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HÄLSNING FRÅN VD

SÅ HAR ÄNNU ETT ÅR PASSERAT.

Ett som vi inte skulle ha fler av, ett år i pandemins tecken.
Det var det året som Cirkus Cirkör hade världspremiär av
Circus Days and Nights, komponerad av Philip Glass, flög
luftballongscirkus över Stockholm, stickade fred tillsammans med aktivister och statsråd på Sergels torg, deltog
i en omvänd Albykonferens där vi lyssnade på pojkar och
unga män, utexaminerade ännu en klass världsförändrare
och Trassligt mötte över 2 860 barn med cirkuspedagogik
över hela landet och just innan restriktionerna slog till igen
fick Bloom inta Södra teatern och få fler lyckliga familjer
att hisna. För att nämna en del av vår verksamhet som du
kommer att kunna närstudera inom kort.
FOTO: KATARINA ANDERSSON

Att vara VD för Cirkus Cirkör är privilegiet att få vara del
av en rörelse som tror på människor som medskapare
att förflytta inre och yttre gränser i konst och samhälle.
Inom ramen för Vinnovaprojektet Tillitstrampolin, som
vi startade 2021, så utforskar vi cirkusens discipliner och
dimensioner för att bygga tillit – mellan individer, grupper
och i samhället. Tilliten är det som sjunkit mest i samhället
efter två år av restriktioner, smittovågar, rekommendationer och vaccinationer. Projektet är en fördjupning och
uppdatering av vår tidigare satsning och Tilde Björfors
forskning som vi valt att kalla Cirkus Transfer. Om vi genom
vår kunskap, erfarenhet och förmåga att skapa och känna
tillit, kan vara del av en rörelse där tillit och förtroende får
stå i centrum så är jag övertygad om att vi kan vara med och
skapa positiv förändring. Precis som i Knitting Peace, vår
föreställning – som inte fick möta sin publik i Borås 2021
som planerat men – vars små, små maskor har fått ta plats
i vår produktionshall för att undersöka frågan om det går
att sticka fred? Utställningen We Knit for Peace som Textilmuseet i Borås flyttade ut i stadens skyltfönster har väl inte
känts mer angelägen än nu, den ödesdigra våren 2022.

Vi har inte bara skjutit fram och planerat om, vi har också
tagit kliv för att fortsätta att bedriva konstnärlig och
innovativ utveckling. Cirkus Cirkör har uppfyllt sitt mål att
etablera nycirkusen konstnärligt och pedagogiskt och ska
nu fördjupa och utveckla den samtida cirkusen och vårt
eget bidrag till scenkonstens utveckling och innovativ
forskning. Parallellt med det har vi lyssnat på unga vuxnas
drömmar och behov för att förstå hur vi kan fortsätta att
vara relevanta för framtiden och erbjuda våra resurser på
ett sätt som framtiden behöver.
Det är med stolthet jag ser tillbaka på 2021 och ser all
den verksamhet som alla på och tillsammans med
Cirkus Cirkör, mot alla odds men med hundraprocentig
självklarhet, skapat och tagit ut ifrån Cirkörhuset – i
luften, på scenen, i skolorna, på torgen och i mötet med
våra medmänniskor. Vi kommer envist att fortsätta att,
tillsammans med er andra, göra det omöjligt möjligt och
förflytta gränser i konst och samhälle och skapa en bättre
värld– inom oss, inom dig och överallt.

Tillsammans med Botkyrka kommun har vi bland annat
kunnat öppna vårt hus igen för att gratis ta emot de som
vill testa att träna cirkus under Chilla på Cirkör. Vi vill
att Cirkörhuset ska vara en självklar plats för boende
i Alby att komma till. Att vara del av ett lokalsamhälle
och samtidigt bedriva en internationell verksamhet är
en självklarhet för Cirkus Cirkör, nu som alltid. Därför har
pandemin varit ett hårt slag för alla de kontorsakrobater,
artister, kreatörer, pedagoger och tekniker som inte har
kunnat göra det vi brinner för, nämligen att mötas, träna,
testa, skapa, leka, utvecklas och cirkusfiera samhället
genom möten och dialog.
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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
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KONSTNÄRLiG
VERKSAMHET
Året 2021 startade med att tänka om, tänka nytt och tänka om igen.
Cirkus Cirkör hade för 2021 en framflyttade turné av Bloom inplanerad, en framflyttad premiär av Pippi på Cirkus till sommaren och en
framflyttad och efterlängtad nypremiär av Knitting Peace i samarbete
med Borås stadsteater. Allt detta fick skjutas på framtiden. Men vi
lyckades mot alla odds kreera, repetera och i slutet maj vara redo för
världspremiär av cirkusoperan Circus Days and Nights, komponerad
av Philip Glass och i regi av Tilde Björfors i samarbete med Malmö
Opera. 50 personer i salongen men tusentals runtom i världen kunde
ändå uppleva de livestreamade föreställningarna. Och till sommaren
fick vi flyga luftballong över Stockholm.

