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Subtopia:
Ett kreativt
kluster

Söker ni arena, musikstudio eller replokal?
är ett kreativt kluster beläget i Alby,
Botkyrka. Hit kommer artister, filmproducenter, cirkusstudenter, musikproducenter, teaterlärare,
maskmakare och andra kreativa människor för att skapa,
arbeta, utvecklas och göra världen lite bättre.
I Subtopia finns mer än 50 företag, ideella föreningar och
utbildningar. Subtopia är navet i detta nätverk av människor
och idéer. En plattform där var och en får möjlighet att
följa sina drömmar och utvecklas på sina egna villkor.
Vi arbetar för att underlätta tekniska, kommersiella och
sociala aspekter av den kreativa processen. Subtopia är
infrastruktur skapad för att främja innovation.
Subtopias huvudfokus är cirkus och film, men här
finns många olika konstformer representerade. Mångfald
ger fusioner och nya uttryck och av samma anledning
blandar Subtopia professionella med amatörer. Vi vill
att morgondagens talanger får värdefulla kontakter och
kunskaper, samtidigt som redan etablerade får ta del av
nästa generations tankar och idéer.
Subtopia är involverad i många olika projekt: lågbudgetfilmer, internationella cirkusproduktioner och lokala utvecklingsprojekt för att nämna några. Vi har samarbetspartners
världen över och är en del av flera internationella nätverk.
Subtopia är en viktig del i Botkyrka kommuns satsning
SUBTOPIA

KONFERENS &EVENT
Vill du också ha din konferens mitt i kreativitetens hjärta?

MAGASIN SUBTOPIA

Kontakta kerstin.fagervall@subtopia.se
0739 60 70 22, www.subtopia.se
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på upplevelsenäringar och en del av det kommunala
aktiebolaget Upplev Botkyrka AB.
Vill du uppleva Subtopia anordnar vi och flera organisationer i klustret kurser, seminarier, visningar och föreställningar. Håll utkik i vårt kalendarium på www.subtopia.se
eller kontakta oss för att få veta mer.
Sveriges scen för samtida
cirkus hittar du i Subtopia
som ligger i Alby söder om Stockholm. Här kan du se svensk,
internationell, ny och exceptionell cirkus.
Sedan invigningen 2010 har internationella och inhemska
cirkusstjärnor presenterats på Hangarens scen. För att
nämna några: kanadensiska cirkuskompaniet The 7 Fingers,
fransyskan Jeanne Mordoj, finska Race Horse Company,
Cirkus Cirkör och vårt uppskattade koncept Cirkusbruncher.
Det är inte endast cirkus som tar plats i Hangaren. Med sina
2150 kvadratmeter fri yta är det en av Stockholmsområdets
största film- och tvinspelningsstudios. Allt från The Voice till
The Girl With The Dragon Tattoo och Jens Assurs A Society,
har spelats in här. Det är även en utmärkt lokal för stora
produktionsrepetitioner och bland andra Eric Saade och After
Dark har förberett sina shower här. Och i maj 2013 fyller The
Knife Hangaren med två utsålda konserter!
Välkommen till Hangaren Subtopia - Sveriges scen för
samtida cirkus!
H A N G A R E N subtopia
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Subtopia är
ingen stor stad,
men del av en
stadsdel.

www.subtopia.se
ETT STORT TACK TILL alla som har medverkat i årets
nummer av Magasin Subtopia!
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Gatans konst

foto: pär hugosson

Färgen, formen & gemenskapen

SUBTOPIA

är ett kluster och en internationell mötesplats
för konstnärer, kreatörer, entreprenörer
och besökare. För att möjliggöra verklig innovation och
social, ekonomisk och konstnärlig utveckling stödjer vi alla
konstnärliga uttryck, oavsett format. Det är mångfalden av
människor och kompetenser i Subtopia som utgör kraften
och som driver utvecklingen framåt på ett organiskt sätt.
Olika erfarenheter, bakgrunder, minnen, drömmar, visioner
och drivkrafter möts i Subtopia och skapar det som i
stadsplaneringstermer benämns ”urban friktion” och som
är en förutsättning för att den kreativitet vi eftersträvar skall
kunna uppstå. Subtopia är inget färdigplanerat område som
är fix färdigt att användas. Här måste varje individ eller grupp
vara med och påverka utvecklingen av innehåll och riktning.
Jag tror att många av oss, inklusive jag själv, lever med
en drömbild av den ultimata staden och stadslivet, en
bitvis romantiserad bild eftersom det ju är städerna som
är framtidens största utmaningar. Vid millenniumskiftet
bodde nästan hälften av jordens befolkning i städer och 2050
kommer det att vara runt 75%. Städernas möjlighet att lösa
sina utmaningar på ett kreativt och hållbart sätt är idag mer
angeläget än någonsin. Monsterarenor, gallerior, bostäder
och vägar har blivit synonymt med att ”skapa en stad”. Men
en attraktiv stad måste inkludera och bejaka medborgarnas
önskemål och klappande hjärtan för staden. En förutsättning
för att vara en attraktiv stad i framtiden tror jag är att man tar
vara på det småskaliga och lokala, bejakar mångfalden och
tillåter olika typer av uttryck.
MAGASIN SUBTOPIA
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Jag känner både sorg och oro över att de många platser som en
gång erbjöd spontana upplevelser, eller hemliga gömda platser
och mellanrum allt oftare planeras bort. Och att tekniska
hjälpmedel som tar oss raka vägen från A till B gör att vi
missar möjligheten att ”få gå vilse” och hitta något som vi inte
visste fanns. Äventyrarens alternativ till Google Maps, appen
Serendipitor (som leder dig in på oväntade gränder, gator och
torg) kanske är ett bevis på att vi behöver det oväntade.
Ord som ”kreativitet”, ”innovation” och ”entreprenörskap”
har blivit ”alla sakers lösning” för flertalet beslutsfattare i städer
och regioner. Man vill främja kreativitet, samtidigt som man vill
bestämma vilka verktyg som skall användas för detta främjande.
Tyvärr är det så att regler och begränsningar är säkra verktyg för
att undertrycka det spontana och oprövade.
Subtopia är ingen stor stad, men del av en stadsdel. Men det
handlar inte om storlek, utan om attityd och förhållningssätt.
Om man tror att mångfald berikar, att hemliga mellanrum
och överraskningar är av betydelse, att människor längtar
efter att få uttrycka sig och påverka utvecklingen (på riktigt)
i vårt gemensamma och offentliga rum går det att skapa
både trevligare, mer attraktiva och hållbara städer. Kanske
är det i förorternas ännu inte helt tillrättalagda miljöer, där
det finns en större mångfald av människor, som vi hittar
morgondagens kreativa miljöer?
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Jag har fått detta uppslag i Magasin
Subtopia för att berätta om något
som betyder väldigt mycket för mig: Do It Together. Jag är
uppvuxen här i Botkyrka och började arbeta på Subtopia
när platsen invigdes 2002. Ända sedan starten har jag haft
förmånen att få arbeta med unga som gör konst tillsammans.
Jag är övertygad om att människan är en skapande och
kreativ varelse och att konst, i alla dess former, är ett verktyg
som kan användas för att stärka självkänslan hos unga och
skapa ett mer empatiskt samhälle.
tillsammans !
Do It Together (D.I.T.) är en omskrivning av Do It
Yourself (D.I.Y.) som brukar användas för att beskriva
en idé om att själv skapa det man vill ha istället för att
köpa. D.I.T. handlar också om att skapa, men att göra det
tillsammans med andra. När en grupp människor som inte
känner varandra får ett gemensamt mål att jobba för svetsas
de samman. I bästa fall älskar man varandra i slutänden.
I sämsta fall har man bara förståelse för varandra. När
man skapar ett konstverk av något slag är man tvungen
att använda sig själv och visa vem man är. Skapar man
tillsammans med andra öppnar det ens ögon för andra sätt
att se världen på. Därför tror jag att göra konst tillsammans
bidrar till ett empatiskt samhälle.
v å ga pro v a
Man är aldrig ensam om man är öppen för nya intryck
och kan ta emot nya impulser. Om man alltid gör det
man alltid gjort missar man mycket, både av vad livet
har att erbjuda och nya vänner. Och man behöver inte
vara jättemodig, bara så pass att man vågar ta ett litet steg
utanför sin bekvämlighetszon. Inte behöver man gilla allt
heller, men om man aldrig provar vet man ju inte vad man
missat. Kanske är belly dancing eller filosofi det roligaste i
hela världen!
När någon kommer ny till D.I.T. brukar de först vara
lite osäkra och trevande. Efterhand slappnar de av och efter
en gång eller två börjar jag se hur de utvecklas. De märker
att det faktiskt är de själva som har makt: ”Jag är en del av
den här dansgruppen och jag kan styra hur vi vill att den ska
utvecklas. Jag kan bli något mer!”

illustration: Jonna fransson
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l y ckas
Det viktigaste för mig är inte att alla projekt och idéer
som D.I.T. genomför blir succéer. Min metod är att försöka
se individen där hon står. Vilka drömmar och utmaningar har
hon? Utifrån det försöker jag skapa förutsättningar för att
hon ska kunna realisera sina drömmar. Mitt arbete handlar
inte om lyckade projekt, utan om att ge unga verktyg för att
de själva ska kunna komma vidare i livet. Ett fint exempel
är föreningen Subfuzion som en sommar för 5 år sedan
helt på egen hand anordnade en dansfestival i Subtopia. Ett
gäng ungdomar kommunicerade med myndigheter, byggde
scen, skrev kontrakt med artister – allt! Massor av nyttiga
lärdomar på vägen, men framförallt insåg de att de var
kapabla att genomföra något stort själva. Vilken stolthet!
blan d a
D.I.T. är en verksamhet för unga och samtidigt inte. Jag och
de unga som är med i D.I.T. arbetar med många vuxna: lärare
i skolor, ledare på fritidsgårdar, tjänstemän på kommunen,
artister och konstnärer i Subtopia och mentorer som vill
dela med sig av sin livskunskap. Av någon anledning verkar
det finnas en idé om att sjuåringar arbetar bäst med andra
sjuåringar. Jag tror att man lär sig mer och utvecklas mer av
att faktiskt göra saker med människor som inte är precis som
en själv. Man får ut mer av varandra och av livet om man inte
begränsar sig till en generation, en kultur, ett sätt att vara. Testar
du inte nytt, händer inget nytt. Möter du inte nya människor, får
du inga nya tankar. Därför tror jag på mångfalden!

