Lisa Angberg, Sarah Lett, Marilou 
Verschelden, Jesper Nikolajeff, Samuel ”LoopTok” 
Långbacka. 

Kreativt team:
Koncept och regi: Jesper Nikolajeff.  
Kompositör: Samuel ”LoopTok” Långbacka. 

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 ville lyfta och hylla det mod och de vär-
deringar som har krävts för att skapa förändring. 
I ödmjuk beundran har vi länkat 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 bestod av sju kvinnliga cirkusartister 

med ursprung från Grekland, Kanada, Palestina, 
Polen, Sverige och Schweiz. Epifónima, som betyder 
”utrop” på grekiska, blev en självklar uppföljning på 
Tilde Björfors senaste föreställningar som kretsat 
kring gränser, begränsningar och migration.

Epifónima producerades i samarbete med 
Östgötateatern. Musiken till föreställningen ska-
pades genom bidrag till samverkan med kompo-
niststöd från Kulturrådet.

På scen:
Lisa Angberg, Eirini Apostolatou, Kajsa Bohlin, 
Sarah Lett, Ashtar Muallem, Lucie N’Duhirahe, 
Karolina Wojtowicz. Inhoppare 2019: Linn Holm, 
Klara Mossberg, Anna Lagerkvist och Manda 
Rydman.

Kreativt team:
Regissör: Tilde Björfors. Kompositör och sångtex-
ter: Rebekka Karijord. Scenografi och rekvisita: 
Fanny Senocq. Kostymdesign: Jonna Bergelin. 
Maskdesign: Linda Sandberg. Ljusdesign: Susanna 
Hedin, Lumination of Sweden. Ljuddesign: 
Marta Forsberg och Kajsa Lindgren. Text: Eirini 
Apostolatou, Kajsa Bohlin, Karolina Wojtowicz. 
Koreograf: Methinee Wongtrakoon.

Epifónima – Rörelsen 
Rörelsen hyllar lokala initiativ som jobbar norm-
kreativt, feministiskt och för jämställdhet. När 
Epifónima turnerade tillhandahöll vi en plats för 
dessa engagerade människor att nå ut med sitt 
budskap till fler personer. Teaterbesökarna fick på 
så sätt en utökad publikupplevelse och en extra 
dimension till föreställningstematiken.
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                                                                                                                                Föreställningar
Under turnén arrangerade lokala eldsjälar allt från 
författarsamtal, fotoutställningar och normkritisk 
dans till samtal om mansrollen, informationsinsatser 
om könsstympning, trafficking m.m. Rörelsen har 
varit en positiv erfarenhet för oss, arrangörerna, 
publiken och de medverkande aktörerna.

Guds olydiga revben
Urpremiär: 21 mars 2019, Dramaten 
Nypremiär: 4 maj 2019, Malmö Stadsteater

I boken Guds olydiga revben får vi följa med när 
Gunilla Thorgren läser Bibeln med feministiska 
glasögon. Det är en absurd, rolig och skräckfylld 
upptäcktsfärd genom årtusenden av kvinnohat 
och förtryck – och av envist motstånd. En idéhis-
torisk resa från antiken till Martin Luther där vi får 
en feministisk historietolkning. Vi får följa med i 
sökandet efter kvinnornas roll och röster, som inte 
tidigare fått komma fram. Hur mycket av de frågor 
som vi brottas med idag har sitt ursprung i Bibeln? 
Denna upptäcktsresa blev teatercirkus i regi av 
Cirkus Cirkörs Tilde Björfors.

Att undersöka detta var en naturlig fortsättning 
på Tilde Björfors arbete med mentala och fysiska 
gränser som hon, Cirkus Cirkör och Malmö 
Stadsteater har arbetat med i föreställningarna 

Borders, Limits och Movements. En stor ensemble 
med cirkusartister och skådespelare gestal-
tade dramat genom ord, akrobatik och musik. 
Tyngdlagen och fysiska såväl som mentala gränser 
utmanades i sann Cirkus Cirköranda.

Guds olydiga revben var en samproduktion mellan 
Dramaten, Cirkus Cirkör och Malmö Stadsteater. 

På scen:
Karoline Aamås, Sven Boräng, Ellen Jelinek, 
Michael Jonsson, Hamadi Khemiri, Elin Klinga, Anna 
Lagerkvist, Cecilia Lindqvist, Fouzia Rakez, Marilén 
Ribot Estelrich, Methinee Wongtrakoon.

Kreativt team:
Författare av Guds olydiga revben: Gunilla 
Thorgren. Scenversion: Tilde Björfors. 
Dramatisering: Lærke Reddersen, Martina 
Montelius. Förlag: Nordiska ApS – Köpenhamn. 
Regi: Tilde Björfors. Musik och ljuddesign: Samuel 
“LoopTok” Långbacka. Scenografi: Fridjon 
Rafnsson. Kostym: Anna Heymowska. Peruk och 
mask: Lena Strandmark, Marie-Louise Hellberg. 
Ljus: Patrik Angestav. Koreografi: John Simon 
Wiborn, Methinee Wongtrakoon. Cirkusinspicient: 
Jesper Nikolajeff. Dramaturg: Anna Kölén, Jacob 
Hirdwall. Textdramaturg: Gunilla Thorgren.
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Limits
Urpremiär: 24 mars 2016 
Västmanlands Teater i Västerås

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 i form av risk, smärta, gruppens 
och kroppens begränsningar. Det är svårt att över-
skrida gränser utan stunder av kaos och oordning!

Under 2019 gästspelade Limits på Kennedy Center 
i Washington och på World Cultures Festival – The 
Nordics i Hong Kong. 

Delar av Limits skapades under hösten 2015 i resi-
dens på The Watermill Center, USA – a laboratory 
for performance – samt i residens på Västmanlands 
Teater våren 2016. Limits var en samproduktion 
med Archaos, Pôle national des Arts du Cirque 
Méditerranée. Limits är uppföljaren till produktionen 
Borders, som visades på Malmö Stadsteater i maj 
och juni 2015.

På scen:
Saara Ahola/Esmeralda Nikolajeff, Anton Graaf/
Nilas Kronlid, Einar Kling-Odencrants/Oscar 
Karlsson, Sarah Lett, Peter Åberg, Samuel 
”LoopTok” Långbacka.

Kreativt team:
Berättelser och berättarröster: Qutaiba Aldahwa, 
Javid Heidari. Regi och idé: Tilde Björfors. 
Kompositör: Samuel ”Looptok” Långbacka. 
Scenografi: Fanny Senocq, Stefan Karlström, Joel 
Jedström, Tilde Björfors. Kostymdesign: Jonna 
Bergelin. Texter: Tilde Björfors, ensemblen, Nadia 
Ben Belgacem, Arash Dehvari, Kajsa Bohlin, Tatiana-
Mosio Bongonga, Qutaiba Aldahwa, Javid Heidari. 
Ljusdesign och ljustekniker: Fredrik Ekström. 
Ljudsättare: Fredrik Danielsson. Videoscenografi/
projektioner: Johannes Ferm Winkler, Tom Waldton 
och Per Rydnert/Visual Relief.