CIRCUS DAYS AND NIGHTS, i samarbete med Malmö
Opera och komponerad av Philip Glass, hade världspremiär den 29 maj 2021. Den amerikanske poeten Robert
Lax epos Circus Days and Nights, betraktad som ett av
århundradets viktigaste amerikanska verk, kom att bli en
cirkusopera! En berättelse om att våga drömma, att våga
hoppa, att våga släppa taget och en svindlande dröm av
poesi, musik, sång och samtida cirkus i absolut världsklass.
En berättelse om cirkusens förmåga att göra det omöjliga
möjligt, att våga tro att människan kan så mycket mer
än vad vi tror. Allt det som genomsyrar Cirkus Cirkörs
verksamhet och konstens kraft som en metafor för livet,
genom en dag i cirkusmanegen. Om skapande, kreativitet,
samarbete, tillit, mod, risktagande och hårt arbete.
Den ikoniske kompositören Philip Glass skapade musiken
i pandemikarantän på Manhattan och den hyllade dramatikern David Henry Hwang och Cirkus Cirkörs konstnärliga
ledare Tilde Björfors skrev librettot. Magdalena Åberg,
Ellen Ruge och Robert Hvenström skapade det magiska
rum som blev vår cirkusmanege och ensemblen var fylld
av världsartister - cirkusartister, operasångare och musiker
med bland andra hovsångerskan Elin Rombo i rollen som
den unge Robert Lax och Minna Weurlander som kapellmästare på konsertaccordion. Då det fortfarande var strikta restriktioner efter världspremiären så livestreamades
Circus Days and Nights och sågs av en betalande publik i
över 50 länder. Vi nådde människor i USA, Japan, Tyskland,
Frankrike, Österrike, Italien, Portugal, Taiwan, Indien,
Island, Sydkorea, Nordmakedonien, Singapore, för att
nämna några. Tillsammans med Malmö Opera vände vi
ett problem till en möjlighet.

CIRCUS DAYS AND NIGHTS FOTO:KAROLINA HENKE

Musik: Philip Glass
Libretto: David Henry Hwang och Tilde Björfors,
efter ett poem av Robert Lax
Regi: Tilde Björfors

PIPPI PÅ CIRKUS skulle vara vårt stora och välkomnande
födelsedagskalas på Djurgården tillsammans med
PopHouse och Astrid Lindgren AB. Redan i januari 2021
togs det svåra beslutet att flytta fram premiären till 2022,
eftersom de inplanerade tekniska och konstnärliga labben
inte gick att genomföra. Labb där artister, konstnärligtoch tekniskt team skulle ha undersökt mötet av cirkus,
musikal, teater för att hittat nya konstnärliga uttryck för
familjepubliken. Föreställningsperioden planerades och
planeras fortfarande att ha en omfattande kringverksamhet – Cirkusliv: en föreställning och interagerande
upplevelse utanför Cirkus - för att skapa inspiration, lust
och engagemang. Förberedelser har pågått under 2021
för en världspremiär i juli 2022.

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 familjeföreställning för de lite mindre
scenerna med premiär 2019. Samtliga föreställningar
som var inbokade och ombokade fick ställas in under
2021 och planeras om, men tillslut så kunde Bloom få
en nypremiär på Södra teatern i Stockholm, de sista
skälvande dagarna på året. Äntligen! Med en delvis ny
ensemble fick återigen familjepubliken njuta av en
lustfylld, poetisk och livfull Bloom.
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Manus: Tilde Björfors, Maria Blom och Björn Ulveaus
Musik: Björn Ulveaus
Regi: Tilde Björfors och Maria Lövgren
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KNITTING PEACE skulle återigen ha sett dagens ljus i en
strålade nypremiär tillsammans med Borås stadsteater
i slutet av januari 2021. In i det sista försökte vi hålla
hoppet uppe. Ensemblen repeterade och vi förberedde
för flytten till Borås men när förutsättningarna krympte
till ett maxtak på åtta personer i publiken och ett svårt
smittoläge i landet ställde vi in. Vi fick återigen hitta nya
datum och i slutet av 2021 var ensemblen äntligen samlad
för repetitioner och premiären i januari 2022 för att sen gå
vidare på turné i Sverige och Portugal.
Regi och idé: Tilde Björfors
Kompositör: Samuel “Looptok” Långback
I vårt samarbete med Borås Stadsteater drivs vi, som alltid,
av erfarenhetsutbyte för att prägla och förändra hela
samhället med cirkuskonst. Världssuccén Knitting Peace,
om strävan och längtan efter att skapa meningsfullhet
och en bättre värld, är ett talande exempel på när konsten i
föreställningen och i aktiviströrelsen Stickuppropen letar
sig in i samhället och skapar trådar som väver oss samman.
I samarbete med Textilmuseet i Borås så startades ett
Stickupprop som genererade totalt 116 verk från Spanien,
USA, Argentina, Storbritannien och Irland. Fantastiska
stickningar, med djupa, filosofiska ord om fred och dess
betydelse för oss människor. När pandemin gjorde utställningen omöjlig i Textilmuseets lokaler, så genomfördes
den istället i skyltfönster och tomma butikslokaler i Borås
stad. En möjlighet för alla att ta del av hantverken på ett
smittsäkert och demokratiskt sätt, kanske till och med fler
fick ta del av verken än om den hade varit inne i museet.
Utställningen hade vernissage den 14 februari och plockades ner 16 maj. Cirka 80 000 personer såg utställningen
i Borås. Ett exempel på behovet av konstens plats i det
offentliga rummet. Under 2022 så planeras stickupprop
över flera delar av landet.
CIRCUS DAYS AND NIGHTS FOTO:KAROLINA HENKE

PIPPI PÅ CIRKUS FOTO: KRALL/RICKARD VILLARD
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KONSTNÄRLIGA KONCEPT OCH EVENEMANG
2021 var lika tungt som 2020 när det gäller scenkonstverksamheten. Det blev extra synligt inom koncept och event,
som i princip stod helt still under våren. Men året bjöd
också på ett uppdämt behov att förmedla och låta
människor ta del av scenkonst igen. Det kom ett telefonsamtal från Stockholms Kulturfestival om en galen idé
som bara Cirkus Cirkör kunde ta sig an.

