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har präglats av krishantering, ompla-
nering och en historisk omställning till 

följd av den pågående covid -19 pandemin. Men också av 
solidaritet, engagemang, lösningsfokus och framtidstro. 
I alla fall på Cirkus Cirkör.

Jag tillträdde i början av maj i en verksamhet där allt var 
på ända, framtiden var oviss och världen i kaos, men på 
Cirkus Cirkör var fokus hela tiden på vad som var möjligt, 
inte det som till synes verkade omöjligt. Därför ställdes 
inte något in, det ställdes om och sköts framåt. Cirkör-
huset är och förblir en mötesplats för den samtida cir-
kusen i samhället – världsartister, pedagoger, kreatörer, 
gymnasieelever, kontorsakrobater, tekniker, kursdelta-
gare samt barn och unga från vårt närområde som tittar in 
för att se vad som händer.

Circus Days and Nights, i samarbete med Malmö Opera, 
utvecklades både konstnärligt och tekniskt. Det kom-
ponerades i New York, rädslor och risker utmanades i 
Alby och kostymer började sys i Malmö. I Cirkörhuset 
genomförde vi smittsäkra tekniska och konstnärliga 
labb. Operasångare fick äntligen flyga tillsammans med 
fantastiska artister och kreatörer under tonerna av Philip 
Glass musik. Malmö Opera har beslutat att denna pro-
duktion är den enda som de fortsätter med som planerat 
för premiär och spelperiod 2021. Cirkus Cirkör stannar 
aldrig helt, för vi är övertygade att den som bromsar inte 
kommer fram. Vi behöver bara hitta nya sätt att ta oss fram 
på och kanske förflytta några gränser och inspireras av 
eventuella misstag på vägen.

Bloom kunde inte turnera över landet eller i Europa som 
planerat, men dök istället upp på äldreomsorgens inner-
gårdar i Botkyrka. Det stickades fred i hela landet som 
samlades in av Textilmuseet i Borås. Skolorna sköt fram 
sina bokningar av cirkusworkshops under våren men nya 
bokningar strömmade in, så att höstens turné med pe-
dagogiska team dubblades, vilket betydde att barn från 
Korpilombolo till Ystad fick ta sin rädsla i handen tillsam-
mans med våra pedagoger. Gymnasietreorna fick göra 
sina slutarbeten digitalt och kunde nå fler än vanligt och 
en ny klass med världsförändrare välkomnades i augusti. 
Den dagliga träningen för de professionella utövarna i det 
fria fältet minskade på grund av smittspridningen, men vi 
gjorde allt vi kunde för att hålla träningshallen öppen och 
fortsatte, envist men smittsäkert, att möjliggöra för artis-
terna att utvecklas genom residens, träning och dialog. 

Flera av våra banbrytande föreställningar streamades  
i vår digitala manege eller sändes på SVT och dokumen-
tären Cirkusdirektören om vår grundare och konstnärliga 
ledare Tilde Björfors hade premiär och sändes även den  
i SVT. För att nämna något av det som hände det år vi 
firade 25 år av att leva vår dröm och förändra samhället 
med cirkuskonst – pandemi och uppskjutna evenemang 
till trots.

Cirkus Cirkör fortsätter konsekvent och innovativt att 
förflytta gränser och göra det omöjliga möjligt och vi 
väljer att satsa oss ur krisen även om vår struktur försöker 
att sätta krokben för våra ambitioner. Det här är vårt 2020, 
det vi genomförde, det vi planerade och det vi sköt på 
framtiden. Våra kommande 25 år kommer bara att innehålla 
ännu mer cirkuskonst – i samhället, i salongen, i skolan 
och i själen.

elin norquist 
vd, cirkus cirkör
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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 stärker varandra.



CIRKUSHJÄRTAT  ILLUSTRATION: NIKKO



KONSTNÄRLiG 
 VERKSAMHET
Cirkus Cirkör har i våra stadgar slagit fast att vi ska: etablera 
nycirkus som konstform i Sverige både konst närligt och pe-
dagogiskt, ständigt utveckla och för djupa nycirkuskulturens 
möjligheter och sätta Sverige på nycirkusens världskarta. 

I den kontstnärliga verksamheten sätts alla dessa delar sam-
man. Genom samskapande, innovation, konstnärliga proces-
ser, oväntade koncept och sammanhang skapar vi verk och 
händelser som förflyttar scenkonstens gränser och utvecklar 
konstformen.
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BLOOM är resultatet av ett samarbete mellan Cirkus Cirkör, 
Stora Teatern i Göteborg, Cirkus i Väst, Nycirkus Öst och 
Södra Teatern i Stockholm. För att skapa förutsättningar för 
fria aktörer och artister att verka och utvecklas konstnärligt, 
togs Bloom fram av en ung ensemble efter ett open call. 
Tillsammans med Cirkus Cirkör skapades en familjeföre-
ställning för de lite mindre scenerna med premiär 2019. 

Bloom hann spela i Helsingfors, Stockholmsområdet 
(CirkusMania) samt Växjö och skulle ha spelat på ytter-
ligare tretton platser runt om i Sverige och Europa, men 
det är framflyttat till 2021 och 2022. En del av den tänkta 
turnén blev istället besök på äldreomsorgens innergår-
dar i Botkyrka, tillsammans med våra pedagoger i tätt 
samarbete med kommunen. 

Regi, koncept, scenografi samt kostym- och ljud design: 
Julien Auger och Sade Kamppila

PIPPI PÅ CIRKUS skulle vara vårt stora och välkomnande 
födelsedagskalas på Djurgården. Tillsammans med Pop-
House och Astrid Lindgren Aktiebolag ville vi undersöka 
hur vi med nya samarbeten kan möta en bredare publik i 
anrika Cirkus på Djurgården. Genom tekniska och konst-
närliga labb har vi komponerat helt nya former av cirkus 
där mötet mellan kropp och objekt hittat nya konstnärli-
ga uttryck med innovation och excellens i centrum.

Föreställningsperioden planeras att ha en omfattande 
kringverksamhet – Cirkusliv, där deltagare i alla åldrar 
får testa att utmana sina rädslor och gränser tillsammans 
med oss. Pippi på Cirkus flyttades först fram till sommaren 
2021, vilket nu är framflyttat ännu en säsong med planerad 
premiär i juli 2022.