Föreställningar
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Samarbetspartners
Under 2019 gick Cirkus Cirkör in i två avtal med 
två kommande samarbetspartners. 

Det första samarbetet ingicks med Pop House 
och Astrid Lindgren AB för ”Pippi på cirkus”. 
Föreställningen skulle fira Cirkörs 25-årsjubileum 
och Pippis 75-årsdag, sommaren 2020, men har 
skjutits upp ett år på grund av coronapandemin. 
Den musikaliska cirkusföreställningen har istäl-
let premiär 2 juli 2021 på Cirkus, Djurgården i 
Stockholm.

Det andra samarbetet är med Malmö Opera där 
vi under 2019 gjorde ett antal aktiviteter i förpro-
duktionsfasen för den kommande föreställningen 
”Circus Days and Nights”, en cirkusopera skriven 
av Philip Glass för Cirkus Cirkör. När Philip Glass 
besökte Sverige passade han på att gästa både 
Cirkörhuset och Malmö Opera. Föreställningen 
baseras på Robert Lax dikter från boken Circus 
Days and Nights och har premiär 29 maj 2021.

Baltic Nordic Circus 
Network
Baltic Nordic Circus Network (BNCN) startades 
2014 och Cirkus Cirkör har varit medlemmar sedan 
dess. BNCN är ett samarbetsnätverk som består 
av 18 cirkusorganisationer i Baltikum och Norden. 
Under året medverkande Cirkör på nätverksträffar 
i Helsingfors, Finland och Vilnius, Litauen samt 
ingick i BNCN:s styrgrupp plus i arbetsgruppen för 
residenssamarbeten.

Nordic Women in Circus 
Network
Under 2018-2019 har projektet Nordic Women in 
Circus Network (NWCN) ägt rum och Cirkör LAB 
har varit en av flera partners. Under 2019 deltog 
Cirkör på nätverksträffar i Odense, Danmark och i 
Helsingfors, Finland. Initiativtagare till projektet är 
Cirkusperspektiv och Marie Andree Robitaille som 
i flera år drivit det informella nätverket Women in 
Circus. 

2019 arrangerades den fjärde Women in Circus 
Consortium som är en internationell mötesplats för 
cirkusartister och andra samarbetspartners med 
föreläsningar, samtal, workshops och nätverksak-
tiviteter relaterat till genus- och jämlikhetsfrågor 
inom den samtida cirkusen.

Nordic Women in Circus Network har fått stöd från 
Nordisk Kulturkontakt och Nordisk kulturfond.  
Ett samarbete mellan Cirkör LAB (SE), DYNAMO 
Workspace for Circus & Performing Arts (DK) 
och CircusInfo Finland (FI). Producerat av 
CirkusPerspektiv AB.

Subcase 2019
Cirkus Cirkör har de senaste åren varit en samar-
betspartner till Subtopia som årligen producerar 
Subcase – en säljmässa där nordiska cirkuskom-
panier möter arrangörer och bokare från hela värl-
den. Ett antal programpunkter på mässan ägde rum 
i Cirkörhuset och flera ur Cirkörs fasta personal- 
styrka deltog i evenemanget. 

Manegen
Cirkus Cirkör är, sedan 2008, medlem i den na-
tionella intresseorganisationen för cirkus, varieté 
och gatuperformance – Manegen – och bedriver i 
samarbete med dem daglig träning för professio-
nella cirkusartister i Cirkörhuset, Alby. Under 2019 
tränade 134 Manegenmedlemmar i Cirkörhuset. 

Samarbeten                                                                                 

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET
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Cirkör på turné                                                                                                                                 

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

Nycirkusen är internationell och Cirkus Cirkör 
samarbetar internationellt inom alla verksamheter, 
både i producerandet och i försäljningen av före-
ställningar 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 Cirkuskonsert med Cirkör och 
LoopTok har under 2019 spelat 38 föreställningar 
för 17 352 personer utanför Sverige. De interna-
tionella turnéerna möjliggörs genom ett intensivt 
nätverks- och säljarbete. 

Det internationella kontoret har under 2019 bestått 
av två heltidstjänster. Den övergripande ambitionen 
för den internationella försäljningen har under 2019 
varit att fortsätta bygga ut och stärka relationerna 
till Cirkus Cirkörs arrangörsnätverk. Det består av 
svenska och internationella arrangörer som regel-
bundet och genom en långsiktig affärsrelation med 

Cirkör bokar cirkörföreställningar och, inte minst, är 
villiga att göra bokningar redan innan föreställning-
arna har haft premiär. Då intresset för Cirkus Cirkör 
är mycket stort växer nätverket av arrangörer. 
Detta utgör en fundamental grund för att trygga 
ekonomiska intäkter till verksamheten.  

Limits gjorde två långväga, prestigefyllda gästspel 
under 2019. I mars besökte vi Kennedy Center i 
Washington, USA och i oktober gjorde vi tre före-

ställningar och tre workshops på Sta Tin Hall i 
Hong Kong, Kina under Worlds Culture Festival, 
som hade nordiskt tema. Epifónima turnerade 
under våren till Fréjus och Martigues i Frankrike. 
Vi genomförde även en turné i Norge. Under 
hösten 2019 spelades Cirkuskonsert med Cirkör 
och LoopTok i Norge. Bloom hade premiär i 
augusti och spelade under hösten i Sverige. 
Internationella kontoret medverkade vid flera 
scenkonstmässor, däribland ISPA (International 
Society of Performing Arts) i New York, USA, 
Prodagarna på cirkusbiennalen i Marseille, 
Frankrike, Complètement Cirque i Montreal, 
Kanada och cirkusfestivalen CIRCa Auch i 
Frankrike. Vi arrangerade även mottagningar och 
deltog vid premiärerna i Washington, Rotterdam 
och Hong Kong. Det internationella arbetet 
skedde även lokalt då Cirkör var en av delta-
garna på den internationella mässan Subcase i 
Alby.

KONSTNÄRLIG VERKSAMHET
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                                                                                                                                Cirkör LAB

Cirkus Cirkör arbetar på flera plan med att stärka 
konstformen nycirkus. Med Cirkör LAB tillgäng-
liggör vi en plats för konstnärlig forskning utan-
för akademien. 

Cirkör LAB fungerar som residensplats för de fria 
cirkuskompanier och artister som verkar i Sverige 
och för cirkuskompanier från hela världen. Cirkör 
LAB är också en plattform för forskning och verk-
samhetsutveckling inom våra egna pedagogiska och 
konstnärliga verksamheter och i våra samarbeten. 