NOBEL CALLING FOR PEACE
Den åttonde oktober, under Nobel Calling och dagen för
tillkännagivandet av årets mottagare av Nobels Fredspris,
anordnades en manifestation för fred på Segels torg.
Cirkus Cirkör stod för innehåll och koncept och bland
de medverkande fanns cirkusartisterna Axel Ahl, Sara
Runsten, Simon Wiborn, musikern Samuel Långbacka,
Cirkusgymnasiets elever, Svenska Freds och föreningen
Män, för att nämna några. Biståndsminister Per Olsson
Fridh fick ta emot en fredsduva av föreningen Sticka Fred,
som några timmar tidigare delat ut en duva på besök i
Riksdagens Kulturutskott, och ministern höll ett anförande
om konstens kraft och vikten av att kunna föreställa sig en
bättre värld för att en gång nå fram till en fredlig. Konstens
kraft är att drömma, att skapa och se möjligheter, även
de allra minsta. Maska för maska kan vi nå det onåbara.
I samarbete med Nobelprismuseet.

PUST
Under våren så startades ett intensivt utforskande
avcirkus i luftballong! Luftballongerna var fyllda
med akrobatik, musik, mod och drömmar. Drivna av
längtan. Längtan efter publiken, efter att få skapa konst
tillsammans och efter att få fylla staden med hisnande
upplevelser, trots restriktioner och en omöjlighet att
komma tillsammans i en större folksamling. Det
omöjliga blev verklighet när Cirkus Cirkör, Stockholms
Kulturfestival och Peak Experience tillsammans skapade
en svävande smittsäkrad cirkusföreställning för hela
Stockholm och produktionen kom att kallas Pust.

LATE NIGHT SHOW
Ett pandemiprojekt som togs fram av cirkuskompaniet
La Putyka i Prag under rubriken #CultureNeverStops.
Livesändningar av cirkusföreställningar med olika upplägg, teman och riggat på olika platser runt om i Prag.
Under november besökte Tilde Björfors Prag och
regisserade en av livesändningarna tillsammans med de
konstnärliga ledarna för La Putyka och Cirko Aero från
Finland.

Pust är en poetisk och nervkittlande hyllning till cirkuskonstens tidlösa innovationskraft. Flyktig som en vindpust
svävade föreställningen fram över Stockholm. Modiga
artister, flygande riggare och förstklassiga piloter fyllde
luften med konst. I Pust ställs ballongernas stillhet och
cirkuskonstens explosivitet mot och med varandra.
Pust spelades under två veckor när väder och vind tillät
det, så föreställningen var till sin natur oförutsägbar.

Regi: Tilde Björfors
Koncept och idé: Rosta Novak och Maksim Kamarov

Projektledning och idé: Philippa Staffas
Regi: Camilla Hammarström
Flygchef: Peter Magnusson

PUST FOTO: ALBERT JALAP

EXPO 2020 (2021)
I samarbete med Svenska Institutet framträdde Cirkus
Cirkör med ett skräddarsytt nummer, skapat utifrån
grundvärdena samarbete, jämställdhet och jämlikhet, på
Sverigedagen under Expo 2020 i Dubai, som på grund av
pandemin gick av stapeln år 2021.

Cirkör Ensemble och Cirkör Ateljéer
Under hösten 2021 startade vi en teknisk innovationsgrupp
för att kompetensutveckla och inspirera till nya innovationer för framtida hållbara turnéer, konstnärlig utveckling
och nya tekniska samarbeten. Vi vill med denna grupp
möjliggöra ett utforskande inför kommande produktioner
och utveckla, för oss, nya tekniker och metoder som en del
av en större satsning för Cirkus Cirkör. Starten har bestått
av en grundlig genomgång av ny teknologi och hur den kan
appliceras på nya eller befintliga discipliner inom cirkusen.
Kombinationer som vi inte skulle kunna komma fram till på
annat sätt än genom att forska, undersöka och sätta dem i
händerna på tekniker och artister. Som ett resultat av detta
utveckling- och innovationsarbete kommer vi att ta fram
ett antal prototyper som ska byggas i verkstad och sedan
prövas fullt ut i ett labb.

KONSTNÄRLIG OCH TEKNISK INNOVATION
OCH UTVECKLING

WE MISS YOU DAYS AND NIGHTS
Fotoutställning med Karolina Henkes fantastiska bilder
av artister och kostymer från Circus Days and Nights.
Henkes bildvärld och Lax poetiska texter om cirkusen som
en metafor för livets cykler flyttade ut i Kungsträdgården
mitt i Stockholm, där den fanns att besöka från mitten
av augusti till mitten av september. Utställningen var
ytterligare ett exempel på när konsten flyttar ut på demokratiska och tillgängliga arenor där den kan sänka trösklar
och möjliggöra kontakt mellan människor och konst.
Idé och genomförande: Karolina Henke och Tilde Björfors

WE MISS YOU DAYS AND NIGHTS
FOTO: MARIANO TELLECHEA
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Cirkör Lab
I Cirkörhuset bedrivs en konstant konstnärlig och utforskande verksamhet där vi bland annat tillgängliggör våra
resurser till det fria fältet, i form av nationella och internationella residens. Vi skapar genom detta 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, under flera perioder,
tvungna att pausa residensen då smittorisken blev för stor.
Vi kunde ändå ge möjligheter för enskilda artister och små
konstellationer att genomföra residens. Bland dessa kan
nämnas Regina Bauman, Simon Wiborn & Emile Pineault,
Peter Åberg & Saara Ahola, Baha Swidan & Kajsa Englund,
Felix Greif & Philomène Perrenoud. Vi såg också till att,
under säkra former, ge förutsättningar att träna och utforska för de professionella utövarna som var knutna till oss i
våra produktioner.