N amn

Cesar Fulgencio
gör

verksamhetsledare Do It Together
D.I.T. är Subtopias kulturella verksamhet för unga, ungefär
13-25 år, men det är inte någon stenhård åldersgräns.
D.I.T. har öppna prova-på-workshops, kurser och projekt
tillsammans med skolor, studieförbund och professionella
artister samt handleder ungdomsföreningen Subfuzion.
Aktuella kurser och workshops finns i kalendariet på Subtopias
hemsida.Mer om D.I.T:s hela verksamhet finns på Subtopias
hemsida under ”Verksamhet”.
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Surrender my soul
i maj 2013
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www.marielala.se
Text: Josefina Larsson
foto: Alex Hinchcliffe

Marie som inte sjungit
mycket mer än
Ja må du leva sökte upp
en sångpedagog

T r ö tt på AT T anpassa sig till allt och alla
reste M arie L al á , j a - s ä garen f r å n B lekinge , till
Asien där en passion för att klättra i berg väcktes.
E f ter t vå å r i T hailan d tog li v et en n y
vändning när hon träffade ett gäng luftakrobater.
var på stranden i Thailand som Marie upptäckte
cirkusen och bytte klättringen mot luft-akrobatik.
Istället för att åka hem till Sverige följde hon med sina
nyfunna vänner i cirkuskompaniet Incandescence till
England där hon tränade och uppträdde som luftakrobat på
Glastonbury Festival.
– Jag är väldigt nyfiken och har lätt för att snöa in på
saker, men också lätt att gå vidare när utmaningen mattas av.
Så var det både med klättringen och cirkusen.
DET
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Tack vare många års klättring hade Marie den fysiska
smidigheten som krävdes inom cirkusen och utvecklades
snabbt. Men ivern fick henne att träna hårdare än kroppen
ville. Med sned rygg och less på att bo i resväska bestämde hon
sig därför för att åka hem till Sverige. Hon ville fortsätta att
utforska cirkusen och sökte till Cirkushögskolan i Stockholm.
Ett par dagar innan ansökningsprovet blev hon rädd; tänk om
det blir workshops med sång. Marie, som inte sjungit mycket
mer än ”Ja må du leva” sökte upp en sångpedagog.
– Första sånglektionen var helt fantastisk. Jag fick sjunga
en musikallåt och svävade hem på moln. Det var som att en
bortglömd och hemlig dröm vaknat till liv.
Marie kom aldrig in på Dans- och cirkushögskolan, men
det gjorde inte så mycket. Istället började hon skriva egna
låtar, spelade in en EP som släpptes våren 2012. Inspirerad
och stärkt av medvinden påbörjade hon arbetet med sitt
första fullängdsalbum som hon finansierade genom att
jobba som industriklättrare på en oljerigg i Norge.
– Surrender my soul är mitt drömprojekt, det är en skiva
som rör sig över många genrer men landar i jazzinspirerad
pop med retrokänsla.
På kontoret Klump i Subtopia arbetar Marie för fullt med
allt som ska göras klart inför skivsläppet. Som albumtiteln
”Surrender my soul” redan avslöjat var det musiken som
tillslut erövrade Maries hjärta.

En grön våg där vi lär oss att även
stadsbor kan odla en relation till jorden
och den mat vi äter. Boodla arbetar för
att mötet inte bara gäller stad och land,
utan även över generationerna.
SPACIOUS SUBURBAN PARADISE!
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Urban odling är en del av den
nya stadens ansikte.
Framväxt ur ett möte mellan
lust och behov.

över
levnad
OCH

HEDONISM

för urban odling är en diamant med
många fasetter. Trädgårdarna väcker
olika associationer hos människor och anledningarna
till varför man engagerar sig varierar därför mycket.
Oavsett om den personliga drivkraften är att lära barn om
ekosystem, få tillgång till nyttigare grönsaker, lära känna
några nya medmänniskor eller att göra en plats vackrare
genom odling så vill man ha känslan av att ha varit med
och skapat just detta. Nyurbanism är ett begrepp för en
viss sorts stadsplanering som är populär idag. Nyurbanism
strävar efter holistisk pluralism. Att staden ska rymma
olika ekonomiska klasser, blanda arbetsplatser och boende,
grönt med asfalt, historiskt med nytt och att det ska vara
promenadvänligt utan att vara trafikseparerat. Nyurbanism
är inte oproblematiskt. Den diskussionen tar vi inte vidare
här utan vi nämner nyurbanism i ljuset av den trend vi
ser kring urban odling. Stadsbor idag strävar efter att få
tillgång till sådant som under en lång tid har setts som
typiskt lantligt. Man vill blanda upp stadens struktur med
fler gröna möjligheter. Vi ser det som att människan mognar
inför ”boplats staden”.
Den industriella världen har pendlat från att vara
jordbrukssamhällen till att bli koncentrerade kring
uppbyggandet av städer. Nu pendlar vi tillbaka igen. Inte
som en grön våg där folk drar ut på landet, utan istället
en grön våg där vi lär oss att även stadsbor kan odla en
relation till jorden och den mat vi äter. Boodla arbetar för
att mötet inte bara gäller stad och land, utan även över
generationerna. Att individen, likväl som barn och unga
som grupp ska få ökade möjligheter att medskapa sin stad.
INTRESSET
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ett li v f y llt a v russin ?
Om man odlar för att överleva, för att maten man äter
ska vara nyttig och för att jorden vi bor på ska klara sig så
utesluter inte det att man också gör det för att det är skönt
och tillfredsställande. Insikten om tillståndet för klimatet
gör att det är njutbart att göra något aktivt för att dra sitt
strå till stacken. Att lära känna varandra, skapa nätverk och
därigenom få ökad trygghet både på individnivå och generellt
i ett lokalsamhälle är också värdefulla konsekvenser.
Odlingar kan skötas på en mångfald av sätt. Vi på
Boodla driver vår verksamhet som ett företag. Vi vill stödja
urbana odlingar så att de som odlar där kan lägga mer
tid på de odlingsmässiga och sociala bitarna och slippa
administrationen. Det är vår tanke att trädgårdarna då
blir mer livkraftiga när ingen behöver bränna ut sig.
Det möjliggör för fler att odla. Vi driver olika typer av
boendeträdgårdar. Gula Villan, vår första trädgård, ligger
på gränsen mellan Fittja och Alby i Botkyrka. Tanken är
att boende kan komma dit och ha en egen odlingsplätt.
Bredvid skolträdgården, örtträdgården och konsthallen
”gräsmattan”. Skolbarnen kan komma på utflykt och gräva,
så och skörda. Medan andra tar en fika i cafét och bara
njuter av miljön.
Men vi tycker att en stad behöver många olika slags
lösningar på en lång rad fenomen (inte bara odling) för att
skapa en resilient och vital värld för sina invånare.
Därför har vi valt att i denna artikel lyfta fram några
andra av de som ingår i urbanodlingsbuketten i vår närhet.
Dante Hellström, aktiv inom nätverket Tillväxt berättar
så här:
– Tillväxt startade 2009 för att vi ville göra staden finare
och hållbar. Plantera nyttiga ätbara växter på olika platser
och skapa ett överflöd av gratis frukt, grönsaker och bär.
Den sociala delen är också jätteviktig. Att man kan mötas
och umgås. Jag har mest jobbat i Fisksätra och nu har vi
utvecklat en trädgård som heter Odla med solen. Den är
organiserad som ett socialt företag som tar in arbetslösa
från området. Förra sommaren hade vi nio stycken
sommarjobbare. Det roligaste är att se allt växa, att det
händer! Att se allt folk som engagerar sig, att inspirera och
få inspiration.
Trädgården på spåret är ett fint exempel på hur man
kan ta en bortglömd stadsvrå och fylla den med liv och
mervärde. En av de drivande, Phillip Olsmeyer, beskriver
lyckan över att ha lyckats få till en så bra plats och glädjen
över alla fantastiska människor man träffar som aktiv.
Deras syfte är att skapa gemenskap, lära ut om odling och
använda kreativitet för att skapa en odlingsbar plats och
vara delaktig i stadens utveckling. De vill ta tillvara alla
aktivas olika intressen genom möten och aktiviteter, men det
är lätt att tappa folk på grund av tidsbrist.
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Vi blir som gladast när
vi märker att de som odlar
med oss prövar något nytt.
Pratar med en ny granne
eller vågar stoppa händerna
i jorden för första gången.
På sätt och vis är det ju
Boodlas mål att vitalisera
både platsen och individen.

VI HAR träffat så många
underbara barn, unga och
vuxna. I mycket av det
Boodla är idag är det de
barn vi tidgare mött som
visat oss vägen och gett oss
inspirationen att utvecklas
och komma hit. Vi hoppas
bara kunna återgälda dem!
SPACIOUS SUBURBAN PARADISE!

en grön våg där
vi lär oss att
även stadsbor kan
odla en relation
till jorden och den
mat vi äter.
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vad ä r tr ä dg å rden p å sp å rets st ö rsta utmaning
in f ö r n ä sta s ä song ?

Att hålla motivationen och glädjen igång. Skapa
tillgänglighet för alla och lyckas i samarbetet med skolor
och förskolor.
v ilken gr ö da ä r popul ä rast hos er ?

– Första säsongen var det bönor, squash och sallad, men
utifrån vår odlingsplan är mångfald viktigare än popularitet.
Matparken ligger på Gottsundagipen utanför Uppsala.
Alla aktiva är medlemmar i den ideella föreningen som
är uppdelad i odlingsgrupper. Det finns bland annat en
seniorgrupp och en grupp som arbetar efter permakulturprinciper. Föreningen tar hand om de saker som berör alla,
exempelvis material och vatten medan de olika grupperna
ansvarar för fröer. Grupperna organiserar också kurser som
drar in pengar till föreningen. Ansvarig Ylva Andersson
svarade så här på våra frågor:
vad ä r M AT PA R K E N S st ö rsta utmaningen in f ö r
n ä sta s ä song ?

– Vi är ganska stabila nu. Om det kommer mycket mer
folk blir det en stor utmaning. Den här säsongen ska vi få
kommunalt vatten som kommunen ska fixa. Vi hoppas att
det blir klart i tid.
vad var det roligaste f ö rra s ä songen ?

– Valborgsfesten som vi hade. Det kom mycket folk och
det var roligt!
Och såklart det vardagliga arbetet då vi jobbar med
odlingarna. Det är lika roligt!
v ilken gr ö da ä r popul ä rast hos er ?

– Oj, det är jättesvårt! Vi har så mycket, allt som finns i
affären och lite till! Men för mig personligen är det väl vitkål
och brytbönor.

Margot Wiese berättar om sitt engagemang i Vintervikens
trädgård:
– Vi håller ju på och utökar trädgården med nytt både
runt kolonistugan och doftträdgården, så den största
utmaningen blir att få det färdigt.
Förra säsongen var jag inte där så mycket som jag har
varit tidigare, men jag tycker alltid att det roligaste är
hela grejen; att förbereda, så, se allt växa fram, rensa och
sköta om. Och för mig blir det extra roligt att trädgården
är öppen så att allmänheten kan komma. Vi har ju en
grundfilosofi om att odla ekologiskt och ideellt och att det
är en visningsträdgård. Vi har olika kryddor och färgväxter
och vi visar hur man kan kombinera blommor med ätbara
växter i samma rabatt.
Vi har en grupp som planerar odlingarna på våren, och
sen om någon medlem har något önskemål om att odla en
speciell växt så brukar det gå bra.
Jag gillar vallmo, i somras odlade vi vallmo tillsammans
med svartkål och purpurkål i två bäddar och det var väldigt
uppskattat. Sen är det många som gillar våra gula rudbeckior
på hösten.
Det är väldigt olika i gruppen hur ofta man vill och
kan vara där. Flera är där nästan varje dag, andra kommer
någon gång ibland. Det är viktigt för oss att det ska vara
fritt, man är med så mycket man vill. För mig är det som
en oas i förorten där jag kan koppla av med att odla, njuta
av växtligheten och träffa andra trädgårdsintresserade
människor.
S ta d sli v
Urban odling är en del av den nya stadens ansikte.
Framväxt ur ett möte mellan lust och behov. Den bästa av
myllor! Boodla, tillsammans med många andra, vill vara
med och utveckla staden och se hur den nybyggs, återbyggs,
återodlas och blir personlig på ett sätt som gör livet hållbart.