Manus: Tilde Björfors, Maria Blom och Björn Ulveaus
Regi: Tilde Björfors och Maria Blom

KNITTING PEACE 
Vår världssuccé Knitting Peace, om strävan och längtan 
efter att skapa meningsfullhet och en bättre värld, skulle 
återuppstå och vi arbetade länge i nära samarbete med 
Borås Stadsteater med drömmen levande om att kunna 
genomföra föreställningen i februari 2021. Vårt samarbete 
med Borås Stadsteater präglas, som alltid för Cirkus Cir-
kör, av erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser 
för att bidra till arrangörsutveckling och att fler scener ska 
kunna ta emot, skapa och presentera samtida cirkus. 

Vi nöjer oss inte enbart med att ta en scen i besittning utan 
vill prägla och förändra hela samhället med cirkuskonst. 
Under 2020 pågick ett stickupprop för att få fler händer 
att sticka fred inför en utställning i samarbete med Textil-
museet i Borås. Pandemin stoppade föreställningen men 
inte utställningen, som under våren 2021 istället flyttas 
ut i stadsrummets skyltfönster. Ett flertal turnétillfällen 
skjuts även på framtiden, bland annat Turkiet, Frankrike, 
Italien, Danmark och Sverige.

Regi och idé: Tilde Björfors
Kompositör: Samuel “Looptok” Långbacka

BLOOM  FOTO: KLARA G

Cirkus Cirkör  
hade för i år en turné av  

Bloom inplanerad, en premiär av  
Pippi på Cirkus till sommaren samt  

produktionsstart för vårt nästa storverk,  
cirkusoperan Circus Days and Nights,  

komponerad av Philip Glass i regi av Tilde Björfors,  
vår konstnärliga ledare och en av grundarna  

till Cirkus Cirkör.  
 

Vi skulle även sticka fred i landet  
och Europa i och med att Knitting Peace  

skulle tas upp igen till Borås  
400-årsjubileum 2021.  

 
Men vi fick tänka om och tänka om,  

och tänka om igen.

    
    

    
   P

RODUKTIONER
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CIRCUS DAYS AND NIGHTS  FOTO: KAROLINA HENKE 10



CIRCUS DAYS AND NIGHTS i samarbete med Malmö 
Opera och komponerad av Philip Glass, är vår nästa 
världspremiär. En svindlande dröm av poesi, musik, sång 
och samtida cirkus i absolut världsklass. Den amerikan-
ske journalisten och poeten Robert Lax epos Circus Days 
and Nights, betraktad som en av århundradets viktigaste 
verk, kommer att bli något världen ännu inte skådat – en 
cirkusopera! Circus Days and Nights är en berättelse om 
att våga drömma, att våga hoppa, att våga släppa taget.  
En berättelse om att våga tro att vi människor kan så 
mycket mer än vad vi tror. Om skapande, krea tivitet, mod 
och risktagande tillsammans med tro, hopp och kärlek. 
Allt det som genomsyrar Cirkus Cirkörs verksamhet och 
konstens kraft som en metafor för livet, genom en dag i 
cirkusmanegen.

Den ikoniske kompositören Philip Glass, som äntligen har 
hittat sin cirkus, skapade musiken från sin pandemikaran-
tän på Manhattan. Den hyllade dramatikern David Henry 
Hwang och vår konstnärliga ledare Tilde Björfors arbeta-
de vidare med librettot och Magdalena Åberg, Ellen Ruge 
och Robert Hvenström skapade det magiska rum som ska 
bli vår cirkusmanege. 

Ensemblen är till bredden fylld av världsartister med 
bland andra hovsångerskan Elin Rombo som den unge 
Robert Lax och Minna Weurlander som kapellmästare 
på konsertaccordion. Under hösten startade det konst-
närliga och tekniska utvecklingsarbetet i Cirkörhuset 
med några av våra främsta cirkusartister i ensemblen och 
 tekniker i världsklass. På Malmö Opera tas scenografi 
och kostym fram i verkstäderna, så att vi är redo för pre-
miär den 29 maj 2021.

Musik: Philip Glass
Libretto: David Henry Hwang och Tilde Björfors, efter ett 
poem av Robert Lax
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CIRCUS DAYS AND NIGHTS  FOTO: LINA AXELSSON BERG
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STREAMADE   FÖRESTÄLLNINGAR
Eftersom pandemin tvingade salongerna och scenerna 
att stänga så fick vi möjlighet att utforska den nya tidens 
scen – streaming. Tack vare det tillfälliga upphovs-
rättsavtal som träffades mellan Svensk Scenkonst och 
upphovspersonernas och utövarnas fackförbund, blev 
det möjligt för oss att sprida vår cirkuskonst och möta en 
publik på andra sätt än fysiskt. Vi skapade Cirkörs digitala 
cirkus manege och fyllde den med korta filmer för att 
inspirera genom cirkusens olika discipliner och såklart 
tidigare produktioner i sin helhet. Här kunde publiken se 
Wear it like a crown och konstfilmen Inside a Circus Mind, 
Movements, en av våra samproduktioner med Malmö 
Stadsteater och Inside Out. 

Vi länkade även till digitala visningar som flera av våra 
konstnärliga samarbetspartners streamade i sina kanaler, 
som exempelvis Satyagraha på Folk operan Play, Borders 
på Malmö Stadsteater Play och Odyssén som visades i 
samband med att Tyst Teater firade 50 år. SVT Play visade 
också en tidig inspelning av Havfruen från Dansens Hus. 
En föreställning av HC Andersens saga, i samproduktion 
mellan Cirkus Cirkör och danska Teater Kaleidoskop. 

Antal streamade visningar:
Satyagraha på Folkoperan – 3 761 
Borders på Malmö Stadsteater – 1 051
Wear it like a crown – 4 439
Inside Out – 1 842
Movements – 1 132
Inside a Circus mind – 1 212
Odyssén – 956

Totalt streamades 7 olika föreställningar med  en sam-
manlagd publiksiffra på 14 393.*

* Statistik för antal streamade visningar saknas för 
 Havfruen och redovisas därför ej.