Vi fortsatte att undersöka möjligheterna till en konstnärlig
kärna, kanske en framtida Cirkörensemble och har också
prövat oss fram till vad, hur och på vilket sätt vi kan dra
i gång Cirkör Ateljéer - samarbeten och nätverk med
konstnärer, artister, tekniker för konstnärlig och teknisk
utveckling med sikte på att skapa en kreativ och interdisciplinär hub för samtida cirkus med sikte på framtiden.
Till detta ska vi tillsätta ett konstnärligt råd och skapa oss
ett flöde av konstnärlig dialog i Cirkörhuset.

13

PEDAGOGISK VERKSAMHET

PEDAGOGISK VERKSAMHET

PEDAGOGiSK
VERKSAMHET
Cirkus Cirkörs pedagogiska verksamhet har 2021 mött
och tränat cirkus med drygt 20 000 barn och ungdomar,
vuxna och äldre med eller utan funktionsskillnader. Verksamheten har tre grenar; cirkuskurser på fritiden, cirkusaktiviteter och shower på skolor och särskilda projekt som
till exempel cirkus på asylboenden eller äldreboenden.
Covid-19 har fortsatt att påverka verksamheten men vi
har hittat ett säkert sätt att erbjuda verksamhet både i våra
egna lokaler och i skolan.

TRASSLIGT FOTO: ALEX HINCHCLIFFE

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 pedagoger i
cirkusworkshops. Eleverna får öva balans, tillit, samarbete
och närvaro genom olika cirkusdiscipliner – lina, trapets,
golvakrobatik, parakrobatik och jonglering.

kunnat ta emot besök. Eleverna har tittat i klassrummen
och sedan mött pedagogerna klassvis på workshop.
Vi har spelat 80 shower under året runtom i hela Sverige.
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.

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

Regi: Inger Jungehall
TRASSLIGT
Trassligt är en cirkusshow på högsta nivå om hjälpsamhet,
tillit och om rätten att få vara sig själv. Här får vi träffa tre
karaktärer som tillsammans lyfter, stödjer och snurrar
varandra genom det virrvarr som är livet. Ibland är det
trassligt men hur kan vi hjälpas åt? Med hjälp av lindans,
parakrobatik, repkonster och jonglering tar artisterna med
er på en cirkusupplevelse som sätter i gång tankar och
idéer för just er klass att fundera på. Vem är jag utan andra
och vad kan vi uppnå tillsammans?

CIRKUSSHOW
Under 2021 har vi presenterat två produktioner, båda
egenproducerade. Passa in har under våren turnerat
runt om i Sverige med vårt pedagogiska team om tre
artister. Till höstterminen tog vi fram Trassligt, inspirerad
av Cirkus Cirkörs internationella succé Knitting Peace.
Cirkusshowerna fungerar lika bra för alla oavsett språkbakgrund, då cirkusartisterna förmedlar berättelser
genom sina kroppar snarare än genom ord. Trassligt är
en del av kulturutbudet i Skapande skola. I år har vi också
erbjudit filmade versioner av showerna till skolor som inte
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Regi och koncept: Alexander Weibel Weibel och
Aino Ihanainen
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1.150

CIRKUS PÅ FRITIDEN
Kursverksamheten vänder sig till alla från fem år. Genom
cirkusens discipliner kan du oavsett ålder eller funktionalitet dra lärdomar som hjälper dig i livets alla delar
och utmaningar. Terminskurserna har under 2021 hållits i
Cirkörhuset i Alby, på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm samt på Stora teatern och i Sjumilahallen i Göteborg.
Under året har drygt 1 150 personer i olika åldrar deltagit
i någon av våra kurser. I Cirkörhuset har vi välkomnat 137
barn, unga och vuxna amatörer på cirkus-prova-på. Huset
har också öppnats upp för allmänheten med Chilla med
Cirkör – en kostnadsfri cirkus-prova-på för hela familjen
som cirka 391 personer deltagit i under tre tillfällen. Antalet deltagare var betydligt färre än vanligt med anledning
av restriktioner och rekommendationer.