Interna labb
Under 2019 pågick bland annat följande processer 
i Cirkör LAB:
• Cirkusträning för skådespelare i Guds olydiga 

revben.

• Teknisk workshop med personal från Malmö 
Opera för framtida samarbete.

• Labb och workshops för vår urpremiär av ”Pippi 
på Cirkus” 2020 i samarbete med Pophouse.

• Labb, repetitioner och teknisk utveckling av vår 
Julbordsshow för Artipelag. 

• Labb och repetitioner för pedagogiska program 
som t. ex. Passa in.

Residens i Cirkör LAB 
Cirkör LAB har under 2019 tagit emot 15 externa 
residens med 26 artister från 7 olika länder. Det 
gjordes 12 redovisningar för 380 besökare.

Under 2019 hade följande artister och kompanier 
residens:
• Tova Georg, Sverige

• Simon Wiborn & Emile Pineault,  
Sverige/Frankrike

• Hamish Tjoeng & Karin Melin, Sverige

• Hamish Tjoeng, Sverige

• Douglas Magnusson, Sverige

• Mireia Piñol, Spanien

• Wes Peden, USA 

• Magnus Björu, Norge

• Joel Jedström, Peter Åberg & Saara Ahola, 
Sverige/Finland

• OMG Juggling – Wes Peden, USA

• Saara Ahola, Finland

• Saara Ahola & Aino Ihanainen, Finland

• MIKSI – Matleena Laine, Finland

• Kafka Lies – Anna Vigeland, Maja Maletović  
USA/Serbien

• Matt Horton & Sianna Bruce, England 

Cirkör LAB: Wes Peden
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                                                                                                                                Skäddarsydda event

Cirkus Cirkör har verkat som en kreativ partner till 
sina kunder i över 20 år. Verksamheten har högt 
anseende hos Sveriges och Nordens eventbyråer 
med en stor mängd årligen återkommande kunder. 
Våra kreativa eventproducenter skapade under 
2019 event för allt från invigningar av hamnar 
och museum, till lanseringar av skogsmaskiner 
och barnkläder, underhållning på galamiddagar, 
nattklubbar, födelsedagsfester och konferenser. 
Utöver det har de har även arrangerat seminarier, 
workshops och kick-offer. 

Julbord – Artipelag
2018 påbörjades ett samarbete med Artipelag kring 
ett gemensamt julbord. Det blev en stor publiksuccé. 
Dörrarna slogs upp igen 2019 och julbordsgästerna 
fick uppleva ett upp och nedvänt skärgårdslandskap 
i vinterskrud. Underhållning varvades med klassisk 
julmat och våra artister spelade in julen under 15 
föreställningar. 

Medverkande: Musiker – Anna Ahnlund. 
Cirkusartister – Peter Åberg, Fabian Kazen Nikolajeff, 
Nelli Kujansivu, Klara Mossberg och Regina 
Baumann. 

100-årsjubileum
Tilde Björfors och Cirkus Cirkör tilldelades 2016 stif-
telsen Längmanska kulturfondens stora kulturpris. 
Stiftelsen fyllde 100 år 2019 vilket uppmärksamma-
des och firades i Borgå, Finland. Cirkus Cirkör stod 
för artistiska inslag under jubileumsfirandet. För att 
återknyta till både Borgå och den finländske trävaru- 
handlaren Erik Johan Längman utformade vi två 
inslag. En akt tillsammans med Runebergskören BSB 
(Borgå sångarbröder) under prisutdelningen och ett 
andra utomhus, mellan träden, där cirkusartisterna 
visade upp en specialframtagen 15-minuters akt.

Medverkande artister: Andreas Lindström, 
Alexander Weibel Weibel, Aino Ihanainen.  

Sönderborgs hamn 
Sönderborgs kommun, i Danmark, kontaktade 
Cirkus Cirkör när de planerade en stor invigning av 
det nya hamnområdet designat av arkitekten Frank 
Gehry. För att lyfta designen så valde vi att införliva 
arkitekturen och de stora ytorna i våra framträ-
danden. Artisterna skapade levande konstverk på 
husfasader, tak och ovanför vattenytan. De utma-
nade höga höjder med handståendenummer på tak, 
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                                                                                                                                Skäddarsydda event

dans på husväggar och en repakt från en kran högt 
över vattnet.

Medverkande artister: Lisa Angberg, Sarah Lett, 
Regina Baumann.

Mosebacketerrassens  
invigning
Sommaren 2019 invigdes Mosebacketerrassen efter 
en stor renovering. Det firades med cirkus, livemusik, 
tal och inbjudna gäster en solig sommardag i juni. För 
att skapa intresse för höstens spelperiod av Bloom 
på Södra Teatern och ge dagen en extra krydda så 
anlitades Cirkus Cirkör för att sprida glädje, blommor 
och cirkus till besökarna. Cirkusartisterna utnyttjade 
hela utrymmet på terrassen; tak, bord och träd vilket 
fick gästerna att både skratta och imponeras. Cirkus 
Cirkör och Södra Teatern har haft ett nära och 
framgångsrikt samarbete under många år.  

Medverkande artister: Elisabeth Künkele, Ben Collis, 
Felix Greif, Philomène Perrenoud.

Svenska Handelskammaren
Cirkus Cirkör stod för underhållningen på Svenska 
Handelskammarens julbord på Palais d’Iéna i Paris. 
De ca 300 franska och svenska gästerna bestod av 

personer från näringsliv, politik och kultur och de 
gav våra artister en stående ovation.

Medverkade artister: Peter Åberg, Elisabeth 
Künkele och Andreas Lindström.

Sverigedagen i S:t Petersburg
Svenska Generalkonsulatet i S:t Petersburg bjöd in 
Cirkus Cirkör till Sverigedagen där vi, tillsammans  
med lokala kompaniet Upsala Zirk, spelade utdrag  
ur Cirkörs föreställning Knitting Peace. Under 
besöket arrangerade våra artister även en work-
shop för en lokal cirkusgrupp och vår eventpro-
ducent höll en föreläsning om Cirkus Cirkör för ett 
nätverk av kreativa näringsintressenter.

Medverkande artister: Aino Ihanainen och 
Alexander Weibel Weibel.

Event 2019
Under 2019 genomförde Cirkus Cirkör totalt 73 
shower och event för 31 956 personer.