Trädgården på Spåret
Under sensommare fick
vi riktigt fart. Allt
växte och blostrade.
Nya medlemmar strömmade
in.Vi skördade, planterade perenner, målade
skyltar,städade,byggde,
renoverade kafévagnen,
grillade och drack öl.
Det var lönen för vårt
hårt arbete.
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Think Inside the Box
är en serie med 40
'boxlika' porträtt
ritade av gustavo
malucelli, som en
reflektion av hans
egen natur.

hundar att hoppa över hinder och krypa genom rör, andra
tävlar i undervattenspolo. För dem finns det platser och
anläggningar att göra detta på. Jag och många med mig
intresserade oss för något som inte har sådana platser
eller anläggningar. Vår hobby är förbjuden, även på
platser där den inte borde vara det. Jag tillhör en stor
skara graffitimålare som inte har något intresse av att måla
olagligt, vi tycker inte att detta är tjusningen med det hela.
Vi fokuserar på färgen, formen och gemenskapen.
Situationen låter kanske värre än vad den är. Vi rör oss
trots allt rätt riktning. Sigtuna och Botkyrka kommun visar
vägen i Stockholms län. Det finns möjligheter att måla på
öppna väggar inom ett par restimmar från huvudstaden,
för ute i landet är det tolerans man skryter med och inget
annat. Förra året invigdes till exempel ett par viktiga

namn

Hugo Röjgård
gör

konstvetare och ordförande
för Riksteaterföreningen
Graffitifrämjandet
foto: hugo röjgård

Jag tillhör en stor skara
graffitimålare som inte
har något intresse av att
måla olagligt, vi tycker
inte att detta är tjusningen
med det hela.
och

var inte född då, 1984, för snart trettio år sedan.
Året då en av SVT:s två kanaler, som var de enda
som fanns då, visade graffitidokumentären Stylewars. Det
var antingen den eller ett tv-program om cellomusik man
kunde välja mellan den höstkvällen. Cellons hippfaktor
jämfört med det senaste från Amerika var lika med noll och
över en natt hade graffitin kommit till Sverige för att stanna.
Jag önskar att jag fick skriva om hur vi, likt finnarna,
norrmännen och danskarna byggde öppna väggar där alla
fick måla, inte bara graffiti utan vad som helst. Kanske hade
man i Stockholm ansträngt sig lite extra för att vara bäst och
svängt sig med klyschor av typen ”Europas mest toleranta
huvudstad”. Vår kulturminister hade inte bara vetat vad
som var upp och ner på en sprayburk utan hade också, likt
sin finska kollega, haft sin egen tag. Det har visserligen hänt
en del på tre decennier men mycket är tyvärr fortfarande
bara önsketänkande.
Alla är vi olika, vi ser olika ut, vi gillar olika mat
och vi ägnar oss åt olika saker. Vissa gillar att träna sina
JAG
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gemenskapen

och efterlängtade öppna väggar, bland annat 80 meter i
Göteborg, 175 meter i Västerås och 90 meter vid Subtopia
i Alby. Förutom detta gjordes det en rad utställningar, ja till
och med ett graffitikollo. Till Riksteaterns gatukonstkonvent
Art of The Streets på Södra Teatern i Stockholm kom inte
bara några av världens främsta konstnärer inom genren utan
också alla riksdagspartierna. Alliansen är inte längre så enad
i frågan om nolltoleransens framtid och oppositionen lovar
numera att bygga öppna väggar om de vinner valet nästa år.
Subtopias öppna vägg totalförstördes dessvärre i en
olycksbrand under hösten 2012. Många saknar den redan,
för graffiti är faktiskt en åretruntaktivitet. Under den första
helgen målades hela väggen på 90 x 2,5 meter om fyra
gånger. Man målade alltså 900 m2 på 16 timmar, nästan
60 m2 i timmen. Hur kan vissa politiker och beslutsfattare
förbise oss och förminska vårt intresse?
Subtopias vägg ska byggas upp igen och byggandet
av fler öppna väggar pågår runt om i landet. För graffitioch gatukonstintresset är större än någonsin i Sverige.
Förhoppningsvis dröjer det inte allt för länge innan även
Stockholms Stad tar sitt förnuft till fånga.

Vid öppna väggar kan
människor mötas,
gamla och unga graffitimålare så väl som föräldrar och pensionärer.

SKIL och JEKS är två
av landets främsta
graffitimålare, deras
pieces är produkter
av flera decenniers
målande.
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STHLM Debut är en satsning
riktad mot långfilmsdebuterande
regissörer och producenter i
Stockholm-Mälardalsregionen.
S y fte

Att överbrygga gapet mellan
talangutveckling och professionell
filmproduktion.

B akom satsningen

Film Stockholm, Filmregion
Stockholm-Mälardalen, Stockholms
filmfestival och huvudfinansiären
Stockholms läns landsting.
L ä s mer

Debutfilmer är ofta konstnärligt
intressanta, djärva och nyskapande.
Men vägen till en plats i den etablerade
långfilmsvärlden kan bli lång, krokig
och ensam.

www.filmbasen.se/sthlmDEBUT
text: Karin Ekberg
foto: Ida Lindgren

03
namn

GUSTAVO MALUCELLI
bor

SOUL, SYDKOREA
FRÅN

CURITIBA,
BRASILIEN
HAR

bott i sverige
och även skapat
illustrationerna
till artikeln
färgen, formen
och gemenskapen
på s.11
www

www.guzartwork.com
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– KORTA –
Vad g ö r du ?

Jag är en internationellt verksam
multimedia konstnär som vill få
människor att reflektera över ”lycka”.
VA D H A R D U FÖ R V E R K T Y G ?

Jag anser mig själv aldrig färdiglärd
- det är min viktigaste teknik. Jag är
inte kopplad till något verktyg utan
experimenterar med olika typer av
material som normalt inte får blandas
(lim + sprayfärg + vatten + trä).
Den största utmaningen är att
kombinera dessa på ett nytt sätt.
var f ö r street art ?

Street Art är en av många uttryckssätt
som jag använder mig av. Jag gillar
det främst på grund av den tydliga
interaktionen med andra människor, att
man kan följa processen. Sen är det kul
att inspirera unga människor genom att
måla live. Street Art är ett bra sätt att
sprida positiv energi.

NR.006

STHLM
DEBUT

Filmbasen f inns i S ubtopiaomr å d et i
A lb y, B otk y rka och har se d an in v igningen 2 0 0 8
f ungerat som m ö tesplats f ö r unga f ilmare .
K arin E kberg ber ättar om Filmbasens senaste
satsning , talangprogrammet S thlm Debut, som
vä n d er sig till v u x na f ilmare som stå r in f ö r sin
f ö rsta l å ng f ilm .

Bild från Guldbaggenominerade Pojktanten
av Ester Martin
Bergsmark, en film som
rör sig i gränslandet
mellan dokumentär
och fiktion.

N u satsar Filmbasen på att un d erl ätta
l å ng f ilms d ebutanternas arbete me d satsningen
” S T H L M Debut ” .
startade ett talangprogram redan
2008. Vid den här tiden var det många
talangfulla regissörer i Stockholm som stannade i sin
utveckling på grund av att de saknade ett rum för samtal kring
sitt filmskapande.
–Vi ville skapa en kreativ våg där fler vågade utmana sig
själva och varandra, säger Joakim Blendulf, verksamhetsledare
på Film Stockholm och Talangprogrammets huvudcoach under
det första året.
– Jag hade just flyttat hem till Stockholm. Jag var hungrig,
i perspektiv lätt desperat. Jag hade tankar på en långfilm.
Filmbasen och talangprogrammet hjälpte mig att utveckla
filmen som sedan blev Avalon. De hjälpte mig med allt från
formulering till finansiering, säger Axel Petersén.
Filmen Avalon öppnade Göteborgs filmfestival 2012
och var Guldbaggenominerad för bl.a. bästa foto och bästa
manliga huvudroll. Skådespelaren Johannes Brost hyllade Axel
Petersén som ny regissör, från Guldbaggegalans scen där han
höll sitt tacktal som vinnare av bästa manliga huvudroll 2012.
FILMBASEN
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Sedan starten 2008 har 13 personer passerat Talangprogrammet och 2012 långfilmsdebuterade fyra av dessa:
Måns Månsson med Hassel-Privatspanarna, Ester Martin
Bergsmark med Pojktanten, Tora Mårtens med Colombianos
och Axel Petersén med Avalon. Och listan på regissörer som
vässat sina verktyg under Talangprogrammet och sedan
uppmärksammats kan göras lång.
– Men det handlar inte bara om att välja rätt personer,
utan också om att komma in i rätt tid där vi kan göra
avgörande skillnad säger Anne-Marie Söhrman Fermelin
(konsulent för talangutveckling på Film Stockholm/
Filmbasen samt huvudcoach för Talangprogrammet). Hon
har tillsammans med Beata Mannheimer på Filmregion
Stockholm-Mälardalen (regionens produktionscentrum
med uppdrag att utveckla och samproducera professionell
långfilm) bedömt de 56 ansökningar som kommit in till det
nya programmet STHLM Debuts första ansökningsomgång.
– STHLM Debut är mer inriktat på projekt än person och
vi kommer att skräddarsy insatser efter projektens behov.
Vissa lyckade grepp från Talangprogrammet fortsätter, till
exempel fungerade Subtopia som en väldigt bra mötesplats
för oss. Här finns en kreativ miljö där man kan arbeta ostört
och fokuserat, säger Anne-Marie. STHLM Debut pågår
under hela 2013 och sista deadline att ansöka är 10 juni.