PERSONER I OLIKA ÅLDRAR
HAR DELTAGIT I VÅRA KURSER

1.506

BARN OCH UNGA HAR TAGIT DEL
AV VÅR VERKSAMHET I ALBY

LOVKURSER
Vi har trots pandemin kunnat erbjuda lovkurser på flera
orter. Under året har vi arrangerat 6 lägerveckor i Alby,
Mölndal och Mariestad för cirka 200 deltagare.
ÅRET I BOTKYRKA KOMMUN
Vi har haft ett aktivt år i kommunen. Årskurs 5 har besökt
Cirkörhuset med 778 elever inom den Kulturella Allemansrätten och årskurs 9 fick se Gregorius på Tumbascenen
och Hallunda Folkets hus. Vi har haft två grupper av sommarjobbare som arrangerade träningsevent på offentliga
platser i norra Botkyrka. Vi har också arrangerat eldshow
och cirkus-prova-på med fastighetsbolaget Hembla och
samt arrangerat julmarknader i Alby, Fittja tillsammans
med lokala aktörer.
Cirkus Cirkör är representerat och arbetar aktivt i Alby
Nätverksgrupp. Vi har sedan våren 2020 planerat en version
av Albykonferensen på temat att vara ung kille/man i Alby.
Vi ville skapa en tvärtomkonferens med målgruppen i
centrum som experter och politiker/tjänstemän/civilsamhälle som publik. Efter flera uppskjutna besök genomfördes
konferensen den 27 oktober på Loftet i Subtopia. De 50
deltagarna var en blandning av ungdomar, politiker från
samtliga partier, trygghetsfältare, rektorer och pappor.
Det blev en fantastisk dag med nya perspektiv, nya möten
och ett stort engagemang runt tematiken och i mötet
mellan generationer. Här la vi grunden för vår ambition att
utveckla vårt samarbete med unga människor och bjuda in
dem till oss för dialog, utveckling och resurser.

FEAR FOTO: KATARINA ANDERSSON

CHILLA FOTO: KARIN ROBÈRTS
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GYMNASIE
PROGRAMMET
Nycirkusprogrammet är ett samarbete mellan Cirkus Cirkör
och S:t Botvids gymnasium i Hallunda. Programmet är en
spetsutbildning där den teoretiska undervisningen sker
på S:t Botvids gymnasium och den fysiska träningen och
undervisningen sker i Cirkörhuset i Alby. Programmet är
högskoleförberedande och erbjuder en kreativ miljö som
uppmuntrar engagemang och där trygghet, trivsel och
delaktighet är grundläggande värden.

VÅRTERMIN

Cirkusgymnasiet grundades år 2000 och skiljer sig från
många andra estetiska gymnasieprogram genom sin
närhet till branschen med lärare som är aktiva på världens
scener. I Cirkörhuset tränar eleverna i samma lokaler
som professionella cirkusartister och pedagoger. Tack
vare det har eleverna 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. Eleverna får också uppleva och
delta i olika delar av Cirkörs verksamhet. 2021 tillträdde en
ny konstnärlig ledare, Daniel Gulko, vilket har präglat den
tematiska och konstnärliga inriktningen.

Under 2021 har flera aktiviteter och projekt behövts
planeras om och flyttas fram på grund av pandemin, men
under terminen så deltog och upplevde eleverna olika
workshops som jämlikhet, hälsa, träning och kost, öppen
scen, föreställningar via livestream och deltog i koncept
och fredsmanifestationen tillsammans med Cirkus Cirkörs
ordinarie verksamhet. I juni tog 14 cirkuselever studenten
och de elever som sökte eftergymnasiala program har
kommit in på olika skolor i Sverige och i Danmark.
Sex elever kom in på Stockholms Konstnärliga Högskola.

HÖSTTERMIN
I början av höstterminen arbetade de tre årskurserna med
var sitt tematiskt grupparbete som resulterade i ett 15 min
långt nummer som presenterades och filmades i Cirkörhuset. Även under hösten har elever deltagit i olika Cirkus
Cirkör-evenemang för att ytterligare skapa samhörighet
med resten av verksamheten och en öppen scen avslutade
terminen.

Mixen mellan vanlig skola, fysisk träning och konstnärligt
skapande är varierande och utvecklande. Programmet
har riksintag och elever från våra nordiska grannländer
kan söka. Under 2021 hade nycirkusprogrammet totalt 38
gymnasieelever i årskurserna ett till tre och eleverna kom
från Sverige, Norge och Danmark.

FOTO:KAROLINA HENKE
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SAMARBETEN
OCH NÄTVERK
Cirkus Cirkör har samarbetat, utvecklats och spriditcirkus
konst, pedagogik och konstnärliga processer nationellt och
inernationellt sedan starten för över 25 år sedan.

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
samhällelig, konstnärlig och pedagogisk utveckling.
Våra konstnärliga samproduktioner har alltid en stor dos
kompetensutveckling och drivs av en vilja till erfarenhetsutbyte och våra regionala utvecklingsprojekt syftar
till att stärka cirkuskonsten och skapa förutsättningar för
arrangörer att ta emot cirkuskonst och pedagogik och
ofta, tillsammans med oss starta utvecklingsprojekt.
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
Botkyrka är ett fortsatt otroligt exempel på hur Cirkus
Cirkör tillsammans med lokalsamhället kan prägla
samhällsutveckling genom inspiration av cirkuskonsten.
Under den långa pandemin har aktiviteter och evenemang
på äldreboenden varit nästan ogenomförbart. Botkyrkas
vård- och omsorgsförvaltning gav oss dock möjlighet
att besöka samtliga kommunens vårdboenden med en
Sittcirkusaktivitet, där de boende får uppleva cirkuskonster och träning med cirkusredskap med två av våra
mest erfarna pedagoger.

FOTO: ALEX HINCHCLIFFE

Cirkus i Väst
Cirkus Cirkör driver med Stora Teatern i Göteborg sedan
2019 projektet Cirkus i Väst för att utveckla möjligheterna
att uppleva och utöva samtida cirkus i Västra Götaland.
Cirkus i Väst är en resurs för arbete, produktion, fortbildning, kreativa residens och utveckling av samtida cirkus i
regionen.

Kulturhuset Stadsteatern
Sedan 2020 finns en levande cirkusverksamhet på
Sveriges mest kända kulturadress. Under de kommande
åren hoppas vi bygga samarbetet lika starkt som de
nygjorda riggfästena i taket och erbjuda stockholmarna
cirkuskonst både som träning och som konstform.