KONSTNÄRLIGA KONCEPT OCH  EVENEMANG 
Närmare tio skräddarsydda framträdanden hann genom-
föras. Cirkus Cirkör fick bland annat förtroendet att öpp-
na Arkitekturgalans prisutdelning i Konserthuset, vara 
med och fira nyöppningen av Kulturhuset Stadsteatern 
i Stockholm samt jubilera Newbie när de firade tio år. Vi 
har också varit på olika företag för att genom cirkusdisci-
plinerna utmana dem i närvaro, samarbete och att lära av 
sina misslyckanden. Men i mars slog pandemin till med 
full kraft, telefonerna tystnade, det mesta avbokades 
och vi blev tvungna att ställa om.

Sedan två år tillbaka har vi tillsammans med Artipelag i 
Stockholm presenterat konstnärliga julbordsupplevelser 
av högsta kvalitet, det skulle vi ha gjort även 2020 men 
det ställdes av förklarliga skäl in. Malmö Live ville också 
genomföra julbord med samma konstnärliga höjd tillsam-
mans med oss, men även det fick skjutas på framtiden. 

Under året har vi vridit och vänt och funderat över hur 
våra koncept och konstnärliga verksamheter kan utveck-
las. Vi ser fram emot att samhället öppnar igen så att vi får 
samarbeta, utvecklas och samskapa och fortsätta med 
vår vision att förflytta gränser och förändra samhället 
med cirkuskonst.
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KNITTING PEACE  FOTO: MATTIAS EDWALL

CIRKÖR LAB
I Cirkörhuset bedrivs en konstant konstnärlig och  
utforskande verksamhet där vi tillgängliggör våra 
resurser till det fria fältet. Vi tar emot nationella och 
internationella residens i vår produktionshall och 
skapar förutsättningar för professionella utövare att 
verka, utvecklas och skapa konst, samtidigt som vi 
 berikas av nya intryck och möten i Cirkörhuset.  
 
Under året var vi tyvärr tvungna att pausa residensen 
då smittorisken blev för stor och skapade istället förut-
sättningar att träna och utforska för de professionella 
utövarna som var knutna till oss i våra produktioner. 
 
Vi tog ett första steg för en konstnärlig kärna,  
kanske en framtida Cirkör-ensemble.

Genomförda residens:
Face First – SE/CAN
Hamish Tjoeng – SE/AU
Svalbard – SE/UK/ES
Tom Brand – DE/SE
Klara Sköldulf Philipp – SE
Regina Baumann – SE
Magnus Björu – SE/NO
Nellie Kujansivu och Aaron Hakala – FI/SE
Mireia Piñol – ES
Alexander Weibel Weibel och Aino Ihanainen – ES/FI
Sisus Sirkus – FI/DE
Below Zero – SE

Inställda residens (pga covid-19):
Orit Nevo – IL
Regina Baumann – SE
Mireia Piñol – ES
David Eriksson – SE
Recovery Laboratory – SE
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PEDAGOGiSK 
VERKSAMHET
Den pedagogiska delen av vår verksamhet är lika avgörande 
som den konstnärliga för att uppnå våra högt satta ambitio-
ner och del av stadgarnas uppkäftiga riktning att etablera 
nycirkusen, konstnärligt och pedagogiskt. Sedan start har vi 
verkat för utveckling inom hela cirkuskonsten, oavsett ålder, 
plats eller inriktning. Alla har gränser att tänja på, rädslor att 
övervinna och risker att hantera.
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Cirkus Cirkörs pedagogiska verksamhet har 2020 mött 
och tränat cirkus med drygt 18 000 barn och ungdomar, 
vuxna och äldre med eller utan funktionsskillnader. Verk-
samheten har tre grenar; cirkuskurser på fritiden, cirkus-
aktiviteter och shower på skolor och särskilda projekt som 
till exempel cirkus på asylboenden eller äldreboenden. 
Covid-19 har påverkat verksamheten på ett extremt sätt, 
men vi har arbetat aktivt med att anpassa oss, hitta en ny 
träningslokal i Stockholm, organisera om vår adminis-
tration genom nya system, nya rutiner och med ett större 
ansvarstagande från våra frilansande pedagoger.

CIRKUS DE LUXE
Vi erbjuder skolor konceptet Cirkus de Luxe, med en eller 
flera cirkusveckor. Besöket startar med en inspirerande 
cirkusshow för både lärare och elever. De efterföljande 
dagarna får eleverna lära känna artisterna som peda-
goger i cirkusworkshop. Eleverna får öva balans, tillit, 
samarbete och närvaro genom olika cirkusdiscipliner  
– lina, trapets, golvakrobatik, parakrobatik och jongle-
ring. 2020 genomförde vi 21 Cirkus de Luxe-veckor över 
hela landet.

CIRKUS PROVA-PÅ
Tillsammans med våra pedagoger och artister besöker 
Cirkus Cirkör verksamheter som skolor, bygdegårdar, 
fritidsgårdar, fritidshem och ideella föreningar med cir-
kus prova-på. Här får barn, ungdomar och vuxna prova de 
olika cirkusdisciplinerna och testa sina gränser.

CIRKUSSHOW
Under 2020 har vi presenterat två produktioner, en 
egenproducerad och en skapad utanför Cirkus Cirkör. 
Passa in har turnerat runt om i Sverige med våra tre 
pedagogiska team om tre artister. Red Hot Condition 
spelades sommaren 2020 i Botkyrka. Cirkusshowerna 
fungerar lika bra för alla oavsett språkbakgrund, då cir-
kusartisterna förmedlar berättelser genom sina kroppar 
snarare än genom ord. Passa in är en del av kulturutbudet 
i Skapande skola.  I år har vi också erbjudit filmade ver-
sioner av showerna till skolor som inte kunnat ta emot 
besök. Eleverna har tittat i klassrummen och sedan mött 
pedagogerna klassvis på workshop. CIRKUS PROVA-PÅ  FOTO: ALEX HINCHCLIFFE
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CIRKUSTRÄNING  FOTO: LINNEA ARBAB

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 färgglad och humoristisk 
resa som både berör och engagerar.

Regi: Inger Jungehall 

Red Hot Condition
Red Hot Condition är en 30-minuters utomhusföre-
ställning som hanterar dagens träningsfokusering och 
utseendepress genom nycirkus och fysisk komedi. En 
högenergishow med cirkus i världsklass, livemusik, 
humor och ljusa färger i 80-talstema. 

Idé och koncept: Aaron Hakala och Nelli Kujansivu.  