BE

here
SQUARE
OR BE

läste att funktionerna lokaliserade till den mänskliga
hjärnas yttersta lager, hjärnbarken, är det som gör
oss till sociala varelser. Hjärnbarken är hjärnans senaste
utvecklingsfas och, som det stod i boken, kom den till när
vi hade tillgång till bra mat och när evolutionen verkar ha
premierat förmågan att vara tillsammans med andra. På
stränderna i södra Afrika hittas kökkenmöddingar, högar
av rester efter skaldjursmåltider, forntida kräftskivor. Det
där goda fettet som våra förfäder åt byggde hjärnbarken där
minnet, uppmärksamheten, tänkandet och språket sitter. En
tolkning av detta är att det som gjort oss till människor är
vår smak för fett från havet och de konkurrensfördelar det
finns i att vara bra på att hänga med andra.
Kollar man runt så är det lätt att inse att vi människor har
en tendens att klumpa ihop oss i grupper och att vi faktiskt är
hyggliga mot varandra. För visst är det så att omsorgen inte
bara om oss själva, utan även om andra, är den dominerande
principen? Det går att rada exempel på motsatsen, men
normen är ändå empati hur ond världen än verkar.
Det finns många effekter av människans förmågor varav
en handlar om innovationer. De har alltid präglat vårt liv på
jorden. Vi kan föreställa oss det som inte finns och skapa det.
Hörde att vi började läsa på allvar för ungefär 150 år sedan
när det blev möjligt att trycka böcker i stora upplagor. Det
där har ju fortsatt att förändra livet för oss sedan dess. Den
enhetliga skolan uppfanns i början på 1900-talet då staten
tog makten över utbildningen. Det gick inte längre att följa i
föräldrarnas fotspår om man skulle ha en tryggad försörjning.
Andra kunskaper behövdes när landet moderniserades och
kanske viktigast; det gick att sätta samma tryckta media i
händerna på alla. Folk blev utbildade genom statens försorg.
Det gjorde människor mer rörliga. Framtiden låg inte längre
där man föddes, utan mer troligt någon annanstans.
JAG
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En av människans största innovationer lär vara väskan. Att
kunna bära mer än vad kroppens naturliga förutsättningar
medger gjorde att det var möjligt att forsla större kvantiteter
längre sträckor. Framförallt ska uppfinningen kopplas till att
maten inte åts upp där den hittades utan kunde bäras hem till
de andra.
Väskan parad med elektroniska upptäckter och viljan att
distribuera text effektivt har tillsammans gett upphov till den
bärbara datorn. Om väskan i sig och den tryckta boken i sig
förändrade världen så har också laptopen gjort det. I den mån
arbetets art tillåter kan mycket arbete göras var som helst.
Det möjliggör en hög grad av flexibilitet och anpassning och
borde betyda mer okonventionella arbetsplatser.
Joggarna joggar inomhus nu för tiden, men varför ser
man så få laptoparbetare i skogen? Svaret finns förstås i
evolutionen och vår anpassning till sociala sammanhang!
Bara för att vi kan sprider vi inte ut oss jämnt i terrängen.
Det är livsnödvändigt att hänga med andra.
I KLUMP Subtopia realiserar människor visioner. Där är
det människornas passion och kompetens, platsens sociala
karaktär tillsammans med nutida teknologi (med urtida
ursprung) som gör det möjligt att både bejaka nedärvda
drifter och skapa något nytt. Det ger mig stor stimulans,
glädje och tillfredsställelse att vara mitt i det sammanhanget.
Inte konstigt, för jag är inte mer än människa.

NAMN

Anders Lindgren
GÖR

Verksamhetsledare
KLUMP Subtopia
foto: pär hugosson

fakta

Inspirationen till
denna text kommer från
Lasse Bergs böcker
Gryning över Kalahari
samt Skymningssång i
Kalahari.

något
rebelliskt
projekt
utan
DEL AV ETT
STRATEG–
tänkande
ISKT
det var
inte

Jouko Astor,
Verkatehdas — Hämeenlinna

DET VAR INTE FÖR ATT KONSTNÄRER
BEHÖVDE BILLIGA STUDIOR.
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F ö r 1 0 0 å r se d an snurra d e kuggh j ulen
öv er hela E uropa och r ö ken pu f fa d e ur in d ustri alismens skorstenar . N ä r tillv erkningen ble v
omo d ern eller f ly tta d e till l ä n d er utan f ö r
E uropa t ö m d es d e gamla tegelschabraken och
betongklossarna . M å nga b y ggna d er f ö r f ö ll
me d an an d ra s å sm å ningom f y ll d es me d n ya
t y per av n ä ringar .
Trans Europe Halles (TEH) samlar ett
50-tal kulturhus runt om i Europa som
alla har det gemensamt att de befinner sig i före detta
industrifastigheter. Subtopia, som en gång i tiden byggdes
som telefonmagnaten LM Ericssons experimentladugård,
är en av dem. En kall vinterdag träffades fem chefer för
nordiska kulturhus i TEH: Karin Lekberg (Subtopia), Matti
Kortelainen (Mejeriet i Lund), Stuba Nikula (Kabelfabriken
och Suvilahti i Helsingfors), Jouko Astor (Verkatehdas i
Hämeenlinna) och Per Arne Alstad (Tou Scene i Stavanger)
för att samtala om hur allt började, om stadsplanering och
om framtidens kultursektor.
karin : Jag tror att anledningen till att många gamla
industrier i Europa blivit kulturcenter helt enkelt är att de
var lediga lokaler med låg hyra och ytor stora nog för vår typ
av verksamhet.
stuba : Ja, det var de husen som var tillgängliga. Till för
10-15 år sedan var det ofta ideella föreningar som startade
verksamhet i sådana byggnader. Föreningarna kunde inte be
staten att bygga nya hus åt dem. De var tvungna att ta det
som fanns, vilket blev de övergivna fabrikerna. Det är först
senare som renoveringsarbetet blivit så dyrt att staten eller
kommunen har behövt ta över ansvaret.
j ouko : Fast när vi startade Verkatehdas var det inte
för att konstnärer behövde billiga studior. Det var inte något
rebelliskt projekt utan en del av ett strategiskt tänkande.
Detta var i början av 90-talet när Finland hade en period av
ekonomisk recession. Den politiska agendan förändrades
och kultur blev en av flera pusselbitar i ett strategiskt arbete
för att skapa en bra framtid för kommuner och städer.
karin : Jag tror man kan jämföra er historia med
Subtopias. Även om Subtopias utveckling varit lite mindre
strategisk och mer organisk. Jag tror att vi nordiska
kulturcenter skiljer oss från till exempel UFA (Berlin) eller
Halles De Schaerbeek (Bryssel) som etablerades under en mer
rebellisk tid.
stuba: Absolut. Till exempel Tou och Suvilahti är verktyg
för stadsplanering. Tar man Kabelfabriken som exempel var
den byggnaden omgiven av ett öde industriområde fram tills
kulturcentret byggdes. Nu finns där istället bostadsområden
och närheten till Kabelfabriken är ett försäljningsargument.
Med Suvilahti säger vi inte att vårt arbete är att bygga ett
kulturcenter, det är att höja priset på marken bredvid oss.
Kommunerna har investerat i kulturcentren och de vill
n ä t v erket
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ha utdelning genom att de kringliggande områdena blir
mer attraktiva.
matti : Samma sak händer överallt.
karin : Det är också bra marknadsföring för, i vårt, fall
Botkyrka kommun.
stuba : Och om du tänker på det andra alternativet, att
kasta ut de som arbetar med kultur för att fylla lokalerna
med kunder som betalar bättre. Det är värre än att använda
oss som verktyg för att skapa intresse för omgivningen.
karin : Ibland upplever jag att förväntningarna från
kommunen är större än det vi kan erbjuda. Jag tror det
är vårt eget fel eftersom vi pratar mycket om allt vi kan
åstadkomma. Vi är visionärer och politikerna använder det
vi säger. Men vi arbetar inte med att tillverka och sälja bilar,
vi arbetar med flyktiga branscher. Plötsligt är inte Subtopia
intressant för de som etablerat sig här. De hittar en bättre
plats någon annanstans och tar sin verksamhet dit. Det som
tagit oss 10 år att bygga upp kan raseras på några månader.

Det kreativa klustret
Subtopia invigdes 2002
och omfattar 14 000 kvm
i Alby Botkyrka.

T. E . H .

Det vi kan åstadkomma stämmer inte alltid överens med det
politiken vill använda oss till och det är svårt.
matti : Apropå olika typer av branscher kan jag tänka
mig att kultursektorn kommer att bli alltmer integrerad med
andra sektorer, till exempel biltillverkning. Jag tycker inte att
skillnaden mellan kultur, media och design är så stor längre.
Om 50 år kommer vi inte prata om vilken näring som är vilken.
Kreativa industrier omsätter faktiskt redan mycket pengar.
karin : Agendan för framtiden är kreativa näringar.
Och allt fler arbetar inom dessa sektorer.
stuba : Kultur och kreativa näringar är en del av
servicesektorn och det är inget fel i det.
karin : Jag tror att kulturcentren kommer att bli viktiga
hubbar i den utvecklingen.
j ouko : Jag tror att en utmaning för oss är att vi
samtidigt måste vara medvetna om att det också finns konst
och kultur, inte enbart kreativa näringar. Ny konst och nya
konstnärer måste få lika stora möjligheter att utvecklas.
karin : Och likaså att våra center behöver vara platser
där människor kan träffas. Även om vi har alltfler digitala
mötesplatser blir det mer och mer nödvändigt att vi får möta
varandra fysiskt.

Även om vi har alltfler
digitala mötesplatser
blir det mer och mer
nödvändigt att vi får
möta varandra fysiskt.

text: ELIN BORRIE
foto: pär hugosson
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Kulturhuset Tou Scene
i Stavanger, Norge.

0020
Hela hiphopens idé är ATT göra
någonting av ingenting och
att göra det som är negativt
till någonting positivt.
Bogdan Bizic
above the clouds
TEXT: ELIN BORRIE
foto: pär hugosson

startades 2005 av Marcus
Lampe och Oskar Lindeberg
som en renodlad dansgrupp. Idag har gruppen 13
medlemmar och de driver kulturföreningen Molnet, ett
hiphopkollektiv som sysslar med dans, rapp, dj:ing,
foto, film och eventarrangemang. Vi har träffat två av
medlemmarna, Bogdan Bizic och Aldo Ruiz.
ABOVE THE CLOUDS

ni ä r b å da dansare , kan ni beskri va det

b o g da n : När jag växte upp i Katrineholm hade vi
inte någon lokal och de stängde fritidsgården. Då hittade vi
ställen som passade utomhus.
aldo: Jag är yngre så jag är uppväxt med att det finns
lokaler. Men de äldre dansarna sa att vi måste lära oss köra
ute och det gör vi också. I andra länder är det fortfarande
någonting man gör som en daglig rutin. Här har vi ju vädret.
b o g da n : Och här bli man bortkörd om man dansar
mitt i stan.