Folkets Hus och Parker
Sedan 26 år samarbetar vi med Folkets Hus och Parker.
I år har vi både genomfört en turné med 14 shower och
tillhörande prova på från Piteå i norr till Skara i söder samt
åtta lovkursveckor över hela Sverige.
Subtopia
Vår närmsta granne är en av våra mest aktiva samarbetsparter och en del av det kreativa kluster som präglar
våra kvarter i Alby. Bland annat så arrangerar vi årligen
höstlovslägret FEAR tillsammans med Scenskolan FEJM.
Deltagarna får utforska temat rädslor via cirkus, dans,
teater och teatersmink. Lägret fick stöd av bostadsföretaget 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 30 barn varav 22 från olika delar av
Botkyrka. En viktig del av den veckolånga kursen är att barn
från olika områden får mötas, träna och äta tillsammans.

Tillitstrampolin
Genom stöd från Vinnova så har vi kunnat fördjupa oss i
en av cirkusdisciplinerna och ta vår forskning och våra
erfarenheter av hur cirkusens kompetens och kunskap kan
transfereras till vardagens utmaningar och möjligheter.
Tillsammans med Handelshögskolan och Hyper Island så
har forskare, artister och kontorsakrobater labbat fram
metoder och principer för att utforska och bygga tillit.
Främjare och diplomater har genom ett samarbete med
Svenska institutet fått göra digitala workshops och under
2022 ska vi ta projektet vidare och ta in samtliga discipliner
och ut brett i samhället.
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medlemmar och en viktig samtalspart för organisationen.
Tillsammans med Manegen så 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 avgörande del av den nationella cirkuskonstens ekosystem.
Riksteatern
Inom ramen för Riksteaterns uppdrag att stärka den
samtida cirkusen så samarbetar vi förstås med vår närmsta
granne. Under 2021 har vi lagt planer för gemensamma residens under 2022 som ska komma artister, kreatörer och
tekniker till del. Vi ser framemot att fördjupa samarbetet
framöver.
Kulturskolan Håbo
Cirkus Cirkör arbetar vidare med att göra Cirkusträning
tillgänglig i kommuner och regioner. Vi förtätar vårt samarbete med Sveriges kulturskolor och håller kurser i nycirkus
i Håbo kommun. Under året har vi installerat fästpunkter
för luftakrobatik i en ny lokal i kommunen och kunnat möta
deltagare med nya cirkusdiscipliner.
Cirkusflätans pedagogiska råd
Inom ramarna för det interregionala samarbetsprojektet
Cirkusflätan deltar vi med kursinnehåll till en podcast
och seminariebaserad pedagogutbildning och med
en ledamot i flätans pedagogiska råd. Rådet planerar
och genomför aktiviteter som efterfrågas av Sveriges
cirkuspedagoger. Under 2022 planeras blad annat en
workshopserie om konstnärliga inslag i undervisningen,
tematiskt arbete och cirkustolkning.
Super Trouper
Under 2021 genomför vi vår sista träningstermin i
Super Trouperprojektet, tillsammans med forskare från
Institutionen för Informatik och Medier vid Uppsala
universitet. Under projektets gång har vi letat efter
motivationsstärkande teknologi för cirkusträning med
hjälp av rumsargumentering, ljud, spel- och lekifiering
av träningsaktiviteter.

NYCIRKUSTOLKNING AV ALMAPRISETS "SHAUN TANS ANKOMSTEN" FOTO: CIRKUS CIRKÖR

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 universum och vi samarbetade med designgymnasiet i Nacka
för att spänna bågen än mer. Första gången som ett evenemang genomfördes var våren 2021. Projektet var utvecklande och utmanande för eleverna.

1000 dagar kultur
Ett samarbete för att visa på kulturens roll för vår demokrati under tusen dagar. Det är tanken med initiativet 1000
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
genomför tillsammans flera insatser och aktiviteter inom
ramen för samarbetet som drivs av Riksteatern.

Manegen
Den unga centrumbildningen Manegen som samlar
individer och organisationer inom vårt konstområde är en
viktig aktör inom fältet, därför är Cirkus Cirkör självklart
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INTERNATIONELLT

The European Core Curriculum for Youth and
Social Circus Pedagogy
Sedan 2019 arbetar Cirkus Cirkör i ett Erasmus+ finansierat projekt med att förstärka cirkuspedagogiken och
professionalisera uppdraget som Cirkuspedagog. Fem
europeiska cirkusskolor och tre universitet har samverkat
kring en europeisk kursplan för en kandidatexamen i
Cirkuspedagogik som nu under 2021 skrivs färdig. Under
2022 färdigställs nationella implementeringsplaner och
arbetet med att få utbildningen på plats i universitetens
utbud tar vid. I Sverige strävar vi efter att utbildningen i sina
moduler ska vara tillgänglig för studenter från och med
de sista åren av 2020-talet. Men redan innan dess kommer
delar av utbildningen att kunna erbjudas modulärt i
Finland, Sverige och på Irland.

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 världsledande
scenkonstkompani som drivs av vår vision att förändra
samhället med cirkuskonst. För att behålla vår relevans
och fortsätta att locka världsledande artister till våra
produktioner 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
Program, där vi under januari 2021 tog emot två adepter
som följde oss under tre veckor.