CIRKUS PÅ FRITIDEN
Kursverksamheten vänder sig till alla från fem år. Genom 
cirkusens discipliner kan du oavsett ålder eller funktiona-
litet dra lärdomar som hjälper dig i livets alla delar och 
utmaningar. Terminskurserna har under 2020 hållits i Cirkör-
huset i Alby, på Vasa Real i Stockholm under våren och på 
Kulturhuset Stadsteatern från hösten samt på Stora Tea-
tern och i Sjumilahallen i Göteborg.  Under året har drygt 
1 100 personer i olika åldrar deltagit i någon av våra kurser. 

I Cirkörhuset har vi välkomnat 113 barn, unga och vuxna 
amatörer på dropin-träning i nycirkus och parkour vid 32 
tillfällen. Huset har också öppnats upp för allmänheten 
med Chilla med Cirkör – en kostnadsfri prova-på-cirkus-
träning för hela familjen som cirka 300 personer deltagit 
i under tre tillfällen. Antalet deltagare var betydligt färre 
än vanligt med anledning av restriktioner och rekom-
mendationer. 

LOVKURSER
Vi har trots pandemin kunnat erbjuda lovkurser på flera 
orter. Under året har vi arrangerat sex stycken läger-
veckor i Alby, Upplands-Bro, Älvsjö och Göteborg för 
cirka 250 deltagare. 

SOMMAR I BOTKYRKA
Sommaren 2020 satsade Botkyrka kommun på aktivi-
teter för barn som var kvar hemma under sommaren. Vi 
erbjöd Red Hot Condition samt prova på cirkus runt om 
på gårdar i kommunen för 410 barn och vuxna. 

Hösten 2020 inledde vi ett samarbete med Sköndalsgår-
den i Stockholm för att erbjuda cirkus som fritidsaktivitet 
vid 12 tillfällen för barn i åldern 6–12 år. Cirkör har även ett 
samarbete med Håbo Kulturskola, där vi startade en ny 
terminskurs under våren 2020. Den avbröts i mars månad 
och två kurstillfällen fick flyttas fram.
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PASSA IN  FOTO: ALEX HINCHCLIFFE
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NYCiRKUS
PROGRAMMET
Nycirkusprogrammet är ett samarbete mellan Cirkus Cirkör 
och S:t Botvids gymnasium i Botkyrka. Programmet är en 
högskolemeriterande spetsutbildning med riksintag, där 
den teoretiska undervisningen sker på S:t Botvids gymnasi-
um och den fysiska och konstnärliga sker i Cirkörhuset. 

Gymnasieutbildning
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Här tränar eleverna sida vid sida med professionella 
cirkusartister och pedagoger och har tack vare det möj-
lighet att skapa sig ett nätverk för sitt framtida yrkes liv 
redan under gymnasietiden. 

Mixen mellan vanlig skola, fysisk träning och konstnärligt 
skapande är inte bara varierande och utvecklande utan 
det är också vetenskapligt bevisat att personer som 
kombinerar teori med fysisk aktivitet uppnår bättre 
studie resultat. Att låta unga människor öva på att miss-
lyckas, testa sina rädslor och känna hundra procentig 
närvaro borde kanske vara ett krav för varje gymnasie-
utbildning. Hos oss är det en förutsättning.

Under 2020 hade nycirkusprogrammet totalt 56 
gymnasieelever i årskurserna ett till tre. De kom från 
Sverige, Norge, Danmark och Finland och undervisades 
av världsledande artister och pedagoger från Sverige, 
Tyskland, USA, England, Norge, Irland och Schweiz.

VÅRTERMINEN
I början av vårterminen gör andraårseleverna en studie-
resa till Paris. Syftet med resan är att inspirera och ge elev-
erna tillfälle att möta bredden inom den samtida  cirkusen. 
Dagarna i Paris är en blandning av studiebesök och före-
ställningsupplevelser på Festival Mondial du Cirque de 
Demain. Eleverna fick också ta del av Centre National des 
Arts du Cirque’s (CNAC) avslutningsföreställning.

Covid -19 satte stopp för en del av de vanliga klasserna 
i Cirkörhuset samt tvåornas planerade projekt på 
Riksteatern. Men med otroligt kreativa elever och lärare 
undervisades det och skapades cirkus på distans genom 
uppgifter, filmningar i trädgårdar, vardagsrum, parker och 
andra platser. Elevernas konstnärliga redovisningar över 
sociala medier nådde plötsligt en större publik än vanligt 
när familj och vänner runt om i Sverige och Norden kunde 
ta del av en färgsprakande livesändning som varvades 
med filmade nummer och konstfilmer. 

Treorna gavs en möjlighet att träna i hallen på våren för 
att klara av vissa praktiska moment i utbildningen och 24 
cirkuselever tog studenten i juni. De elever som sökte 
efter gymnasiala högskoleprogram inom konstområdet 
har kommit in på skolor runt om i Europa – Danmark, 
Italien, Frankrike, Portugal.

HÖSTTERMINEN 
I början av höstterminenen arbetade de tre årskurserna 
med var sitt konstnärligt grupparbete som resulterade 
i ett 15 minuter långt nummer som presenterades och 
filmades i Cirkörhuset.

I december flyttade treorna in i Cullbergs studio på Rikstea-
tern i Botkyrka och skapade genom detta konstnärliga sam-
arbete en föreställning med Hamish Tjoeng som regissör. 
Föreställningen filmades och streamades i början av 2021.

MATS ATTERBY, ÅK 3, NYCIRKUSPROGRAMMET  FOTO: EINAR KLING-ODENCRANTS
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SAMARBETEN  
OCH NÄTVERK
Cirkus Cirkör har samarbetat, utvecklats och spridit  cirkus -
konst, pedagogik och konstnärliga processer nationellt och 
inernationellt sedan starten för 25 år sedan. 
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NATIONELLT
Cirkus Cirkörs ambition att etablera nycirkusen som 
konstform har präglat våra nationella samarbeten och 
insatser för att stärka det fria fältet och bidra till sam-
hällelig, konstnärlig och pedagogisk utveckling. Våra 
konstnärliga samproduktioner innehåller alltid en stor 
dos kompetensutveckling. De drivs av en vilja till erfaren-
hetsutbyte och våra regionala utvecklingsprojekt syftar 
till att stärka cirkuskonsten och skapa förutsättningar för 
arrangörer att ta emot cirkuskonst och pedagogik och 
ofta starta utvecklingsprojekt tillsammans med oss. 