Cirkus Cirkör har under året samarbetat med bl.a.: 
Le Pacte, Creative meetings, Contrast AB, Bindefeld 
AB, Hansen, MCI, Minnesota Communication, 
PS Occasion, Polhem PR, Scania, NextM, United 
Stage, TV4, Artipelag, Knightec, Piratförlaget, HDI, 
Komatsu Forest AB, Nordier, Ridsportförbundet, 
Klövern AB, ECTRIMS, Linnéuniversitetet, Ludvika 
stadsfest, Värmlands Museum, Hudiksvalls kommun, 
Sönderborgs kommun, Svenska ambassaden i  
S:t Petersburg, Svenska Handelskammaren i Paris. 
Södra Teatern, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, 
Huset Under bron.
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Publik- & deltagarstatistik 2019

                                                                                                                    

                                                                                
 

 
        

                                                                                
 

 
 

        

Föreställning Antal  
föreställningar

Antal besökare/ 
deltagare

Bloom 52 23 459

Guds olydiga revben 32 18 774

Epifónima 46 18 784

Limits 7 5 999

Cirkuskonsert med LoopTok 13 5 010

Julbordsshow på Artipelag 15 5 641

Passa in (barn- och ungdomsshow) 34 4 509

Bagage (barn- och ungdomsshow) 19 3 543

The Same As Something Else 
(gymnasieföreställning)

5 500

Totalt föreställningsverksamheten 223 86 219

Övrig verksamhet Antal aktiviteter Deltagare

Cirkör LAB residenspresentationer 12 380

Skräddarsydda event 58 26 315

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

14 491

Totalt övrig verksamhet 70 41 186

Summa totalt 293 127 405



19

Publik- 
reaktioner

”Stående ovationer 
och riktigt bra för 

hela familjen. ” 
/publik Bloom

”Cirkus kan fortfarande 
vara magiskt, även som 

vuxen. Se Cirkus Cirkör om 
du får möjlighet. A splendid 
time is guaranteed for all.” 

/publik Bloom

”Tack för att ni 
fångade både  
oss vuxna och 

barnen med  
det ni gör. ” 

/lärare om Passa in

”Hisnande! Och 
föreställningen 

förstärktes 
av barnens 

kommentarer 
bakom oss:”åh nej 
hoppar dom där så 

dör jag!.” 
/publik Bloom

”Superbra och 
fantastisk som 

inkörsport för viktiga 
samtal – jag tog med 
mig mina två söner (9 
och 12 år) och efteråt 
pratade vi länge om 

representation, styrka 
och jämställdhet.” 

/publik  
Epifónima

”Helt tagen av 
Epifónima –  

Cirkus Cirkör 
och Tilde 

Björfors magiska 
föreställning på 

Dansens Hus igår 
kväll. ” 

/publik Epifónima

”Applåderna ville 
aldrig ta slut.” 
/publik Bloom

”Såg föreställningen  
i lördags tillsammans med  

mina tonårsbarn. Magiskt! Det 
bästa vi sett på en teaterscen, 
någonsin! Tusen tack för en  

föreställning i världsklass!! <3” 
/publik Guds olydiga revben

”Det viktigaste, 
häftigaste och 

bästa jag sett på 
mycket länge.” 
/publik Guds 

olydiga revben
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Pedagogisk 
verksamhet
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Under 2019 har Cirkus Cirkörs pedagogiska verk-
samhet mött och tränat cirkus med drygt 22 500 
barn och ungdomar, vuxna och äldre med eller utan 
funktionsnedsättningar. Verksamheten har tre gre-
nar; cirkuskurser på fritiden, cirkusaktiviteter och 
shower på skolor samt särskilda projekt som till 
exempel cirkus på asylboenden eller äldreboenden. 

Cirkus de Luxe
Cirkus de Luxe är ett koncept som Cirkus Cirkör 
erbjuder skolor. I en de Luxe möter våra artistpeda-
goger lärare och elever under flera dagar. Besöket 
inleds med en inspirerande cirkusshow för både 
lärare och elever. Under de efterföljande dagarna 
får eleverna lära känna artisterna som pedagoger 
när de tränar cirkus ihop. Eleverna övar balans, tillit, 
samarbete och närvaro genom olika cirkusgrenar – 
lina, trapets, golvakrobatik, parakrobatik och jongle-
ring. För att besöket ska leva kvar länge på skolan 
och bli en del av undervisningen så håller Cirkör 
även fortbildning för lärare. I den får lärarna vägled-
ning i hur cirkuspedagogikens verktyg kan använ-
das för att förmedla kunskap på ett alternativt sätt. 
34 skolor tog del av Cirkus de Luxe-konceptet 2019.

Cirkusshower
Under 2019 har två produktioner – Bagage och 
Passa in – turnerat till skolor runt om i Sverige. 
Cirkusshowerna fungerar lika bra för alla oavsett 
språkbakgrund då cirkusartisterna förmedlar 
berättelser genom sina kroppar snarare än 
genom ord. Bagage och Passa in är en del av 
kulturutbudet i Skapande skola. Åtta skolor, 
totalt 1 612 elever, fick se Passa in eller Bagage.

Cirkusworkshop
I en cirkusworkshop med Cirkör stöttar pedago-
gerna eleverna att i olika övningar våga mer, hitta 
sin balans, känna tillit och samhörighet med andra. 
Att pröva, öva och lyckas stärker självförtroende 
och självkänsla. I övningarna får eleverna uppleva 
hur olika kroppar och bakgrunder stärker och 
kompletterar varandra. Vi haft workshops med 
32 skolor för totalt 3 021 elever i olika åldrar.

Cirkus i skolan                                                                                  

PEDAGOGISK VERKSAMHET
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Show för barn och unga                                                                                                                                 

Familjeshowerna Passa in och Bagage har tur-
nerat från norra till södra Sverige och spelat för 
barn, unga och vuxna. Showerna är ordlösa och 
passar alla oavsett språk.

Passa in
I Passa in får vi träffa tre olika karaktärer. Vem är 
vem? Visst är de lika? Eller är de i själva verket helt 
olika? Med hjälp av luftakrobatik, jonglering och 
parakrobatik tar artisterna med publiken på en färg-
glad och humoristisk 
resa som både berör 
och engagerar. 

Showen spelades 
34 gånger för 4 509 
personer i publiken.

Medverkande artister: 
Olivia Bjurling, Olivia 
Englundh, Klara 
Sköldulf Philipp. Regi: 
Inger Jungehall. Scenografi: Cajsa Lindegren. 
Kostym: Dea Lundström. Koncept: Fanny Senocq. 

Bagage
Bagage 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 19 shower för 3 543 personer.

Medverkande artister: Matleena Laine, Baha 
Swidan, Saska 
Särkilahti, Rosa 
Lee Pallisgaard, 
Pontus Wallin, Rosa 
Almeida, Anna 
Lagerqvist, Einar 
Kling-Odencrants. 
Regi: Oskar 
Löfkvist. Scenografi  
och kostym: Fanny 
Senocq.