Reinventing Circus Organisations
Cirkus Cirkör ingår i ett Erasmus+ finansierat projekt
Reinventing Circus Organisations under åren 2020-2023.
Projektet sker tillsammans med tre andra europeiska
cirkusorganisationer; Coraggio (Berlin), Cirkus in
Beweging (Leuven) och Cirqueon (Prag). Syftet är att
dela erfarenheter kring ledarskap och kommunikation för
att förbättra sin egen organisationsstruktur. Under 2021
kunde de två första studiebesöken genomföras i Leuven
och Prag i och med lättade coronarestriktioner. Fokus på
besöken var ”organisational structure” och ”motivation”.

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.
Våra planerade ungdomsutbyten fick under året skjutas
framåt men kommer att genomföras 2022.
FEDEC
Cirkus Cirkör och vårt nycirkusprogram är medlemmar
av FEDEC, European Federation of Professional Circus
Schools och deltog på deras digitala medlemsmöte.

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 2022 och 2023.

ISPA, International Society of the Performing Arts
Varje januari så genomförs ISPA-kongressen i New York
och 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 och
deltog i Pitch New Works på den digitala träffen som skulle
ha varit i Reykjavijk.
Pomegranate Arts, NYC
Cirkus Cirkör har knutit en av världens mest renommerade
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.
MICC
I juli så genomfördes cirkusfestivalen MICC I Montreal,
men digitalt, med deltagare över hela världen där Cirkus
Cirkör självklart deltog.
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ORGANiSATION
OCH EKONOMI
2021 har varit ännu ett utmanande år i ljuset av pandemin som
har påverkat oss på alla plan, organisatoriskt, ekonomiskt
och innehållsmässigt. Men vi har fortsatt tagit utmaningen
som en cirkusartist – genom att fokusera på det möjliga och
samarbeta oss fram till innovativa lösningar.

162

MEDARBETARE

94 68
KVINNOR

PANDEMIN
Vi har fortsatt att ha hårda hygienkrav, 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 ansvarstagande – organisatoriskt och individuellt.

STÖD
Vi har tagit del av statliga och kommunala krisstöd under
året. Ingen personal har varit korttidspermitterad eller
varslats, men ett antal personer har valt att sluta på Cirkus
Cirkör då de hittat nya utmaningar och uppdrag. Vi har
samskapat ett strategiskt hus och en strategisk riktning
med en bottenplatta av ett överenskommet samspel
grundat på våra värdeord.

STYRELSE
En ny styrelse för Cirkus Cirkör Ideell förening och Cirkör
AB tillträdde efter årsmötet den 18 maj och består av:
Eva Schöld (ordförande), Maria Rankka, Mats Björkman,
Anna Takanen, Johan Celander och Keith Fransson (vice
ordförande). Inger Ashing, Nina Rawal, Mellika Melouani
Melani, Gunilla Thorgren, Annika Levin, Magnus Aspegren
och Olle Strandberg lämnade sina platser i styrelsen.

ANSTÄLLNINGAR
Cirkus Cirkör har 2021 haft 31 tillsvidareanställda medarbetare och 131 visstidsanställda, fördelat på 36 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 pandemin
påverkat våra möjligheter att engagera frilansare inom
konstområdet.
Totalt har 162 personer fått lön från Cirkus Cirkör under
året: 94 kvinnor och 68 män. Utöver det har 81 frilansande
artister, pedagoger, tekniker, scenografer med flera
arvoderats. Totalt har 243 personer fått ersättning för
utfört arbete av Cirkus Cirkör under 2021.
FOTO: ERIK OLSSON
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HÅLLBARHETSARBETE
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 arbetsplats och en kulturorganisation som påverkar och inspirerar
oss själva och vår omvärld.

KNITTING PEACE FOTO: KAROLINA HENKE

RESOR/TRANSPORTER

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 innovativt med konsten och pedagogiken ur alla perspektiv,
inte minst gällande vår gemensamma sociala, ekonomiska
och miljömässiga hållbarhet.

Alla på Cirkus Cirkör uppmanas att i första hand resa med
tåg och att undvika flygresor. Då vi turnerar över hela
världen med våra föreställningar innebär det att vissa
flygresor inte går att undvika. För att balansera de skadliga
utsläpp som våra flygresor orsakar klimatkompenserar
vi sedan 2013 för samtliga flygresor. En klimatpositiv
handling som motvikt till de klimatnegativa. För att medvetandegöra problematiken med flygets miljöpåverkan
är vår målsättning att dela kompensationskostnaden med
de externa parter vi skriver kontrakt med. Vi har tagit fram
kostnadsschabloner för olika världsdelar för att underlätta
vid avtalsskrivning och budgetering.

Sedan 2015 är Cirkus Cirkör ansluta till UN Global Compact
– FNs 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 som numera är
en del av vår verksamhetsberättelse. Utifrån dessa åtar
sig organisationerna att anpassa sin verksamhet för att på
ett mer hållbart sätt bidra till ekonomiers och samhällens
utveckling.

Samtliga flygresor klimatkompenseras genom installation
av solceller i solcellsparker. Där bidrar de till mer förnyelsebar energi, ett konkret och långsiktigt klimatförbättrande
projekt.

EL/ENERGIEFFEKTIVISERING

Företag och organisationer från alla typer av sektorer
finns representerade bland de 15 500 organisationer i
165 länder som anslutit sig till UN Global Compact.
Transparens utgör en viktig del av arbetet, 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.