Våra insatser för att arrangörsutveckla och låta konsten 
genomsyra samhällets alla delar har möjliggjort att vi nu 
har cirkuskonst och träningsmöjligheter i flera av landets 
regioner och att publiken och arrangörerna ser samtida 
cirkus som en självklar del av det breda och varierande 
scenkonstbegreppet. 

Vårt kontinuerliga samarbete med vår hemkommun Botkyr-
ka är ett fortsatt mycket bra exempel på hur Cirkus Cirkör 
tillsammans med lokalsamhället kan prägla samhällsut-
veckling genom inspiration av cirkuskonsten. Just i år gav 
samarbetet oss nya och oväntade frukter, då en del av det 
ordinarie fick stå åt sidan. När det blev svårt att samla många 
besökare i vårt hus så fick vi istället besöka platser i kommu-
nen där vi inte tidigare har kunnat erbjuda cirkuskonst. 

BOTKYRKA
En mängd pedagogiska projekt genomfördes i Botkyrka, 
som funlineträning i bostadsområden och upp sökande 
pedagoger som gjorde skolbesök inom ramen för Bot-
kyrkas kulturella allemansrätt. 

Äldreboendet i Alby 
I maj genomförde vi en turné runt till äldreboenden i 
Botkyrka med namnet Cirkör ♥  Botkyrka. Pedagogerna 
Olivia Bjurling och Baha Swidan showade tillsammans 
med artister involverade i föreställningen Bloom utanför 
äldreboenden i Botkyrka. Föreställningen spelade utan-
för 10 olika boenden och 550 personer publiken tittade 
från fönstren.

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. 2020 års stipendium till delades Einar 
Kling Odencrants med motiveringen:

"Årets stipendiat har ett äkta cirkushjärta! Konst och peda-
gogik får båda stort utrymme i den här starka,  varma per-
sonens gestalt. Först gymnasieelev på cirkus gymnasiet, 
nu en konstnär som både med sin kropp och andra medel 
utvecklar nya perspektiv på cirkusen som konstform. 
Bästa kollegan, barnens favorit – årets stipendiat är Einar 
Kling Odencrants!"

Islamiskt forum
Vårt samarbete med Islamiskt forum inleddes hösten 
2015. Med stöd av Botkyrka kommun har vi under 2020 
haft en kostnadsfri terminskurs för 19 barn från Islamiskt 
forum. Syftet är att främja fysisk träning, integration och 
att skapa djupare vänskapsband mellan våra organisatio-
ner och förflytta osynliga gränser i närområdet.

ARTIPELAGS JULBORDSSHOW MED CIRKUS CIRKÖR  FOTO: KLARA G
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1000 DAGAR KULTUR
Ett samarbete för att visa på kulturens roll för vår  demokrati 
under tusen dagar. Det är tanken med initiativet 1 000 dagar 
kultur som 17 kulturverksamheter står bakom. Initiativet 
startade den 16 december 2019 då det var exakt tusen 
 dagar kvar till nästa val i Sverige. Organisationerna genom-
för tillsammans flera insatser och aktiviteter inom ramen 
för samarbetet som drivs av Riksteatern.

KULTURHUSET STADSTEATERN
Under försommaren tog vi de första stegen in på Stock-
holms återinvigda Kulturhus. Nu finns en  levande cirkus-

verksamhet på Sveriges mest kända kulturadress. Under 
de kommande åren hoppas vi bygga samarbetet lika starkt 
som de nygjorda riggfästena i taket och erbjuda stockholm-
arna cirkuskonst både som träning och som konstform.

FOLKETS HUS OCH PARKER
I 24 år har Folkets Hus och Parker i partnerskap med 
 Cirkus Cirkör erbjudit workshopveckor på sommar lovet 
från Ronneby i söder till Skellefteå i norr. Sam arbetet 
präglas av viljan att låta barn och unga möta cirkuskon-
sten, testa sina gränser och inspirera till att utmana sina 
rädslor fysiskt och mentalt. 2020 blev all verksamhet 
inställd men vi siktar på nya möten under 2021. 

SUBTOPIA
Vår närmsta granne är en av våra mest aktiva samarbets-
parter och en del av det kreativa kluster som präglar våra 
kvarter i Alby. Bland annat arrangerar vi årligen höst-
lovslägret FEAR tillsammans med Scenskolan FEJM. 
Deltagarna får utforska temat rädslor via cirkus, dans, 
teater och teatersmink. Lägret fick stöd av bostadsföre-
taget Hembla och restaurang Folkes i Huddinge vilket 
möjliggjorde kostnadsfritt deltagande för barn i Botkyrka 
och för samtliga barn ingick lunch och mellanmål. Totalt 
antal deltagare var i år 28 barn varav 17 från Botkyrka. En 
viktig del av den veckolånga kursen är att barn från olika 
områden får mötas, träna och äta tillsammans. 

CIRKUS I VÄST 
Vårt regionala utvecklingsprojekt drivs, tillsammans 
med Stora Teatern i Göteborg, för att utveckla cirkus-
konsten och arrangörsutveckla regionens scener och 
beslutsfattare. Vi erbjuder bland annat pedagoger i 
Västra Götalandsregionen fortbildning i luftakrobatik 
och i akrobatikpassning. Under året hade vi en rad akti-
viteter som residens, open stage, turné med Tvärslöjd 
av Kompani Giraff och Outlines med Face First, samt ge-
nomförde inspirationsseminariet: ”Vad är på gång inom 
cirkusområdet”. Vi vill med detta samarbete vara med 
och förändra och utveckla en hel region och bidra till 
cirkuskonstens och samhällets utveckling och hoppas 
att samarbetet kommer att växa över tid. 

ALMA-PRISET
Astrid Lindgren Memorial Award och eleverna i andra året 
på vår gymnasieutbildning samarbetar kring mottagaren 
av priset, prisutdelningen och en föreställning inspirerad 
av densamma. Läsning och cirkuskonst möts konstnärligt 
genom elevernas möte med pristagarens litterära univer-
sum. Föreställningen kommer att genom föras för första 
gången våren 2021, men samarbetet startade under 2020.