Efter showen har vi sett att barnen 
direkt börjar leka cirkus. De lyfter 
varandra, balanserar på grejer och gör 
parakrobatik. Det är superroligt att se 
att vi har inspirerat till rörelseglädje! 
/Olivia Englundh, artist och pedagog 
Cirkus Cirkör
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                                                                                                                                Cirkus på fritiden

Kurser och träning 
Kursverksamheten vänder sig till barn från fem år 
till vuxna. Deltagarna lär sig alltifrån grundläggande 
cirkustekniker till att utveckla sig i en specifik cir-
kusdisciplin. Vi har haft terminskurser i Cirkörhuset 
i Alby, på Vasa Real i Stockholm och på Stora 
Teatern samt Sjumilahallen i Göteborg. Under året 
har totalt 1 205 personer deltagit i någon av Cirkörs 
80 cirkuskurser; 27 i Stockholm, 27 i Alby och 28 i 
Göteborg.

Cirkörhuset har välkomnat 150 barn, unga och 
vuxna amatörer på dropin-träning i nycirkus och 
parkour vid 46 tillfällen. Huset har också öppnats 
upp för allmänheten i och med Chilla med Cirkör 
– en kostnadsfri prova-på-cirkusträning för hela 
familjen. Totalt deltog 1 063 personer under årets 
sex tillfällen. På Chilla får besökarna möjlighet att 
testa olika cirkuskonster och fika till självkostnads-
pris. Aktiviteten marknadsförs i närområdet med 
hjälp från det lokala företaget Miljonbemanning 
som affischerar åt oss. Från Botkyrka deltog totalt 
383 personer.

Under 2019 har vi kunnat erbjuda lovkurser på flera 
orter runt om i Sverige. Under påsk, sommar, höst 
och jul anordnade Cirkör 20 lägerveckor i Alby, 
Södertälje, Håbo, Eskilstuna, Ekerö och Göteborg 
för totalt 573 barn och unga. Vi har också, tack 
vare ett samarbetsprojekt med Folkuniversitetet i 
Södertälje, Telge bostäder och Södertälje kommun 
arrangerat lovlägerveckor under sommar, höst, 
jul, sport- och påsklov samt ett Chilla med Cirkör i 
Hovsjöhubben i Södertälje. Kursveckorna, för 224 
deltagare, var kostnadsfria för att locka boende i 
Södertälje till en ny typ av träningsform. Cirkör har 
ett samarbete, sedan 2018, med Håbo Kulturskola. 
Där vi har terminskurser, med 93 deltagare, spelar 
show och håller Chilla med Cirkör. Cirkör har även 
arrangerat Chilla-aktiviteter i Bålsta och Skokloster 
med ca 50 deltagare på vardera ort.

Höstlovslägret FEAR, i Alby, är ett årligt återkom-
mande samarbete med Subtopia och Scenskolan 
FEJM. Deltagarna får utforska temat rädslor via 
cirkus, dans, teater och teatersmink. Lägret fick 
stöd av bostadsföretaget Hembla och restaurang 
Folkes i Subtopia. Barn från Alby erbjöds genom 
stödet kostnadsfritt deltagande och för samtliga 
barn ingick lunch och mellanmål. Totalt antal 
deltagare: 42 barn varav 26 från Botkyrka. En viktig 

del av den veckolånga kursen är att barn från olika 
områden får mötas, träna och äta tillsammans. 
Utöver att ha kul och lära sig nya saker så är mötet 
med personer från andra stadsdelar en av de saker 
som deltagarna uppskattar allra mest.

Cirkus-prova-på
Cirkörs pedagogiska verksamhet besöker skolor, 
bygdegårdar, fritidsgårdar, fritidshem och ideella 
föreningar med cirkus-prova-på. Barn, ungdomar 
och vuxna får prova olika cirkusgrenar så som  
t.ex. akrobatik, jonglering och att gå på lina. På 
Cirkörs prova-på ligger fokus på vad individen och 
människan kan göra – inte vad de inte kan göra. 
Under året medverkade Cirkör bl.a. på: Albydagen 
på Alby torg med cirkus-prova-på för allmänheten, 
Eidfestivalen och Vi är Botkyrka i Hågelbyparken 
där barn och unga fick prova allt från jonglering 
till att gå på lina. Vi var också på Tumbakicken 
där vi erbjöd prova-på under fotbollsturneringen. 
Cirkörpedagogerna guidade totalt 1 741 deltagare i 
våra cirkus-prova-på.

Islamiskt forum
Vårt samarbete med Islamiskt forum inleddes 
hösten 2015. Med stöd av Botkyrka kommun har vi 
under 2019 haft två kostnadsfria terminskurser för 
50 barn från Islamiskt forum. Syftet är att främja 
fysisk träning, integration och att skapa djupare 
vänskapsband mellan våra organisationer.

PEDAGOGISK VERKSAMHET
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Samarbeten och nätverk

Folkets Hus och Parker
Under sommarlovet besökte Cirkörpedagoger orter 
från Ronneby i söder till Skellefteå i norr, i part-
nerskap med Folkets Hus och Parker. Under åtta 
workshopveckor deltog 361 barn och ungdomar. 
Tillsammans med Folkets hus och Parker turnerade 
vi även showen Passa in med tio föreställningar för 
en total publik på 743 personer. Nytt för 2019 var 
att många arrangörer bokade en cirkus-prova-på 
i anslutning till showen. 400 personer deltog i vår 
prova-på. 

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. 

2019 års Botkyrkastipendium tilldelades Klara 
Sköldulf Philipp med motiveringen:

”Årets Botkyrkastipendiat förenar på ett unikt sätt 
akademisk bildning med fysisk brillans och pedago-
gisk värme. Stipendiaten började på våra termins- 
kurser här i Alby, utbildade sig på cirkusgymnasiet, 
fortsatte ut i världen och utvecklade sin disciplin 

på högre utbildningar. Väl tillbaka hos Cirkör har 
personen medverkat på event, undervisat på alla 
nivåer, deltagit i avancerade pedagogiska projekt 
och fortbildningar samt utvecklat egna projekt i 
Cirkör LAB – hela tiden med stor integritet, intel-
lektuell skärpa och ett bultande hjärta för cirkus-
konsten och dess möjligheter.” 

Cirkus i Väst
Under 2019 startades pilotprojektet Cirkus i Väst. 
Stora Teatern driver projektet i samarbete med 
Cirkus Cirkör. Pilotåret syftar till att förbereda för 
ett längre treårsprojekt som utvecklar konstformen 
av samtida cirkus i regionen. Cirkus i Väst vill 
skapa bättre förutsättningar för den samtida cir-
kusen genom att utveckla arrangörsnätverk, stötta 
verksamma artister i regionen, bidra till utveck-
lingen av nya föreställningar, undersöka möjlighe-
ten till utveckling av pedagogisk verksamhet m.m. 
Treårsprojektet startar under 2020 och stöds av 
Kulturrådet och Västra Götalandsregionen.

Fortbildning & studiebesök
Tre pedagoger från Cirkör har utbildats under 
totalt tjugo dagar i fyra europeiska länder i, den för 
Sverige nya, cirkusdisciplinen Funline (slackline 
med balansstång). Funline är ett samarbetsprojekt 
med Caravan Circus Network. 

