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Bakgrund

 Cirkusens situation idag

 Stark region

 Länskulturfunktionen

 Uppdrag att utvärdera

 Arrangörer och utövare

 Kulturrådets rapport ”Professionell samtida cirkus: 

en kartläggning”

 Cirkus-begreppet



Cirkus idag

 10 av 20 regionala kulturplanerna

 60 kompanier i Sverige

 Två regionala institutioner: Cirkus Cirkör och Cirkus 

i Glasriket

 Helsingborgs stadsteater, Malmö stadsteater och 

Östgötateatern/Scenkonst Öst

 Nycirkus Öst

 Tre kommuner: Stockholm, Botkyrka, Järfälla



Regionalt stöd till cirkus

 Danskonsulenterna - DIS/Dans i Stockholms stad: 

2,4 miljoner kr

 Subventionen scenkonststöd/cirkus: 500.000 kr

 Verksamhetsstöd: 

Cirkus Cirkör 2,7 miljoner kr

Kompani Giraff 200.000 kr

 Projektstöd:

4 ansökningar, totalt 360.000 kr



Cirkuskonsulenten i Stockholms län

 Verka för att barn och unga i Stockholms län ska få möta 

cirkuskonsten  

 Förmedla föreställningar till skolor och förskolor med scenkonststödet 

 

 Inventering och utveckling av spelplatser för cirkus i länet  

 Verka främjande genom fortbildning, utbildning, inspirationsdagar och 

dylikt mot lärare, förskollärare och andra arrangörer  

 Ge cirkusartister och grupper möjlighet till utveckling genom 

coachning, handledning och  liknande  

 Arbeta för att stärka cirkusens nätverk i länet genom befintliga och nya 

aktörer



Statistik
 Förmedlade via cirkuskonsulenten:

2014 2015 2016 2017 2018

 Antal kommuner 7 8 13 16 17

 Antal föreställningar 27 30 63 76 56

 Antal besökare 2.020 2.397 4.800 5.720 4.956



Arrangörernas behov

 Omvärldsbevakning

 Struktur av utbudet

 Informationsspridning

 Länk mellan grupperna

 Utbudsdagar

 Rådgivning gällande avtalsskrivning

 Kompetens kring teknik och lokalfrågor

 Stöd till tekniska investeringar

 Hjälp med publikutveckling



Fler röster från arrangörerna

 ”Man baxnar för gageförslagen ibland”

 Cirkuskompanierna är mer projektinriktade 

 ”Cirkusgrupperna är okända för oss”

 Dialog med kunnig person

 Kommunerna prioriterar barn och unga

 Vikten av utbudsdagar



Utövarperspektiv

 Brist på  långsiktighet och infrastruktur 

 Få kompanier har årligt verksamhetsstöd 

 Begränsade turnémöjligheter

 Ingen hemmascen

 Ingen har uppdrag



Rekommendationer

 Regionens satsningar på cirkus som konstform bör 

fortgå och öka

 Cirkuskonsulentens insatser har varit och kommer 

framöver vara av största betydelse



Keep up the good work!

 Mellanhand mellan arrangör och utövare 

 Informations- och kunskapsspridning

 En ”neutral” funktion 

 ”Cirkuskonsulenten är en bra garant för 

kvalitet”



Prioritering i uppdraget

 Fokus på arrangörsledet

 Fortsatt samarbete med Manegen

 Huvuduppdrag: barn och unga

 Viktigaste kanalerna: förskola, grundskola och 

fritidsverksamhet



Nätverksgrupp

 Initiera en nätverksgrupp av arrangörer 

 Utbyta kunskap och erfarenheter 

 Regionen ska ha en mer sammanhållande och 

utvecklande roll



Utbudsträff

 Två gånger per år

 Central plats i Stockholm

 Naturliga samlingspunkten 

 Mötesplatsen för arrangör och utövare

 Syftet: inspiration, information och 

kontaktskapande



”Cirkuslyftet”

 Årlig satsning på en större produktion

 Turné till flera platser i länet

 Minst 3 år

 Sommartid, utomhus, fri entré



Cirkusslingan

 Större och mer tekniskt avancerade 

produktioner

 Geografiska noder i länet

 Längre spelperioder

 Busstransporter till spelställena



Nationell förebild

 Unik i sitt slag

 Särskild position

 Verka för kunskapsspridning på ett nationellt plan



Hemmascen för cirkus

 Fast plats för publik att se cirkus saknas i 

Stockholms län

 Gå samman 

 Mål: en kulturinstitution får i uppdrag att vara en 

scen för cirkus