CIRKÖR I SAMARBETE MED SEIZO CREATIVE,  NEWBIE OCH BORÅS TAPETER  FOTO: ALMA VESTLUND
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MANEGEN
Den unga intresseorganisationen och centrumbildningen 
Manegen, som samlar individer och organisationer inom 
vårt konstområde, är en viktig aktör inom fältet. Cirkus 
Cirkör är självklart medlem och en viktig samtalspart för 
 organisationen. Tillsammans med Manegen erbjuder vi 
kostnadsfri daglig träning för de professionella utövarna 
som är medlemmar. Den dagliga träningen och tillgången 
till Cirkörhuset är en förutsättning för att det ska finnas ett 
professionellt fält i hela landet och Cirkus Cirkörs bidrag 
till det går inte att förbise. Vi tar ett stort ansvar för det fria 
fältet och artisternas möjligheter att verka och är en avgö-
rande del av den nationella cirkuskonstens ekosystem.

INTERNATIONELLT
Cirkus Cirkör har sedan starten verkat internationellt och 
ambitionen att sätta Sverige på nycirkusens världskarta 
är kanhända uppnått, men vi nöjer oss inte med det utan 
siktar nu ännu högre. Vi är ett världs ledande scenkonst-
kompani som drivs av vår vision att förändra samhället 
med cirkuskonsten. För att behålla vår relevans och 
fortsätta att locka världsledande artister till våra produk-
tioner så måste vi delta i den globala dialogen och möta 
våra kollegor, utövare, programläggare och ha en aktuell 
omvärldsanalys.

BALTIC NORDIC CIRCUS NETWORK
Cirkus Cirkör är sedan starten aktiva inom det baltisk/
nordiska nätverket BNCN där vi också är partner inom 
ledarskapsprogrammet New Horizon Leadership Pro-
gram, där vi under 2021 kommer ta emot två adepter som 
ska följa oss i tre veckor. Under 2020 genomfördes alla 
möten digitalt.

CARAVAN CIRCUS NETWORK
Cirkus Cirkör är medlemmar i Caravan Circus Network, 
ett europeiskt nätverk för cirkusorganisationer som 
främst jobbar med pedagogisk verksamhet för barn 
och unga samt med utveckling av cirkuspedagogik. Ett 
av projekten som pågått under året är Circus ++ där en 
gemensam europeisk läroplan tas fram för en cirkuspe-
dagogisk utbildning. Läroplanen skapas i moduler för att 
möjliggöra olika utbildningsnivåer för olika länder – från 
eftergymnasial till masterutbildning på universitetet. 
Projektet leds av Tampere University i samarbete med 
Caravan Circus Network.

FEDEC
Cirkus Cirkör och vårt nycirkusprogram är medlemmar 
av FEDEC, European Federation of Professional Circus 
Schools och deltog på deras digitala medlemsmöte under 
festivalen för samtida cirkus i Auch, Frankrike.

ISPA – INTERNATIONAL SOCIETY OF THE 
 PERFORMING ARTS 
I januari varje år genomförs ISPA-kongressen i New York. 
Cirkus Cirkör är medlemmar i nätverket och har under 
åren deltagit aktivt i olika paneler, sammanslutningar och 
samtal. Detta år fokuserade vi på möten gällande den 
internationella turnén av Circus Days and Nights. Kon-
gressen i Taipei ställdes in på grund av pandemin.

POMEGRANATE ARTS, NYC
Cirkus Cirkör har knutit en av världens mest renomme-
rade producenter och agenter för samtida scenkonst till 
sig. Tillsammans med Linda Brumbach och hennes team 
ska vi verka för att få ut cirkuskonsten till världens mest 
etablerade och prestigefulla scener och dess bakgårdar.

FREIBURG KULTURBÖRSE
I januari besökte Cirkus Cirkör tyska Freiburg Kulturbörse, 
en av Europas mötesplatser för samtida scenkonst. Där vi 
knöt kontakter och hittade arrangörer för våra produktio-
ner, vilket dock inte har kunnat realiseras under 2020.

PAMS, PERFORMING ARTS MARKET IN SEOUL
Vi deltog digitalt i den nordiska montern på PAMS och 
mötte  programläggare och aktörer från olika delar av 
världen.

CINARS, MONTREAL
En av Nordamerikas viktigaste mötesplatser för scen-
konst hölls också den digitalt och vi deltog för att träffa 
kollegor och skapa möjligheter för bilaterala utbyten 
med sikte på framtiden.

CIRCa PÔLE NATIONAL CIRQUE, FRANKRIKE
Cirkus Cirkör skulle ha deltagit under festivalen i Auch 
men var tvungna att vända i Trelleborgs hamn på grund av 
den ökande smittspridningen och vi deltog istället digitalt.
 
Under året skulle vi ha deltagit på ytterligare ett antal 
olika nätverksträffar, festivaler, mässor och mötesplatser 
och de som inte har genomförts digitalt har skjutits upp 
till 2021 och 2022.
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ORGANiSATION 
OCH EKONOMI
2020 har varit ett år utan motstycke. Pandemin har påverkat 
oss på alla plan, organisatoriskt, ekonomiskt och innehålls-
mässigt. Men vi står stärkta och har tagit utmaningen som 
en cirkusartist – genom att fokusera på det möjliga och 
samarbeta oss fram till innovativa lösningar.
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ORGANISATION
I mars lämnade Anders Frennberg sitt uppdrag som vd 
efter 12 framgångsrika år och i  maj tillträdde Elin Norquist 
som ny vd. Vice vd Anna Ljungqvist klev in som tillförord-
nad vd under perioden däremellan. 

Cirkus Cirkör har fortsatt samarbetet med Tuff ledar skaps  -
träning, i syfte att hela organisationen ska ges möjlighet 
att utvecklas personligt och organisatoriskt och öka våra 
talanger för samarbete och samskapande. Kontorsakro-
bater behöver också sin dos av daglig träning, det gäller 
även vår egen personal. Tillsammans med design- och 
innovationsbyrån Doberman började vi mejsla fram en 
strategisk riktning för hela verksamheten. 

Med anledning av pandemin har vi infört hårda hygien-
krav, handtvätt före och efter varje träningstillfälle, klass 
eller labb, desinficering av händer vid delade redskap, 
desinficering av mattor och material efter varje pass samt 
anpassningar av övningar som vi identifierat som möjligt 
riskfyllda för smittspridning. Föräldrar och syskon har 
inte följt med in i lokalen utom vid pass för dom allra 
yngsta och vi har hållit alla grupper så små som möjligt 
och inte blandat elever, kursdeltagare eller artister utan 
lagt stor vikt vid schemaläggning, städning och ansvars-
tagande – organisatoriskt och individuellt.