Cirkör anordnade Första hjälpen-utbildning för 
elva pedagoger och artister samt nio personer 
från kontoret. Tre pedagoger har fått fortbildning i 
cirkusmatte.

Med stöd av Augusta och Petrus Hedlunds stiftelse 
reste tre cirkuspedagoger samt verksamhetsle-
daren för pedagogik och träning till Italien under 
våren för att besöka Centro de la Scena i Bassano 
de Grappa. Resan var ett studiebesök och kun-
skapsutbyte av deras projekt Dance for Wellness 
som riktar sig till patienter med Parkinsons 
sjukdom. Cirkörs syfte med resan var att utveckla 
en modell för att arbeta med cirkus som verktyg 
med patienter som har sjukdomen. I slutet av 
sommaren åkte två av pedagogerna tillbaka och 
genomförde den första delen av utbildningen i 
Dance Well. Målet är att pedagogerna under 2020 
ska fortsätta sin utbildning och starta en mindre 
försöksverksamhet i Cirkörhuset i Alby. 
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Samarbeten  och nätverk

Musikhjälpen
Cirkus Cirkörs artister, från familjeshowen Passa 
in, var med i P3:s direktsändning av Musikhjälpen 
och auktionerade ut en stor cirkusworkshop för 30 
personer. Musikhjälpen sändes från Västerås där 
artisterna visade upp en kort minishow och höll 
en efterföljande cirkus-prova-på för de som ville. 
2 030 kr blev slutbudet som gick till förmån för 
Musikhjälpen.

Caravan Circus Network
Cirkus Cirkör är medlemmar i Caravan Circus 
Network, ett europeiskt nätverk för cirkusorga-
nisationer som främst jobbar med pedagogisk 
verksamhet för barn och unga samt med utveckling 
av cirkuspedagogik. Under 2019 kom det glädjande 
beskedet att projektet Circus ++ fått finansiering 
från Eramus +. Inom projektet ska en gemensam 
europeisk läroplan tas fram för en cirkuspedagogisk 
utbildning. Läroplanen skapas i moduler för att 
möjliggöra olika utbildningsnivåer för olika länder – 
från eftergymnasial till masterutbildning på högsko-
lor/universitetet. Projektet leds av Tampere univer-
sitet i samarbete med Caravan Circus Network.
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Cirkusgymnasiet                                                                                                                                 

Nycirkusprogrammet
Nycirkusprogrammet är ett samarbete mellan 
Cirkus Cirkör och S:t Botvids gymnasium i södra 
Stockholm. Programmet är en spetsutbildning 
där den teoretiska undervisningen sker på S:t 
Botvids Gymnasium i Hallunda och den fysiska 
träningen sker i Cirkörhuset i Alby, Botkyrka. 
Gymnasieutbildningen är högskoleförberedande 
och erbjuder en kreativ miljö som uppmuntrar 
engagemang och mod där trygghet, trivsel och 
delaktighet är grundläggande värden.

Cirkusgymnasiet grundades år 2000 och skiljer 
sig från många andra estetiska gymnasieprogram 
genom närheten till branschen. I Cirkörhuset 
tränar eleverna i samma lokaler som professionella 
cirkusartister och -pedagoger och har tack vare det 
möjlighet att skapa sig ett nätverk för sitt framtida 
yrkesliv redan under gymnasietiden. Närheten till 
yrkesverksamma inom cirkusen gör att de kan dra 
nytta av erfarenheter från artister, pedagoger och 
lärarstaben samt får möjlighet att knyta kontakter 
med framtida arbetsgivare. De får också uppleva 
alla olika delar av Cirkus Cirkörs verksamhet. 

Mixen mellan vanlig skola, fysisk träning och 
konstnärligt skapande är inte bara varierande och 
utvecklande 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 2019 hade nycirkusprogrammet 45 gym-
nasieelever i årskurserna ett till tre. De kom från 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Lärarna 
på gymnasiet är utbildade på världens främsta 
skolor för nycirkus och är eller har varit profes-
sionella artister. Undervisning leddes av lärare 
från Italien, Sverige, Frankrike, Spanien, Israel, 
Tyskland, USA, England, Norge, Irland och Schweiz.

Vårtermin
I början av vårterminen gör andraårseleverna en 
pedagogisk resa till Paris. Syftet med resan är att 
inspirera och ge eleverna tillfälle att möta och förstå 
bredden inom cirkusen. Dagarna i Paris delas upp 
i träning och studiebesök på skolorna L’Académie 
Fratellini, och Ècole National des Arts du Cirque de 
Rosny Sous-Bois (ENACR) och föreställningsupp-
levelser på Festival Mondial du Cirque de Demain. 
Eleverna fick också ta del av Centre National des 
Arts du Cirque’s (CNAC) avslutningsföreställning.  
En annan viktig beståndsdel av eleverna konst-
närliga utveckling är den publika föreställning som 
årskurs två uppträder i under våren. 2019 spelade 
de ”The Same as Something Else” med regi av 
Tom Brand. 500 personer såg framförandet på 
Riksteatern i Hallunda. 
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Under elevernas sista år arbetar de med ett eget 
examensprojekt. De skapar, genomför och admi-
nistrerar arbetet utifrån det fokusområde de valt 
för projektet. Arbetet visas upp för alla elever på 
gymnasiet, Cirkörs personal och elevernas vänner 
och släkt. Flera av tredje-årseleverna har bildat egna 
kompanier, organiserat egna residens och ordnat 
publika presentationer på olika platser i Stockholm. 
De elever som sökt eftergymnasiala program kom 
in på skolor runt om i Europa – Danmark, Italien, 
Frankrike. En av våra elever sökte och kom in på den 
prestigefyllda och världsberömda cirkushögskolan 
L’Academie Fratellini i Paris. På grund av det höga 
trycket på högskolan behöver de allra flesta elever ta 
en förberedande utbildning på ett till två år innan de 
kan söka och eventuellt få en plats. 

Två före detta gymnasieelever studerade, 2019, 
på kandidatprogrammet i cirkus på Stockholms 
Konstnärliga Högskola (SKH) efter förberedande 
utbildningar på cirkusskolor i Europa. Programmet 
har många sökande och få platser och artisterna 
som examineras är eftertraktade artister.

Hösttermin
Under höstterminen arbetade de tre årskurserna 
med var sitt tematiskt grupparbete som resulterade 
i ett 15 minuter långt nummer som presenterades för 
Cirkörs personal, de övriga eleverna samt professio-
nella cirkusartister.

Kursplan i cirkus
Under de tre första terminerna lär sig studenterna 
sig grunderna i cirkusdisciplinerna och kom-
pletterande konstnärliga ämnen. De följande tre 
terminerna väljer eleven sin huvud- och sekundära 
disciplin för fördjupad utveckling. Kursupplägg 
under år 1-3:

År 1: Fokus på anatomi, meditation, kontaktimpro-
visation, 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 språk-
kunskap som krävs inom den akademiskt konstnär-
liga forskningen.