Kan man historien är
det lättare att
utveckla en egen stil.

speciella med era olika stilar ?
aldo : Popping kommer från LA. Förenklat började
det med att man försökte imitera filmer till elektromusik,
tänk robotstilen. Fast egentligen var det många olika stilar
som smälte samman till en, vilket gjort poppingen bred.
Jag har haft turen att få dansa med flera av de första
popparna och de lärde mig mycket om dansstilens ursprung,
så trots att jag är ung har jag mycket kunskap. Kan man
historien är det lättare att utveckla en egen stil.
bogdan : Breaking är också en samling av många
stilar och ursprunget är ett break, ett parti med bara
trummor i en låt. Folk blev som galna på dansgolvet när det
partiet kom.
Min egen stil är rå fast jag gillar att flyta också. Jag har
föräldrar från Balkan och folk därifrån anses vara ganska
råa… (skratt) Nä, men för mig handlar hela hiphopgrejen
om att vara sig själv och visa vad man varit med om.

aldo : En massa saker! Street Star är närmast, där ska
vi vara med.
bogdan : Senare i vår gör vi en hiphopfestival i Märsta
i samarbete med kommunen. Felipe lägger ner mycket tid på
att utveckla Stockholms breakscen och knyta alla samman
och Dj Cam the Downrocker har precis släppt mixtapen
Instrumentalist vol.2.
aldo : Jag och Kalle anordnar en all styles-tävling:
breaking, locking, popping och house tävlar mot varandra.
Vi har varit på Kuba också, kom tillbaka förra veckan.
Där gjorde vi massor av utbyten både musikaliskt och
dansmässigt.
bogdan : Aldo gjorde sin första låt där. Den hade
världspremiär idag!
aldo : Ja, med kubanska musiker vi träffade. En riktigt
bra erfarenhet. Jag saknar Kuba redan.
bogdan : Hmm… jag ser resan som i svart vitt, förutom
bilarna. Vi åkte dit för att lära oss om hiphopkultrens rötter
och det gjorde vi verkligen.
Aldo: Den bästa resa jag någonsin gjort!

ä r hiphop en ungdomssubkultur ?
det h ä r med streetdance , gatudans , vad
har er dans med gatan att g ö ra ?
bogdan : Breakingen kommer ifrån Bronx och där
det var dåligt ställt. Folk hade inte råd att ta klasser på
dansskolor, istället körde de själva på gatan.
aldo : Och så hade man block parties, gatufester. Att
folk var fattiga gjorde att de blev kreativa på ett annat sätt.
bogdan : Hela hiphopens idé är göra någonting av ingenting och att göra det som är negativt till någonting positivt.
aldo : Vi brukar göra street shows på sommaren, vilket
också är nått som funnits med sedan början.
M A G A S I N S U B T O P I aA

bogdan : Nä det tycker inte jag. Inte längre. Många
som började på 70-talet kör fortfarande och de håller
formen också! Men jag tror det kan vara svårt att fastna för
kulturen om man är äldre. Inkörsporten finns bland unga
men sen är man fast.
aldo : Det är bra att det inte enbart är ungdomar
inblandade. De äldre för kulturen vidare så att den växer.
bogdan : Det är också lättare för oss som är äldre att
utveckla kulturen långsiktigt genom att prata med politiker
och folk som kan hjälpa oss. Det kanske är svårt för en
15-åring att åstadkomma samma effekt. Tyvärr respekteras
de inte alltid lika mycket som vuxna.
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N amn

Tilde Björfors
gör

konstnärlig ledare
och grundare av
Cirkus Cirkör
bor

ingarö
aktuell

Som regissör av Cirkus
Cirkörs senaste
föreställning Knitting
Peace som turnerar
runtom i Sverige och
Europa under 2013
och framåt.
text: josefina larsson
foto: Emilia Jiménez-Bergmark
illustration: jonna fransson

05
namn

Teza Holmberg
G ör

Filmproducent på egna
produktionsbolaget
MissHarry som
arbetat med filmen
”Testa”- en kampanjfilm från RFSL om hur
man får unga män
att hivtesta sig
som spelades in i
Hangaren Subtopia.
Foto: TheStudio

– KORTA –
Jag halkade in som produktionsassistent
redan efter gymnasiet, mest för att jag
hade körkort, men sen ringde Norge och
erbjöd mig jobb på en långfilm och på
den vägen är det.
B ä st med ditt j obb ?

Gemenskapen, att man jobbar väldigt
nära varandra och blir sådär supertajta
som en familj.
Hur var det att jobba med ”T e s ta ”?

Det kändes viktigt och roligt på samma
gång, vi tog bland annat in en konditor
som såg till att brottarna i filmen
smordes in i olika glasyrer och det är ju
inte något man gör varje dag direkt.
Var f ö r valde ni att spela in i
H angaren S ubtopia ?

Framförallt för att den är väldigt stor,
men också för att det kändes kul att
upptäcka en ny plats.
Vilken f ilm kan du se om och
om igen ?

Steven Spielbergs ”Solens rike” från 1987.
MAGASIN SUBTOPIA

FRÅGAN MAN
STÄLLER SIG MÅSTE
VARA LIVSVIKTIG

H ur uppt ä ckte du f ilmen ?

NR.006

K an man sticka f re d ? M agasin S ubtopia
samtala d e me d T il d e B j ö r f ors , grun d are av
C irkus C irk ö r , om fä rgen och f r å gorna som le d d e
f ram till f ö restä llningen K nitting P eace .
var det som kom först. Kanske därför att jag befann
mig i slutfasen av mitt forskningsprojekt och
längtade efter ett nytt, vitt, oskrivet blad. Jag befann mig i ett
sammanhang där jag arbetade tätt ihop med cirkusartister,
psykologer och hjärnforskare, som tillsammans undersökte
”meningen med livet”. Det är ju en stor fråga som ofta undviks
på grund av rädslan att uppfattas som naiv. Men jag har nog
alltid varit lite ”more is more” så jag struntade i det säger,
Tilde Björfors.
Så med färgen vitt för ögonen och en längtan efter att skapa
en ny föreställning, ställde hon sig frågan: vad är meningen
med livet?...

...Att arbeta med en cirkusföreställning är
en lång och motivationskrävande process, så
frågan man ställer sig måste kännas angelägen,
ja livsviktig, säger Tilde. I samtal med forskare
inom olika vetenskapliga områden som
religionsvetenskap och hjärnforskning, förstod
hon att det inte alltid handlar om det man
faktiskt uppnår utan snarare om en ”strävan”,
men också om att göra det omöjliga möjligt.
Vilka kan bättre undersöka hur omöjligt
blir möjligt än cirkusartister som tar stora
risker och överskrider sina fysiska begränsningar varje dag. Tilde som arbetade i Cirkör
Lab med lindansaren Alex Weibel Weibel,
påbörjade ett praktiskt och konkret undersökande av orsak och verkan bland trådar
och linor. I efterhand anslöt livestickaren
och handståendeartisten Aino Ihanainen,
luftakrobaterna Mathleena Laine och Ilona
Jäntti samt handståendeakrobaten Jens
Engman. Deras unika artisteri, och olika
förhållanden till linor, rep och trassel, blev
det första stadiga benet i produktionen.
– Det andra benet kom faktiskt från
min son som då var besatt av stickning,
vilket gjorde att jag började undersöka
sticktrenderna runt om i Sverige och i världen.

VITT
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Jag kom till en punkt där det kändes som
att alla jag träffade på hade kopplingar till
någon slags stickrörelse. Jag hittade en bild
på kvinnor som stickade fred som en FNfredsaktion. Då föll allt på plats, eller i alla fall
frågan, kan man sticka fred?
Knitting Peace levererar inte färdiga svar
men ställer frågor och talar desto mer om det
som Karin Boye skriver om i Härdarna: Nog
finns det mål och mening i vår färd, men det är
vägen som är mödan värd. Och det är den där
strävan efter att göra skillnad som finns med
hela tiden. Den finns i musiken som skapas
av multiinstrumentalisten Samuel Looptok
Andersson och bland de lösa trådarna,
som i händerna på små futtiga människor
förvandlas till kraftiga nät och nystan. Det är
som om den där strävan rymmer allt, också
det politiska och en längtan efter förändring.
Sedan premiären i Marseille och föreställningen under Subcase i Subtopia har brev
med stickade föremål strömmat in till Cirkus
Cirkör. För trots att Knitting Peace inte ger
några färdiga svar eller utlovar fred så visar
den att varje liten människa kan göra skillnad,
ja kanske till och med göra det omöjliga:
sticka fred.
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namn

Anna Österlund Nolskog
BOR

Bandhagen
Manusförfattare och
regissör med kontor i
Klump Subtopia
F ilmer i urval

A nna Österlun d N olskog intressera d e sig
f ö r f ilm re dan i ton å ren och begeistra d es av d en
glamour ö sa vä rl d en i gamla H olly woo d f ilmer .
N u stå r hon bakom kameran re d o att ge sig i kast
me d sitt f ö rsta l å ng f ilms äv ent y r .
fick ge vika för bildens kraft, berättar Anna
när vi ses för en kaffe på BioRio i Stockholm.
Efter studier på filmskola och med ett par kortfilmer i bagaget
fick Anna praktik hos regissören och videokonstnären Petra
Lindholm. Praktiken övergick i samarbete och idén om en
nytolkning av femtiotalsfilmen ”Shadows” av John Cassavetes
växte fram. Det som var tänkt som ett kortare konstprojekt
växte till långfilmen ”Skuggor”.
Originalfilmen Shadows bygger på en berättelse om tre
färgade syskon på Manhattan som är en del av femtiotalets
hippa kulturelit i New York. Systern förälskar sig i en man
som får kalla fötter på grund av hennes hudfärg. Skuggor
utgår från samma tema men istället för femtiotalets New York
är platsen Norden, tiden nu och syskonskaran romer. Så långt
från Hollywoodfilmens glamourösa värld man kan komma.
Efter att ha sett och diskuterat Cassavetes film slogs Anna
och Petra av de många parallellerna till dagens samhälle
med en växande acceptans för rasistiska uttalanden och
åsikter. Systern i Skuggor vill slå igenom inom konstvärlden
men skäms för sin bakgrund och låter därför ingen veta
att hon är rom. Den yngsta brodern är desillusionerad och
destruktiv, rädd för att gå i sina föräldrars fotspår medan
den äldre brodern klär sig traditionellt och försöker leva
enligt romsk tradition vilket krockar med hans sexualitet.
”Skuggor är en skildring av hur det är att tillhöra en
minoritet som ständigt får utstå fördomar och rasism och
att försöka finna sig själv och sin egen identitet i skuggan av
starka traditioner.”
Precis som Shadows bygger Skuggor till stor del på
improvisation av amatörskådespelare som berikar filmens
handling med sina egna erfarenheter. Anna som är van att
växla mellan olika roller (producent, regissör, animatör och
klippare) fokuserar på skådespelarregin i Skuggor, medan
Petra står för musik och bildregi. Men mycket av arbetet
ligger framför, som det med att hitta en lämplig producent.
Som debuterande filmare är det svårt men också väldigt
viktigt, eftersom valet av producent ofta är avgörande för
om filmen får stöd eller inte. Det är lite moment 22 över det
hela, avslutar Anna.
– O r d en
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l ä s mer p å

www.tvaljusfilm.se
text: josefina larsson
foto: pär hugosson

SVERIGES
CASSAVETES

att försöka
finna sig själv och
sin egen identitet
i skuggan av
starka
traditioner.

GÖR

Allt av Cassavetes och Fassbinder och den eventuella
uppföljare till Twin Peaks
av David Lynch som enligt
ryktet är på gång.

Boygame, 2012 (regi och
manus), Emellan, 2010
(Producent), Begrav mig
på bakgården, premiär
2014 (producent)
S å gör j ag film

Med humor och varm människosyn fast med politisk
problematik i botten.