Vi har tagit del av de statliga insatserna och olika typer 
av krisstöd under året. Under våren var nästan hela den 
fasta personalen korttidspermitterade och vi fick säga 
upp en hel del kontrakt med frilansare. Sedan hösten har 
vi inte använt oss av möjligheten till korttidspermitte-
ringar då vi har en såpass omfattande verksamhet som 
ska realiseras av en relativt liten personalstyrka. Ingen 
personal har varslats eller sagts upp, men ett antal per-
soner har valt att sluta på Cirkus Cirkör då de hittat nya 
utmaningar och uppdrag.

En ny styrelse för Cirkus Cirkör ideell förening och Cirkör 
AB tillträdde efter årsmötet den 18 maj och består av: 
Inger Ashing (ordförande), Nina Rawal, Mellika Melouani 
Melani, Gunilla Thorgren, Annika Levin, Maria Rankka, 
Mats Björkman, Magnus Aspegren, Olle Strandberg och 
Keith Fransson. Lawen Redar lämnade sin plats i styrel-
sen efter ett år som ledamot.

Cirkus Cirkör har under 2020 haft 33 tillsvidareanställda 
medarbetare och 100 visstidsanställda, fördelat på 36,47 
årsverken. Ett vanligt verksamhetsår utan påverkan av 
pandemi så brukar Cirkus Cirkör ha omkring 55 årsverken 
på totalen, vilket är ett tydligt tecken på hur mycket pan-
demin påverkat våra möjligheter att engagera frilansare 
inom konstområdet. Totalt har 133 personer fått lön från 
Cirkus Cirkör under året: 81 kvinnor och 52 män. Utöver 
det har 41 frilansande artister, pedagoger, tekniker, sce-
nografer med flera arvoderats. Totalt har 174 personer fått 
ersättning för utfört arbete av Cirkus Cirkör under 2020.

EKONOMI
2020 förlorade Cirkus Cirkör en majoritet av de budgete-
rade intäkterna då en stor del av  verksamhet fick ställas 
in på grund av pandemin. Cirkus Cirkör mottog krisbidrag 
och korttidsstöd vilket gjorde att vi hade större andel 
bidrag av omsättningen än normala år.

Cirkus Cirkör har under 2020 omsatt 30 931 518 kr, varav 
10 090 938 kr utgörs av egen försäljning, 31 622 kr av med-
lemsavgifter och 20 808 958 kr av externa investeringar.
•  Arbetsförmedlingen – 49 290 kr
•   Stiftelsen Göteborgs Barnhus – 150 000 kr
•   Riksidrottsförbundet – 59 516 kr
•   Sjuklöneersättning – 70 933 kr 
•   Tillväxtverket (korttidsstöd) – 697 059 kr 

Verksamhetsbidrag
•   Botkyrka kommun – 3 308 450 kr
•   Statens kulturråd – 8 873 000 kr
•   Stockholms stads kulturförvaltning – 1 200 000 kr
•   Region Stockholm (SLL) – 2 800 000 kr

Krisbidrag
•   Botkyrka kommun – 850 000 kr 
•   Statens kulturråd – 1 400 000 kr
•   Stockholms stads kulturförvaltning – 400 000 kr
•   Region Stockholm (SLL) – 1 000 000 kr

KVINNOR
81

MÄN
52

TOTALT ANTAL  
AVLÖNADE PERSONER 2020

133
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HÅLLBARHETS- 
ARBETE
Cirkus Cirkör är med och bidrar till ett långsiktigt hållbart 
samhälle, det är en självklar del i vår vision om att förändra 
världen med nycirkus – att vara en ansvarstagande arbets-
plats och en kulturorganisation som påverkar och inspirerar 
oss själva och vår omvärld.

SAMARBETEN  
OCH NÄTVERK
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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. Vi vet att om 
vi ska vara relevanta för framtiden så måste vi arbeta inn-
ovativt med konsten och pedagogiken ur alla perspektiv, 
inte minst gällande vår gemensamma sociala, ekonomis-
ka och miljömässiga hållbarhet. Cirkuskonsten har alltid 
innoverat fram sin konst i relation till objekt och omvärld 
och det kommer vi att fortsätta med.

Sedan 2015 är Cirkör ansluta till UN Global Compact – 
Förenta Nationernas internationella nätverk för att främja 
socialt och miljömässigt ansvarstagande hos företag 
och organisationer. Det innebär att vi åtagit oss att följa 
deras tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och antikorruption och att redovisa arbetet i en årlig 
rapport. Utifrån de tio principerna åtar sig de företag och 
organisationer som signerat Global Compact, att anpassa 
sin verksamhet för att på ett mer hållbart sätt bidra till eko-
nomiers och samhällens utveckling. 

RESOR/TRANSPORTER
Alla på Cirkus Cirkör uppmanas att i första hand resa med 
tåg och att undvika flygresor. Då vi turnerar över hela värl-
den med våra föreställningar innebär det att vissa flyg-
resor inte går att undvika. För att balansera de skadliga 
utsläpp som våra flygresor orsakar klimatkompenserar vi 
för samtliga flygresor genom installation av solcelller. De 
bidrar till mer förnybar energi, ett konkret och långsiktigt 
klimatförbättrande projekt. 

  Under 2020 satte pandemin stopp för det mesta av vårt 
turnerande, men för de flygresor vi ändå gjorde har vi 
installerat solceller om 1 kW i ETC:s solcellspark i Katrine-
holm. Solcellerna producerar ren energi under minst 25 år.

EL/ENERGIEFFEKTIVISERING
Tillsammans med vår hyresvärd Botkyrka kommun 
fortsatte förbättringsarbetet i Cirkörhuset under året. I 
produktionshallen byttes armaturen ut till mer energi snål 
LED-belysning och lastporten byttes till en tätare för att 
minska drag och värmeläckage. Sedan 2014 har vi elavtal 
med ETC el, som levererar 100 % förnybar och Bra Miljö-
valsmärkt el. De bygger solcellsparker på flera orter och 

skapar därmed mer förnybar energi i Sverige. Genom vårt 
val av elleve rantör är vi också del av den utveckling vi vill 
gynna. Vår totala elförbrukning sjönk mellan 2019 och 
2020 med ca 12 % till totalt 129 670 kWh.