I Cirkörhuset, där elevernas cirkusutbildning sker, 
får eleverna även möjlighet att ta del av och inspire-
ras av de kompanier som har residens i Cirkör LAB. 
Under 2019 gjordes 12 residenspresentationer av 
både svenska och internationella cirkusartister. 
Gymnasieeleverna har också sett nycirkusfö-
reställningar under CirkusMania cirkusfestival i 
Stockholm. En av våra gymnasieelever i åk 3 har 
genom Stockholms konstnärliga högskola (SKH) 
fått tillfälle att delta i ett konstprojekt, samt forskat 
i jongleringsdisciplinen tillsammans studenter på 
kandidatprogrammet i cirkus.

Cirkusgymnasiet                                                                                                                                
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Cirkör – en ideell förening
Cirkus Cirkör är en koncern vars moderbolag 
är Cirkus Cirkör ideell förening. Föreningen 
bedriver pedagogisk verksamhet; pedagogiska 
program, kurser och träning och gymnasieut-
bildning. 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 administrations- och 
stödfunktioner som ekonomi, IT, kommunikation 
och marknadsföring. All eventuell vinst återin-
vesteras i verksamheten. Cirkör är religiöst och 
politiskt obunden och grundades 1995.

Medarbetare 2019
Cirkus Cirkör har under 2019 haft 30 tillsvidare-
anställda medarbetare samt 153 visstidsanställda 
fördelat på 55 årsverken. Totalt har 183 personer fått 
lön från Cirkus Cirkör under året: 104 kvinnor och 79 
män. Utöver det har 69 frilansande artister, peda-
goger, tekniker, scenografer m.m. arvoderats. Totalt 
har 252 personer fått ersättning för utfört arbete av 
Cirkus Cirkör under 2019. 

Styrelse 2019
Inger Ashing (ordförande), Annika Levin, Birgitta 
Winnberg-Rydh (lämnade 2019), Gunilla Thorgren, 
Lawen Redar (ny 2019), Magnus Aspegren (ny 

2019), Maria Rankka, Mats Björkman, Nina Rawal, 
Olle Strandberg, Tilde Björfors.

Ledningsgrupp 2019
Konstnärlig ledare: Tilde Björfors. Vd / Tf 
Verksamhetsledare produktion och event: Anders 
Frennberg. Vice vd / senior producent: Anna 
Ljungqvist. Ekonomichef: Anna Olsson / Terese 
Larsson. Verksamhetsledare kommunikation: 
Christina Simpson. Tf verksamhetsledare pedagogik 
och träning: Clara Norman. Verksamhetsledare 
cirkusgymnasiet: Aedín Walsh / Lena Ferrero.

                                                                                                            

Ekonomi
Cirkus Cirkör har under 2019 omsatt  
41 314 462 kr varav 24 695 851 kr utgörs 
av egen försäljning och 16 582 551 kr av 
externa investeringar samt medlems- 
avgifter på 36 060 kr: 

• Botkyrka kommun 3 292 300 kr.

• Gåvokonto 50 000 kr.

• Göteborgs Barnhus 190 000kr.

• Hedlunds Stiftelse 80 000 kr.

• Region Stockholm (SLL) 2 700 000 kr.

• Riksidrottsförbundet 59 674 kr.

• Statens Kulturråd 8 735 004.

• Stockholms stads kulturförvaltning  
1 200 000 kr

• Stockholm stad och Botkyrka kommun 
subvention 250 569 kr.

• Schweiziska ambassaden 25 000 kr. 

Ekonomi
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Organisation                                                                                                                                 

Personal och organisation 
Personalfrågor hanteras av verksamhetsledare 
och ledning. Cirkus Cirkör inledde under 2019 ett 
samarbete med Tuff ledarskapsträning. De vägleder 
organisationer i förändringsarbete mot en kultur 
som genomsyras av tillit, samarbete, öppenhet och 
rak kommunikation. Cirkörs mål är att utveckla 
självgående medarbetare och team som känner 
stor ansvarslust. Tuff stöttar Cirkör i den fortsatta 
utvecklingen av de verktyg och metoder, vilka 
arbetats fram genom Tilde Björfors cirkusforskning, 
som behövs för denna förändring. Vi strävar efter 
att arbeta cirkulärt, tillvarata kompetens, tydliggöra 
våra arbetsprocesser, förbättra arbetsledningen, 
verka mer effektivt i projekt, öka rörlighet och 
flexibilitet samt klargöra gemensamma mål. Cirkus 
Cirkör ska vara en organisation där feedback och 
ett coachande ledarskap är normen.

Personalhandboken Cirkör A-Ö samlar de frågor 
och policyer som gäller för våra medarbetare. 
Cirkörs arbetsmiljöarbete 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 säkerhets-
arbetet på Cirkör. Utöver det finns dokument 
och metoder som berör arbetsmiljön i ett vidare 
perspektiv: Policyer, introduktionsinformation för 
nyanställda, arbetsbeskrivningar, skyddsronder, 
inspektioner och protokoll, rapportsystem vid skada 
eller tillbud, handlingsplaner för olika situationer, 
onsdagsmöte varannan vecka, medarbetarenkät 
med mera. 

Kollektivavtal
Den tillsvidareanställda personalen samt viss-
tidsanställda pedagoger följer branschavtalet 
Upplevelse och Kultur mellan arbetsgivarorgani-
sationen Arbetsgivaralliansen och fackförbunden 
Unionen och Akademikerförbunden. 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 orga-
nisera sig i en lokal fackklubb. Samverkansfrågor 
hanteras istället i en samverkansgrupp (SVG). Syftet 
med gruppen är att öka inflytandet och delaktig-
heten 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 anställningsförhållanden. SVG 
bestod 2019 av två personer från ledningen och 
sex anställda. Sex ordinarie möten är protokollförda 
under året.

Årlig medarbetarenkät
Cirkör införde 2012 en årlig medarbetarenkät som 
mäter arbetsklimatet. Enkäten används som ett 
redskap för att kontinuerligt förbättra arbetsplat-
sen. Svaren är anonyma. Svarsfrekvensen 2019 
var 86 %. På svaren i 2019 års enkät märks det 
att Cirkör är i en förändringsprocess mot en mer 
medarbetarstyrd organisation. Två förbättrings-
områden identifierades; 1) Träning på egna verktyg 
och förmågor och 2) internkommunikation.
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Friskvård och hälsa
Cirkus Cirkörs friskvårdpolicy ger medarbetarna 
rätt till ett friskvårdsbidrag om 3 000 kr per år 
(relaterat till arbetstid). Personal och deras barn 
erbjuds även 25 % rabatt på alla kurser i Cirkörs 
egen regi. 2018 beslutades det att Cirkörs anställda 
skulle få en friskvårdstimme per vecka, detta 
implementerades från 1 januari 2019.