28

Sedan 2014 har vi elavtal med ETC el, som levererar 100 %
förnybar och Bra Miljövalsmärkt el. De bygger solcellsparker på flera orter och skapar därmed mer förnyelsebar
energi i Sverige. Genom vårt val av elleverantör är vi också
del av den utveckling vi vill gynna.
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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
materialåtervinna det avfall som blir. En stor del av
scenografi, rekvisita, kostym, kontorsmaterial och
annat återbrukas i vår egen verksamhet.

10 PRINCIPER FRÅN
UN GLOBAL COMPACT

01

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

02

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

03

Datorer: Under 2021 köpte Cirkör sju nya PC-datorer,
samtliga TCO-märkta samt en Apple-dator vars
produkter saknar miljöcertifiering. TCO Certified är
en internationell hållbarhetscertifiering som består
av sociala och miljömässiga krav för mer hållbara
IT-produkter ur ett livscykelperspektiv.

04
05
06

Merchprodukter: För textilier, som t-shirts och tygkassar,
väljer vi alltid certifiering enligt Earth Positive eller Svanen.

07
08
09
10

100%
FÖRNYBAR OCH BRA
MILJÖVALSMÄRKT EL

KNITTING PEACE FOTO: KAROLINA HENKE
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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 miljömässigt 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
2021
EKONOMI

CIRKÖR

Cirkus Cirkör har under 2021 omsatt 36 065 138 kr varav
15 500 138 kr utgörs av egen försäljning,29 950 kr av medlemsavgifter och 20 535 050kr av externa investeringar:

Styrelsen
Fast anställd personal
Gymnasieelever
Frilansande artister, pedagoger,
tekniker, kreatörer m.m.
Totalt antal personer

Arbetsförmedlingen
Göteborgs Barnhus
Riksidrottsförbundet
Sjuklöneersättning
Vinnova
Kulturfonden Sverige Finland
Regeringskansliet
Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag
Verksamhetsbidrag:
Botkyrka kommun
Statens kulturråd
Stockholms stads kulturförvaltning
Region Stockholm (SLL)
Krisbidrag:
Botkyrka kommun
Statens kulturråd

147 500 kr
75 000 kr
47 751 kr
169 272 kr
50 000 kr
12 000 kr
23 745 kr
464 332 kr

PUBLIK- & DELTAGARSTATISTIK
FÖRESTÄLLNING					ANTAL FÖREST.		ANTAL BESÖKARE/DELTAGARE

6
31
38
212
287

Bloom
6
2 180
Circus Days and Nights
10
460
Passa in (barn- och ungdomsshow)
55
3 866
Trassligt (barn- och ungdomsshow)
24
2 907
Pust
4
120 000
Streamade föreställningar
10
6 216
Totalt föreställningsverksamheten
109
135 629
		
ÖVRIG VERKSAMHET
ANTAL AKTIVITETER
DELTAGARE
Cirkör Event framträdanden
3
82 969
Alma projektet Esc19 Kulturhuset
2
80
Cirkusgymnasiet Event/Mingel
1
100
Träningsturné – Folkets hus och Parker
626
13 660
Totalt övrig verksamhet
632
96 809

INSTÄLLT (PGA COVID -19)

287

FÖRESTÄLLNING
INSTÄLLDA/FLYTTADE AKTIVITETER
Trassligt (barn- och ungdomsshow)
9
Pippi på Cirkus
61
Bloom
20
			
Totalt föreställningsverksamheten
90
		

TOTALT ANTAL
ENGAGERADE PERSONER
INOM CIRKUS CIRKÖRS
VERKSAMHET

3 508 450 kr
10 037 000 kr
1 200 000 kr
2 800 000 kr

TOTALT

212

100 000 kr
1 900 000 kr

31

FRILANSANSANDE
ARTISTER,
PEDAGOGER, TEKNIKER,
KREATÖRER M.M.

232 438

TOTALT

741

ANTAL
BESÖKARE OCH DELTAGARE

ANTAL
FÖRESTÄLLNINGAR
OCH AKTIVITETER

90

INSTÄLLDA
FÖRESTÄLLNINGAR
PGA COVID

KONTORSAKROBATER

32

33

CIRKÖR TOUR 2021

Föreställningar, events och pedagogisk verksamhet

SVERIGE
Blekinge Ronneby		
Dalarna Hedemora
Gävleborg Hudiksvall
Jämtland Bräcke
Norrbotten Boden, Piteå
Närke Örebro
Skåne Malmö		
Stockholm Bromma, HägerstenÄlvsjö, Rinkeby-Kista, HässelbyVällingby, Södermalm, Skarpnäck,
Farsta, Södermalm, Skärholmen,
Normalm, Rinkeby-Kista, Täby,
Enskede-Årsta-Vantör ,Botkyrka,
Haninge, Järfälla, Nacka, Sigtuna,
Upplands Väsby, Vallentuna,
Österåker, Södermanland, Gnesta,
Katrineholm, Nyköping och i luften.

Uppsala Enköping
Värmland Årjäng
Västerbotten Lycksele,
Skellefteå, Sorsele
Västernorrland Härnösand,
Sollefteå, Sundsvall, Timrå
Västmanland Norberg
Västra Götaland Borås, Falköping,
Göteborg, Skara, Sotenäs
Östergötland Norrköping
FÖRENADE ARABEMIRATEN
Dubai
TJECKIEN
Prag

CIRKUS CIRKÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 OMSLAGS FOTO KAROLINA HENKE
GRAFISK FORM KARIN ROBÈRTS TRYCK SIB TRYCK HOLDING AB PAPPER GALERIE ART SILK
SVANENMÄRKT