Det ä r mer ä n 2 0 0 å r se d an T homas S aint
upp fann d en f ö rsta s y maskinen i E nglan d un d er
sent 1 7 0 0 tal , d en var helt i tr ä och s y d d e ke d j e sty gn. 6 0 år senare kom ” Re d S Girl” , en maskin för
hemmabruk konstruera d av I saac Merit Singer som
ble v d en ti d ens stors ä l j are .
I d ag ä r s y maskinerna elektriska och
an vä n d s , i alla fall av s y maskinsmusikern L eo
C orreia d e Ver d ier , till trick som S aint och S inger
al d rig kunnat d r ö mma om .

sick

sack

jag håller mig
till tunna tyger,
de låter bäst.

vs.
SUBTOPIA MAGASIN

vet precis vilka
sömmar som låter
bäst trots att hen oftast varken syr kläder eller gardiner.
Som en av få symaskinsmusiker i världen är det symaskinsljuden som intresserar. Leo filtrerar stygn, pauser och
maskinsurr från sin ”Brother LS-2125” via ett ljudkort till
en dator och istället för kjol, tröja eller byxa är det dansant
surrande symaskinsmusik som kommer ut på andra sidan.
– Jag kallar det jag gör för elektronisk musikperformance. Jag undviker att sy figurativt eftersom det blir
för mycket pauser och så håller jag mig till tunna tyger, de
låter bäst.
Leo, som är pianist i grunden, har skrivit musik till
andra och pluggat komposition på Stockholms Kungliga
Musikhögskola. Symaskinsidén kom till ur en pressad
skolsituation då tiden var för knapp för att både hinna med
att komponera ett stycke till avslutningskonserten och sy en
maskeradkostym till en fest. Leo bakade ihop uppgifterna
till en och samma. Musikstycket och dräkten blev båda rätt
misslyckade men behållning blev en nyfunnen ljudvärld.
Efter det började Leo programmera sin dator så att den
skulle kommunicera med symaskinen, det tog tre år innan
hen lyckades.
– Symaskinsljuden fångas upp av en magnetpickup och
en kontaktmick. Sen färdas det via ett ljudkort till datorn
som för musiken vidare till publiken. Symaskinsmusik ska
upplevas live.
Precis som många av stadens ljud är symaskinens ljud
mekaniska och repetitiva. Inspiration till sin symaskinsmusik hämtar Leo bland annat från modern konstmusik
och brasiliansk folkmusik men också från tunnelbanans
och stadens ljud. I en av hens tidigare konserter var
utgångspunkten en tågtidtabell och scenen Reaktorhallen
”R1” under Kungliga Tekniska Högskolan. Leo tycker om
urbana och industriella miljöer, som R1 och den tomma
t-baneuppgången vid Universitetet.
– Mycket av hur man förstår musik beror på platsen
och sammanhanget den framförs i, därför är lokalen viktig
för helheten.
Leo har kontor i Klump Subtopia och arbetar just nu
på en ny musikperformance tillsammans med en pianist.
Den går under arbetsnamnet ”Pianot och rummet” och
bygger på ett scenlöst rum med åtta högtalare som placerar
lyssnaren mitt i musiken.
L eo C orreia d e Ver d ier

raksöm
NR.006
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Leo Correia de Verdier
BOR

alby
GÖR

Kompositör och musiker med
kontor i Klump Subtopia
Pluggat

5 år komposition med
inriktning på västerländsk
konstmusik på Kungliga
musikhögskolan
i Stockholm.

Leo Correia de
Verdier med sin
Brother LS- 2125

AKTUELL MED

Symaskinspelningar i maj
OCH juni samt Pianot & rummet
som har premiär 2013 på
Melodybox i Hägersten.
Bäst med Klump Subtopia

Känslan av ett sammanhang
och alla goda råd.
L y ssna p å

Www.soundcloud.com/
leo-correia-de-verdier
text: josefina larsson
foto: pär hugosson

foto: pär hugosson
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URVAL

och

mervärde

M e d f ö renkla d pro d uktion , ö ka d till g ä nglighet och en n ä st intill o ä n d lig katalog av
f ilmer ö kar vå rt beho v av ur val och paketering .
E n del nö j er sig med att handplocka och presentera ,
an d ra j obbar me d att g ö ra upple v elsen st ö rre
genom att paketera f ilmerna me d olika t y per
av kringarrangemang .
fick 2010 års största live-musikupplevelse på en
dokumentärfilmsvisning i en helkaklad lokal på
Kungsholmen där 40 personer kopplade in 40 elgitarrer i 40
förstärkare för att spela två låtar tillsammans. När musiken
var slut ekade applåderna. När applåderna var slut surrade
förstärkarna, när surret var slut visades filmen ”It might
get loud” – en dokumentär om tre av vår tids mest kända
gitarrister: Jimmy Page (Led Zeppelin), Jack White (The
White Stripes) och the Edge (U2). Dokumentärfilmsklubben
Doc Lounge arrangerade filmvisningen och samarbetade med
PSYKAKUTEN (Henrik Svensson och Karolina Stenström)
för att skapa ett kringarrangemang, en engångshändelse som
skulle understryka filmens känsla och budskap.
Jag är ingen gitarr-nörd och ”It might get loud”
är inte den bästa dokumentärfilm jag har sett men
helhetsupplevelsen var magisk.
Ett annat exempel: Filmen ”Man on wire” handlar om
Philippe Petit som drömmer, planerar och genomför den galna
bedriften att gå på lina mellan twin towers. När filmen visades
i Stockholm gjordes det ihop med ett liveuppträdande av
cirkusartisten Alexander Weibel Weibel som spelade fiol… på
enhjuling… på en slak lina mellan två pelare i lokalen. Bara en
JAG

MAGASIN SUBTOPIA
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knapp meter över golvet, mittemellan oss i publiken såg vi en
kort akt som kändes unik, vacker och fylld av spänning. Jag som
satt närmast linan kände kanske extra spänning i form av rädsla
för att få en fiolspelande lindansare över mig. Uppträdandet var
förtrollande och eftersom vi fått en känsla och för-förståelse för
lindans blev upplevelsen av filmen något helt unikt.
Idag tar fler och fler arrangörer med filmen utanför
biografen och arrangerar visningar på offentliga platser, i
barer eller på hustak. Tillsammans med konserter, samtal,
mat och dryck skapar de en upplevelse som gör något med
filmen, med hela upplevelsen och med staden.
I år fyller kvartersbiografen Rio, vid Hornstull 70 år. Det,
och biografens sentida återupplivande är fantastiskt. Nyligen
utsågs Bio Rio, av tidningen FLM:s läsare, till Sveriges bästa
alternativbiograf. Och Bio Rios satsning på Salong 4, den
lilla bar-biografen i källaren på bistro Barbro, tilldelades
Nöjesguidens pris som Årets nöjesförbättrare 2012.
När filmen ”Shoo Bre” hade premiär på Tumbascenens
biograf var känslan av gemenskap något utöver det vanliga.
Filmen är baserad på en roman av Douglas Foley, som
arbetat som bibliotekarie på Albyskolan, filmfotografen
Jay ”Veesualz” Vasquez hade gått på Tumba Gymnasium,
produktionskontoret hade de haft hos oss i Subtopia, några
av skådespelarna kom från närområdet och platser runt om i
Botkyrka syntes rätt igenom filmen. Upplevelsen att se filmen
i Tumba tillsammans med över 300 botkyrkaungdomar,
personer som kände igen sig själva, deras upplevelser och
platser de varit på gav en otrolig stämning och biografen
fylldes av liv.
Det finns många sätt att tolka trenden. Kanske har
utvecklingen ett ursprung i att vi saknar den gamla
kvartersbiografen. Men det kan också kopplas till det faktum
att vi kan se film överallt och när som helst. Då framstår
besöket på den stora multiplexbiografen (en biograf med

M agasin S ubtopia ba d tio akt ö rer på
S tockholms alternati v a f ilmscen beskri v a
v ilken t y p a v f ilm d e v isar , var oc h var f ö r .

JAG fick 2010 års största livemusikupplevelse på en
dokumentärfilmsvisning i en
helkaklad lokal på
Kungsholmen där 40 personer
kopplade in 40 elgitarrer i
40 förstärkare för att spela
två låtar tillsammans.

flera salonger) som ointressant och en otillräcklig ram för
filmupplevelsen – mervärdet är för litet.
Beskrivningen av mervärdet i bioupplevelsen verkar allt
för ofta utgå från biografens tekniska överlägsenhet – den
stora duken, biostolarna, ljudet och 3D. Det som hamnat i
skymundan i den kommersiellt definierade bioupplevelsen
är gemenskapen – att VI ser en film TILLSAMMANS.
Teknikutvecklingen formar film- och biokulturen på
många sätt. 2012 beräknades det att omkring en miljard
människor använder smartphones. I det här sammanhanget
betyder det att omkring en miljard människor går runt med
en utrustning som ger dem möjlighet att se, såväl som göra
och sprida, film - i fickan. 2015 räknar mobilbranschen med
att antalet dubblats.
Med nya kreatörer och nya visningsfönster kommer nya
konsumtionsmönster för film. YouTube, Video on Demandtjänster (VoD) och andra typer av videosajter gör att vi, som
konsumenter av rörlig bild, kan söka oss längre ut i den
långa svans av nischproduktioner som nu finns tillgängliga.
Det finns idag ett enormt utbud av specialinriktade
minifestivaler, sajter som visar de hetaste klippen i de mest
obskyra genrerna, och till och med bloggar specialiserade på
att guida användaren fram till de bästa filmerna på specifika
VoD-tjänster.
På nästa uppslag hittar du korta presentationer av några
av de alternativa visningsfönstren för film i Subtopias närhet;
i klustret, i staden eller på nätet. De har gjort det till sin
uppgift att visa dig det bästa, konstigaste, roligaste, viktigaste
eller senaste och ge dig upplevelser utöver det vanliga.