Jämlikhet och jämställdhet
Det är Cirkus Cirkörs fasta övertygelse att alla 
människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter oavsett etnicitet, funktionsnedsätt-
ning, kön, könsidentitet/-uttryck, religion, sexuell 
läggning och ålder.

Jämställdhetsarbetet på Cirkör är en del i det 
dagliga arbetet som alla är delaktiga i och ansva-
rar för. Jämställdhetsarbetet för de anställda 

omfattar lönekartläggning, 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 könsfördelning som möjligt i alla 
delar av organisationen. Fördelningen av samtliga 
anställda under 2019 var 57 % kvinnor och 43 % 
män. Könsfördelning i Cirkörs styrelse var 70 % 
kvinnor och 30 % män, i verksamhetsledningen är 
86 % kvinnor och 14 % 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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Cirkus Cirkör vill aktivt bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Miljöarbetet ser vi som en del 
i vår vision ”att förändra världen med nycirkus”, 
att vara en ansvarstagande arbetsplats och en 
kulturorganisation som påverkar och inspirerar 
oss själva och vår omvärld. 

Vi arbetar brett med hållbarhetsfrågorna i våra olika 
verksamheter och strävar efter att använda de resur-
ser 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 verksamhet utifrån 
tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och korruption samt att redovisa sitt arbete i en 
årlig hållbarhetsrapport. Cirkus Cirkörs hållbarhets-
arbete redovisas i vår verksamhetsberättelse.

Under 2018-2019 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 föreställ-
ningar innebär det att många flygresor inte går att 
undvika. För att balansera de skadliga utsläpp av kol-
dioxid 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 miljöpå-
verkan 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 kostnadsscha-
bloner för olika världsdelar för att underlätta vid 
avtalsskrivning och budgetering. 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 långsik-
tigt klimatförbättrande projekt. För 2019 har vi 

installerat solceller om 7,3 kW i ETC:s solcellspark 
i Katrineholm. Solcellerna producerar ren 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 
2019 betalade Cirkör ca 96 % av klimatkompensa-
tionen 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. 
Sedan 2018 använder vi oss av Taxi Stockholm, 
ett av få taxibolag med kollektivavtal för samtliga 
förare, och som driver ett hållbarhetsarbete där en 
av målsättningarna 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 Biodiesel. Den förbättrade 
13-litersmotorn går längre och minskar bränsleför-
brukningen 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 elförbrukning minskade med ca 2 % mellan 
2018 och 2019, till totalt 148 561 kWh. 

Genom Botkyrka kommuns avtal så får Cirkörhuset 
värme via Södertörns fjärrvärmeverk (SFAB) som 
använder mindre än 2 % fossilt bränsle i sin fjärr-
värmeproduktion. SFAB har som mål att vara helt 
fossilbränslefria år 2025. 

                                                                                                                                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 
företag och organisationer som 
signerat Global Compact, att arbe-
ta för att anpassa sin verksamhet 
för att på ett mer hållbart sätt bidra 
till ekonomiers och samhällens ut-
veckling. Kraven är att arbeta efter 
FN:s principer samt att på en årlig 
basis redogöra för sina framsteg på 
området. Företag och organisatio-
ner från alla typer av sektorer finns 
representerade bland dem som åta-
git sig att arbeta efter principerna.

Anslutna till Global Compact
Drygt 14 000  organisationer och 
företag i 160 länder är anslutna till 
Global Compact. De finns i både 
utvecklings- och industriländer och 

representeras av allt från ideella 
organisationer och mindre före-
tag till multinationella bolag i alla 
branscher. Mer än 350 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 Progress (COP) 
där man beskriver sitt arbete med 
att efterleva principerna. 

Sedan 2017 har vi valt att kombi-
nera Cirkörs verksamhetsberättelse 
och hållbarhetsrapport dels av 
miljöskäl, dels för att ge en bättre 
överblick av våra verksamheter. Vår 
rapport publiceras både på  
www.unglobalcompact.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 
mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt
3. Upprätthålla föreningsfrihet 

och erkänna  rätten till kollektiva 
förhandlingar.

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

ring 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 korrup-

tion 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 pro-
dukter. Cirkörs miljögrupp har tagit fram policyer 
och guider för att kunna göra miljösmartare val i 
stort och i smått och därmed minska organisatio-
nens negativa miljöpåverkan. Våra inköp av kaffe, 
mjölk och frukt till möten och kursavslutningar är 
i det närmaste 100 % ekologiska. Under året har 
vi bytt till ett ur miljösynpunkt ännu bättre kopie-
ringspapper (Multicopy Zero), tillverkat i Sverige, 
certifierat med Svanen och FSC och dessutom 
koldioxidneutralt. Vår pappersförbrukning mins-
kade med 11 % jämfört med 2018.

Under 2019 köpte Cirkör sex nya datorer, samtliga 
är TCO-märkta. 

Övrigt
För textilier i merchprodukter, som t-shirts och 
tygpåsar, väljer vi alltid certifiering enligt Earth 
Positive eller Svanen. 

På vår uteplats planterade vi lavendel och krydd-
växter till fjärilar och bin samt satte upp ett bihotell.

                                                                                                                                Miljöarbete
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MADE IN BOTKYRKA

Cirkörkartan 2019
Här har vi varit med föreställningar, pedagogisk verksamhet eller event under året.

Nationellt
Blekinge: Ronneby

Dalarna: Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika, 
Säter

Gävleborg: Gävle, Hudiksvall

Jönköping: Värnamo 

Kalmar: Hultsfred, Västervik

Kronoberg: Växjö

Norrbotten: Luleå

Skåne: Helsingborg, Malmö, Vellinge

Stockholm: Botkyrka, Ekerö, Gustavsberg, 
Haninge, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, 
Täby, Värmdö, Österåker 

Södermanland: Nyköping, Strängnäs

Uppsala: Enköping, Heby, Håbo, Uppsala, 
Östhammar

Värmland: Karlstad

Västerbotten: Skellefteå

Västernorrland: Sundsvall

Västra Götaland: Ale, Borås, Falköping, 
Färgelanda, Göteborg, Herrljunga, Lidköping, 
Skövde, Sotenäs, Trollhättan, Vara 

Örebro: Askersund, Örebro

Östergötland: Boxholm, Finspång, Linköping

Internationellt  
Danmark: Köpenhamn, Sönderborg

Finland: Borgå

Frankrike: Fréjus, Martigues, Paris

Färöarna: Tórshavn

Kina: Hong Kong

Norge: Arendal, Bærum/Oslo, Drammen, 
Fosnavåg, Haugesund, Kristiansand, Larvik, 
Nøtterøy, Sandnes, Skien 

Ryssland: S:t Petersburg

USA: Washington