MINIMERAD FÖRBRUKNING/HÅLLBARARE INKÖP
Med EU:s avfallstrappa som riktlinje strävar vi ständigt 
efter att hålla nere på inköp, att återanvända olika slags 
material i så stor utsträckning som möjligt och material-
återvinna det avfall som blir. En stor del av scenografi, 
rekvisita, kostym, kontorsmaterial och annat återbrukas i 
vår egen verksamhet. 

Vid samtliga inköp söker vi efter miljöcertifierade 
produkter och leverantörer med hållbarhetsprofil, som 
exempelvis:

Livsmedel
Inköp av kaffe, mjölk och frukt till Cirkörhuset och 
kursavslutningar är i det närmaste 100 % ekologiska. 

BLOOM  FOTO: KLARA G
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Kopieringspapper
Vi använder Multicopy Zero, svenskt koldioxidneutralt 
papper certifierat med Svanen och FSC. Vår pappersför-
brukning minskade under 2020 med nästan 30 % jämfört 
med 2019.

Datorer 
Under 2020 köpte Cirkör sju nya datorer, varav sex st 
var TCO-märkta och en Appledator, vars produkter 
saknar miljöcertifiering. TCO Certified är en internatio-
nell hållbarhetscertifiering som består av sociala och 
miljömässiga krav för mer hållbara IT-produkter ur ett 
livscykelperspektiv.

Merchprodukter
För textilier, som t-shirts och tygkassar, väljer vi alltid 
certifiering enligt Earth Positive eller Svanen. Under 
2020 fattades beslut om att inte längre ta fram produkter 
knutna till en viss föreställning, då de ofta är svårare att 
sälja när föreställningen inte längre turnerar och därmed 
kan skapa stora lager. 

Övrigt
För ombyggnationerna i våra kontorslokaler under året 
valde vi Byggkollektivet – ett företag med inriktning på 
miljövänligt och långsiktigt byggande och renoverande. 
I våra lokaler använde de återbrukade dörrar samt 
glaspartier/innerväggar som förmedlats via företaget 
Kompanjonen som säljer och upphandlar återbrukade 
byggprodukter och överskottspartier.

Mänskliga rättigheter
Stödja och respektera internationella 
mänskliga rättigheter inom sfären för 
företagens inflytande.

Försäkra att deras egna företag inte är 
inblandade i kränkningar av mänskliga 
rättigheter. 

Arbetsrätt
Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna 
 rätten till kollektiva förhandlingar.

Eliminera alla former av tvångsarbete.

Avskaffa barnarbete.

Avskaffa diskriminering vid rekrytering och 
yrkesutövning. 

Miljö
Stödja försiktighetsprincipen vad gäller 
miljörisker.

Ta initiativ för att stärka ett större miljömäs-
sigt ansvarstagande.

Uppmuntra utveckling och spridning av 
miljövänlig teknik. 

Antikorruption
Motarbeta alla former av korruption 
inklusive utpressning och bestickning.
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CiRKÖR I SIFFROR 
2020

MEDLEMMAR  
I STYRELSEN

10

56
ELEVER I ÅRSKURS  

1, 2 OCH 3 PÅ 
NYCIRKUSPROGRAMMET

141
FRILANSANSANDE  

ARTISTER,  
PEDAGOGER, TEKNIKER,  

KREATÖRER M.M. 

FAST ANSTÄLLD  
PERSONAL
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FÖRESTÄLLNING     ANTAL FÖREST.  ANTAL BESÖKARE/DELTAGARE

Bloom      12    4 199

Cirkör ♥ Botkyrka     13   550

Red Hot Condition (barn- och ungdomsshow)  4   94

Passa in (barn- och ungdomsshow)   55   4 707

Streamade föreställningar    7   14 393

   

ÖVRIG VERKSAMHET    ANTAL AKTIVITETER DELTAGARE

Cirkör LAB residenspresentationer   12   50

Skräddarsydda koncept    7   2 869

Pedagogik och träning:     *uppgift saknas  13 611
Cirkusträning/Cirkusläger/Prova-på/Cirkus i skolan

PUBLIK- & DELTAGARSTATISTIK 2020

FÖRESTÄLLNINGAR/
VERKSAMHETER

110
TOTALT 

BESÖKARE/ 
DELTAGARE

40 473
TOTALT 

INSTÄLLDA/FLYTTADE  
AKTIVITETER

358
TOTALT 

FÖRESTÄLLNING        INSTÄLLDA/FLYTTADE AKTIVITETER

Bloom         99

Pippi på Cirkus        61

Julbordsshow på Artipelag och Malmö Live     19

The Same As Something Else (gymnasieföreställning)    3

    

ÖVRIG VERKSAMHET       INSTÄLLDA/FLYTTADE AKTIVITETER

Cirkör LAB residenspresentationer      6

Pedagogik och träning:        170
Cirkusträning/Cirkusläger/Prova-på/ 
Cirkus i skolan/Träningsturné – Folkets Hus och Parker 

INSTÄLLT 2020 (PGA COVID -19) 
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SVERIGE
Dalarna  Gustafs, Säter 

Gävleborg  Hudiksvall, Järvsö, 
Ljusdal, Los, Tallåsen 

Jönköping  Gnosjö, Hillerstorp 

Kalmar  Edsbruk, Västervik, 
Kronobergs Län,  Växjö 

Norrbotten  Korpilombolo, 
Pajala, Tärendö 

Skåne  Landskrona,  
Nyvång, Åstorp

Stockholm  Alby, 
Bagarmossen, Bandhagen, 
Bro, Bromma, Danderyd, 
Djursholm, Farsta, Fittja, 
Grödinge, Hallunda, Huddinge, 
Hägersten, Hässelby, Kista, 
Märsta, Nacka, Norsborg, 
Norrmalm, Sigtuna, Sickla, 
Skarpnäck, Skärholmen, 

Sköndal, Storvreten, Södermalm, 
Tullinge, Tumba, Täby, Upplands 
Väsby, Vallentuna, Vällingby, 
Åkersberga Årsta, Östermalm

Södermanland  Gnesta, Julita, 
Katrineholm

Västa Götaland  Göteborg 

Västernorrland  Härnösand 

Östergötland  Motala  

FINLAND
Helsingfors

2020 besökte Cirkus Cirkörs före ställningar, event 
och peda gogisk verksamhet :
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