Cinemateket
Dokumentärfilmsfestival
V ad:

En årlig festival
som visar dokumentärfilm
från hela världen med
fokus på den kreativa
dokumentären.
var :

Biograf Victoria, Bio
Rio, Galleri kontrast och
Moderna muséet.
varför :

Utrymmet för
dokumentärfilmen är
fortfarande litet och
majoriteten av filmerna
som Tempo visar skulle
annars inte nå en svensk
publik. Tempo är även
en viktig arena för
nutidsdebatten och har
också ett stort antal
seminarier under
festivalen.
mer inf o:

www.tempofestival.se

Bio Rio
V ad :

Bio Rio visar en stor
mängd europeisk film och
filmer i originalversion
från så många länder som
möjligt. Bio Rio är också
en mötesplats med café.
var:

 Bio Rio Hornstull Strand
3 och Bio Rios biobar
salong 4 som ligger i
Barbro på Hornstulls
Strand 13 i Stockholm.
varför:

Den monopolliknande
strukturen inom biografsverige bidrar till att
filmutbudet blir likriktat.Bio Rio finns till
för att bredda filmutbudet
i Stockholm genom att;
ge plats åt svensk independentfilm, lyfta
intressefrågor inom t.ex.
jämställdhet, miljö och
rättvisefrågor samfungera
som biograf för svenska
filmskapare vars filmer
inte fått biodistribution.
mer info:

www.biorio.se

Jonas Boutani Werner
Film- & Mediasamordnare i Subtopia

Vårrullen
V ad :

Visar ung film från hela
Stockholms län inom genrerna fiktion, animation
och dokumentärer.
var:

 Festivalen genomförs
varje vår och hålls i Xenter
Botkyrka samt Tumbascenens digitala biograf
i Botkyrka.
varför:

För att tillhandahålla en
plattform för ung film i
Stockholms län samt som en
viktig filmfestival där
ung film i Sverige, filmare,
bransch och publik kan mötas.
mer info:

www.varrullen.se

Stocktown
V ad :

Stocktown visar videoklipp
inom dans, musik och konst som
normalt inte sänds på TV.
var :

På www.stocktown.com
varför :

För att berika, inspirera
och öka medvetenhet om
icke-västerländska,
oupptäckta rörelser och
gatukulturer.
mer inf o:

www.stocktown.com 

Kortfilmsklubben

Videoverket
V ad :

Visar modig och nyskapande
film i alla genrer däribland
glad, smutsig, naken och
störig kortfilm.
var:

Bio Rios biobar salong 4
som ligger i Barbro på Hornstulls Strand 13 i Stockholm.
Varför:

Finns till för att höja
kortfilmens status, visa
kvalitetsfilm av unga,
begåvade och modiga
regissörer och lyfta fram
en tematik som annars har
svårt att få utrymme på
biograferna idag.
Mer info:

SPACIOUS SUBURBAN PARADISE!
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www.kommunenfilm.se/
videoverket

forts.

Zita
FOLKETS BIO
Vad:

Stockholms äldsta biograf
(fyller 100 år i år).
Visar film från Europa och
världens alla hörn,
knattefilm för de små samt
svensk dokumentär- och
kortfilm.

M er info :

www.cinemafrica.se

V ar :

Larry’s corner

V arför :

Visar okänd film som
Larry tycker är bra och
intressant.

Zita Folkets Bio ligger
på Birger Jarlsgatan 37
i Stockholm.
För att garantera biovisning för filmer som
annars har svårt att nå
publiken. All film har rätt
att visas på stor duk-är
grundställningstagandet.
Under våren 2013 lanserar
Zita ”Folkets val” som
ären visningsform som
låter publiken bli
programsättare.
M er info :

031

V arför :

Festivalen startade 1996
med viljan att ge plats åt
berättelser och konstnärliga uttryck som inte
visas någon annanstans.
Samt för att förmedla
film, andra perspektiv och
kunskap om strukturell
och symbolisk rasism.

V ad :

V ar :

Affären Larry’s Corner
på Grindsgatan 35 på
Södermalm.
V arför :

”För att min fru vill få
bort mig en kväll i
veckan och för att jag
tycker det är roligt”.
M er info :

www.larryscorner.se

www.zita.se

Cinemateket
V ad :

Visar allt från stumfilm
med levande musik till
de allra bästa och senaste
festivalfilmerna från
hela världen.
V ar :

Filmhuset tisdag- söndag
och måndagar på Biograf
Victoria
V arför :

Cinemateket är den enda
biograf i Sverige som
visar klassiker och
utländsk film i originalformatet 35 och jätteformatet 70 mm.
M er info :

www.cinemateket.se

Cinemafrica
V ad :

Visar konstfilm, kortfilm,
spelfilm och dokumentärer
av filmskapare från den
afrikanska kontinenten.

Doc lounge
STOCKHOM
V ad :

Visar i huvudsak
domentärfilmer, kortdokumentärer som angränsar
till konstfilm samt rena
konstfilmer.
V ar :

Bio Rios salong 4 som
ligger i källaren på
restaurang Barbro samt
utomhusvisningar på
sommaren på Trädgården
UnderBron.

05
namn

Michael Werme
bor

Älvsjö

V arför :

Visar dokumentärfilm på
ett annorlunda sätt i
andra lokaler än den
typiska biografen.
Lyfter olika teman för att
skapa kringarrangemang,
fördjupning och mervärde.
M er info :

www.doclounge.se/
stockholm

gör

Har precis startat
Restaurang Subtopia
som är en lunchreStaurang i Subtopia.
foto: pär hugosson

– KORTA –
hur känns det att vara kock
till pyrotekniker & maskmakare?

Spännande. Jag tycker om blandningen
av folk som möts på Subtopia, det är
en väldigt inspirerande miljö för mig
som kock.
vad kommer subtopias
restaurangg ä ster att f å ä ta ?

Fokus kommer att ligga på luncher i
buffé-form med svensk husmanskost
i grunden. Men eftersom jag jobbat
fem år med asiatisk mat kommer det
bli en del av det och även mat från
mellanöstern.
och om kocken s j ä lv f å r v ä l j a ?

Det där med favoriträtt är svårt. Jag har
tre: Pad thai, lettisk frikadellsoppa eller
mammas lasagne.
fav oritr å vara , har du n å gon ?

V ar :

CinemAfrica är en årlig
filmfestival på Bio Rio,
Zita, Sture, Moderna
Museet och Södra Teatern.

Svenskt kött av bra kvalitet, gärna kalv
eller hjort.
hur v iktigt ä r det med 'gadgets ',
finns det något som du inte
klarardig utan i k ö ket ?

En riktigt bra kockkniv måste jag ha.
SUBTOPIA MAGASIN
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i hangaren
subtopia
I maj spelar syskonduon
The Knife i Hangaren Subtopia. Den
2 200 kvm stora lokalen, som tidigare
var ett bygglager, har renoverats för
att passa olika typer av evenemang och
verksamheter som film — och tvinspelningar, konserter och cirkusföreställningar. Intresset för The
Knifes konsert är enormt och förväntningarna skyhöga. Magasin Subtopia
snackade med Ola Broquist, agent på
Luger, som följt The Knife sedan starten.
TEXT: Josefina Larsson
foto: Alexa Vachon

H ur kommer det sig att ni
valde H angaren S ubtopia som
scen f ö r T he K ni f es konsert ?

Både vi och The Knife var från början
inne på att använda ett ställe som känns
lite oväntat och inte uttjatat. Hangaren
är perfekt för där finns de tekniska och
fysiska förutsättningarna som krävs
och sedan är det ju skitkul att det ligger
utanför city! Man får passa på när det
är konserter med stark dragningskraft
att liksom dra ut folk från stadskärnan.

skulle spela live, haha. Och de spelar ju
fortfarande väldigt sällan live jämfört
med de flesta. Det som kommer nu är
i princip deras andra turné. Man kan
väl mer säga att jag fallit för deras sätt
att förhålla sig till musiken, branschen
och sig själva, förutom det faktum att
musiken är grymt bra.
Var f ö r tror du att T he K ni f e
har bli v it s å stora ?

De är bra, intelligenta, ärliga och
gör sin grej fullt ut. Inga kompromisser.

Hur länge har du jobbat med The
Knife och vad var det du föll för

D u ä r agent p å L uger , vad ä r

när du såg bandet första gången?

ditt musikmotto ?

Jag har jobbat med Knife ända
sedan de började och det hänger ihop
med att jag jobbat med Karins tidigare
band Honey Is Cool innan dess. Det
tog ju lång tid från det att The Knife
bildades tills de överhuvudtaget spelade
live. I många år var det oklart om de ens

Att följa hjärtat och magkänslan,
men att använda skallen under resans
gång.
Vad ä r ditt b ä sta tips till de
som inte redan har bil j ett till
n å gon av T he K ni f es konserter
i H angaren S ubtopia ?

SPACIOUS SUBURBAN PARADISE!
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Åk till Way Out West!!

Street art:
Ett demokratiskt
språk

RÄTT
BUSS
FLYTTAR AVLÄGSNA
PLATSER TILL FOLKET!
gemensamma dröm om en resa
genom Europa blev startpunkten för företaget RättBuss och Kulturföreningen
Bussfolket. Magasin Subtopia träffade Peter Oijens och
Frida Berglund, två av delägarna i RättBuss för att snacka
mobilitet, Solsidansafari och bussnörderi.
peter : Vi var ett gäng kompisar som ville ut och resa,
så vi gick ihop och köpte en 15 meter lång, illgul buss från
Upplands länstrafik, och gav oss iväg. Det var 2010, vi hade
inte någon affärsidé för bussen då och efter Europaresan
som var rätt intensiv behövde folk vara ifrån varandra ett
tag. Först i januari 2011 hade vi vår första riktiga körning
och idag är vi tre personer som driver företaget RättBuss och
Kulturföreningen Bussfolket.
f rida : Jag minns första körningen, det var
svinkalla -25 grader och all el dog. Det hade kunnat bli
rätt misslyckat, men efter att bussen parkerats under
Liljeholmsbron höll vi oss varma genom att slå på en
godispiñata som hängde ned från busstaket.
peter : Det blev faktiskt en fantastisk kväll trots elhaveriet och sen dess har verksamheten rullat på, vuxit och
blivit mycket tydligare. Vår affärsidé är ju rätt enkel: ett rum
på hjul som kan fyllas med konst, musik, mat, människor
eller som vid en av våra körningar -en hel skog. Vår styrka
ligger delvis i innehållet men framförallt i mobiliteten.
f rida : Vi anlitas ju mest för specialuppdrag, som när
vi gjorde en guidad tur för RFSL utifrån ett queerperspektiv.
Då hade vi resenärer från hela världen som undrade om alla
bussar i Sverige var som vår (skratt).
peter : Förutom de vanliga och mest inkomstbringande
kör-ningar så driver vi också en ideell förening som heter
Buss-folket. Där är vårt fokus politiskt och kulturellt, medan
ekonomin och att gå med vinst är mindre viktigt. Bussfolket
vill istället skapa och genomföra så mycket bra saker som
möjligt, varje medlem betalar en avgift på 150 kr och får delta
i allt som händer.
KOMPISGÄNGETS
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R ä tt B uss

Peter Oijens,
Frida Berglund OCH
Valentina Bender
BOR

Parkeringsplats
i Subtopiaområdet,
Botkyrka
GÖR

Driver RättBuss,ett
rullande kulturhus

B ä st med S ubto p ia

Att få vara en del av ett
professionellt sammanhang
Peters favvobusslin j e

195:ans nattbuss
till Hagsätra

F ridas favvobusslin j e

172 mot Fittja

och

Subtopia
Foto Jesús Vilamajó

L ä s mer p å

www.rattbuss.se

TEXT: Josefina Larsson
foto: pär hugosson

f rida : Så man kan säga att vi står på två ben:
traditionella körningar som vi gör via aktiebolaget och det
ideella som skapas tillsammans med föreningens medlemmar.
Men sen går ju verksamheterna ofta in i varandra och våra
traditionella körningar är rätt otraditionella jämfört med ett
renodlat bussföretag.
peter : Ja vi är nog ganska ensamma om att driva ett
rum på hjul som kan göras om till skog, galleri, musikscen,
föreläsningssal eller som tar med resenärer på ”Solsidansafari”
och på så sätt flyttar avlägsna platser till folket.
b ä sta bussminnet ? När vi skulle köra ett stort
gäng till indiefestivalen Fröjdeluckan i Nora och slutade
som festivalens egen badbuss vid havet där det blev spontan
fest på stranden.

Ibland kan själva syftet vara att placera
en scen mitt i samhällets offentliga rum
— ofta (men inte alltid) med något slag
av politiska förtecken.
SPACIOUS SUBURBAN PARADISE!
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034
tänker du på när du hör ”street art”? Graffiti kanske
eller ett gäng med boombox i en ungdomsfilm från
80-talet? Fast egentligen är kultur på gatan gammalt som,
ja gatan, och en tradition inom många olika konstformer.
I cirkusbranschen är att uppträda i det offentliga rummet
en urgammal tradition som idag tar sig många olika uttryck
och former. Ibland kan det handla om ”busking” vilket
är när artister uppträder på gator och torg och tar betalt
”i hatten”. Ibland kan själva syftet vara att placera en scen
mitt i samhällets offentliga rum - ofta (men inte alltid) med
något slag av politiska förtecken.
Det finns massor av buskingfestivaler världen över. Den
mest kända och ansedda heter i World Busker Festival i
staden Christ Church på Nya Zeeland. Även Stockholm har
sin festival, Stockholm Street Festival som drivs av Thorsten
Andreassen. Han är en av eldsjälarna inom gatuartisteri i
Sverige och det var på gatan hans karriär började för över
30 år sedan. Om man jämför att spela på gatan med att
spela på scenen tycker han att scenen är rena räkmackan.
Det kräver en extraordinär kommunikation med publiken
om man ska lyckas på gatan. Samtidigt är busking en schysst
överenskommelse med publiken eftersom de betalar för
det som de gillar. För Thorsten är det självklart att varje
större stad har en eller flera platser för gatuartister, som
Covent Garden i London, och han arbetar för att klimatet
för gatuartisteri ska tina i Sverige.
VAD

Vi har våra offentliga
rum för att vi ska
kunna uttrycka oss.

– 2009 dömdes en svensk gatuartist för störande av ordning
när han spelade på Drottninggatan i Stockholm. Det var
en av anledningarna till att vi startade Stockholm Street
Festival. För hur ska en tjänsteman kunna avgöra vad
som är konst eller vad som är provokativt? Vi har våra
offentliga rum för att vi ska kunna uttrycka oss. Stockholm
Street Festival är ett sätt att visa Stockholm vad kvalitativt
gatuartisteri kan vara. Vi tar hit de bästa artisterna från hela
världen och det uppskattas!
Stockholm Street Festival håller till i Kungsträdgården
i Stockholm i mitten av juli. På bara tre år har festivalen
dubblat antalet besökare till 57500. Likaså ”hattarna” och
medieuppmärksamheten växer för varje år och festivalen
har gott renommé internationellt i branschen. Något som är
MAGASIN SUBTOPIA
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Stockholm Street
Festival 2012
Artist: Abigail Collins från australien
foto: Lennart Stenberg

viktigt enligt Thorsten eftersom svenska gatuartister än så
länge går att räkna på ena handen.
Sommaren 2012 deltog Subtopia på en av Europas
största gatuteaterfestivaler, Fira Tàrrega i Katalonien,
Spanien. Den största delen av programmet på Fira Tàrrega
är föreställningar där artisterna har ett gage och dit publiken
köper en biljett. Varje liten oansenlig gränd kan förvandlas
till en scen under några dagar. Jordi Duran är konstnärlig
ledare för Fira Tàrrega och han menar att det politiska läget
var anledningen till att festivalen kom till:
– Festivalen föddes några år efter att diktaturen avskaffats
i Spanien, en synnerligt fruktbar tid i Spaniens moderna
kulturhistoria. Folket ville återta sina offentliga rum och de
offentliga platserna hamnade i centrum av våra liv igen. Fira
Tàrrega är ett av de få projekt som lever kvar sen den tiden.
Fria Tàrrega är en stor folkfest. Människor kommer från
hela Spanien, och även övriga Europa, till den lilla staden
Tàrrega med anor från medeltiden. Gator och torg svämmar
över av artister och publik som trängs i uppsluppen symbios.
Av naturliga skäl är förutsättningar för konst och artisteri
på gatan inte lika goda hos oss. Här i Norden är säsongen tre
månader kort och ibland regnar det mesta bort. Kanske är vi
inte heller lika vana att använda det offentliga rummet som
en plats för kultur?
Thorsten har i samarbete med Riksteatern turnerat med
sin festival runt om i Sverige. I många städer verkar det
finnas ett sug efter ett levande gatuliv. Publiken strömmar till
och visar tydligt sin uppskattning för artisterna. Det är dock
inte alla som förstår grejen med hatten, att uppskattningen
också ska ske genom att betala artisten. Just finaniseringen
är det som Thorsten menar är svårast:
– Det är inte alltid enkelt att finna finansiering till den
här typen av festival. Fast om kulturdepartementet inte
har definierat gatukultur och gatuartisteri som en egen
konstform, hur ska man då kunna begära att näringsliv och
publik ska förstå vad det är? Samtidigt, i pressade situationer
blir man oerhört kreativ. Att inte ha bra förutsättningar
skapar en drivkraft men om den finansiella uppbackningen
dessutom är svag blir det tufft att hitta kraft år efter år.
Även om gatukultur och gatuartisteri är mer utvecklat
och stabilt i andra delar av Europa menar Jordi att det är

långt från att vara ett institutionaliserat kulturuttryck och
det finns fördelar med det:
– Istället för att försöka finna sätt att överleva den
nuvarande ekonomiska krisen som sätter villkoren för hela
samhället, är kulturpolitiken otydlig eller icke existerande.
Utomhuskultur står emot lite bättre eftersom den alltid
befunnit sig i kris. Historiskt har institutioner varit dåliga på
att stödja denna typ av kultur som är så full av möjligheter,
så att stå inför den här situationen är inte lika svårt för oss
som för andra.
Det finns säkert många anledningar till att gatukonst
och artisteri inte är lika stort i Sverige som på andra håll i
världen. Kanske har vi inte samma behov av att höras och
synas på gator och torg eftersom vi i modern tid aldrig
levt under förtryck. Men visst vore det härligt att få lite av
det där sprudlande gatulivet man kan möta i andra stora
städer. Kanske bli överraskad av cirkusartister som plötsligt
repellerar nerför husfasaderna i city eller en återkommande
ljusinstallation som den som spelar över palatset i Bryssel
varje kväll, eller en clown som utmanar oss med humorn
som medel? Och kanske är gatukultur faktiskt ett sätt att
knyta kontakter över gränser så som Jordi menar:
– Även om Europa är olika kulturellt, ekonomiskt,
politiskt och till klimat, har gatukultur förmågan att knyta
oss samman. Det är ett demokratiskt språk, som låter
medborgarna använda det offentliga rummet som en Agora,
en plats för dialog som försvarar stadens sociala funktion.

Playalong web • filmfestival • musikkurser • kulturkalas i Hallunda •
konserter • danskurser • öppen verksamhet • animeringskurser •
ES-MUSIK • bildkurser • musikalshow • keramikkurser • sommarjobb •
filmkurser • kulturskolans avancerade program • teaterkurser • kultur
på gårdarna • workshops • scenkonsthelg • prova-på •
BOTKYRKA
lovaktiviteter • YMU
KULTURSKOLA

Läs mer på www.botkyrka.se/kulturskolan

ing i
ny utställn
onsthall
botkyrka k

Utställningen är öppen
till den 18 augusti

Efter arken en ö: Rapporter från Team B
En utställning med några av Finlands främsta samtidskonstnärer: Terike
Haapoja, Sasha Huber, Antti Laitinen, Jani Ruscica och Salla Tykkä.
Följ med på en expedition som utforskar människans relation till djur och natur.
I samarbete med Finlandsinstitutet.
I Botkyrka konsthall möter du samtidskonsten med utgångspunkt
i vår tids aktuella ämnen och frågeställningar.

Läs mer på www.botkyrkakonsthall.se

Välkommen till Botkyrka!

text: ELIN BORRIE
foto: Jesús Vilamajó / Lennart Stenberg
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Text: Elin Borrie
Foto: Ben Hopper

Sisters:
Tillsammans som
en kropp

NÄSTA GENERATION
SAMTIDA CIRKUSARTISTER
ÄR PÅ VÄG MOT DIG

Vi är tre killar med olika nationaliteter,
fysik och sätt att tänka men med
samma önskan: att röra oss tillsammans
som en kropp.
Cirkuskompaniet Sisters består av Pablo Rada
Moniz, Valia Beauvieux och Mikkel Hobitz Filtenborg som
träffades på Dans- och cirkushögskolan (DOCH) och tog
examen våren 2012. Det har hänt mycket sen dess och
bland annat har de blivit utvalda till det prestigefyllda
stödprogrammet Circus Next som i år ger fem europeiska
cirkuskompanier möjlighet att utveckla nya föreställningar.
K an ni beskri va S isters i en mening ?
P ablo : Vi är tre killar med olika nationaliteter, fysik
och sätt att tänka men med samma önskan: att röra oss
tillsammans som en kropp.

KOMPANI: la meute
foto: ben hopper

kultur. Vi är uppväxta med saker som hiphop och skateboards.
Det är en del av vår generation och något som vi gillar att syssla
med på fritiden. Det blir naturligt att vi blandar in det.
T v å nordiska kompanier , samt ett delv is
nordiskt , ble v uttagna till C ircus N e x t .
H ur kommer det sig tror ni ?
Valia : Frankrike har länge varit medelpunkten inom
samtida cirkus, så när det kommer bra saker från andra platser
blir alla nyfikna. Det händer spännande saker i Norden och
Sverige nu!
P ablo : De artister som kommer ut från DOCH har
branschens ögon på sig. Och av de fem som valdes till Circus
Next hade tre stycken fått stöd av Subtopia på olika sätt!

” U r b a n c i r k u s ” ä r en ben ä mning som man
ibland an v ä nder f ö r den typ av cirkus ni

H ur ser S isters kommande halv å r ut ?

skapar . Vad ä r det ?

Valia : Vi har residens hos bland andra Subtopia till april
och under sommaren turnerar vi i Europa med en kortversion
av vår kommande föreställning Clockwork. Den stora
premiären kommer att bli i oktober.

Det är väl inte direkt en stil eller genre inom cirkus,
mer ett koncept. Lite råare känsla, urban scenografi och kostym
och sådant som går att relatera till hela street art-rörelsen.
Valia : Sisters är inte gatuartister, men vi inspireras av urban
M ikkel :

N å gra sista ord ?
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Valia : Thanks Big Brother!
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Artist: Isak Arvidsson
Foto: Einar Kling Odencrantz

De är idealistiska,
de söker sina
personliga uttryck
och de vill skapa
nya, egna former
av cirkus.

Artister: Chipmunk Forge
foto: Heli Sorjonen

TEXT: Kiki MuukkoneN,
Konstnärlig programchef Hangaren Subtopia

Artist: Ron Beer
Foto: Yonatam agami

Kompani: Balagans
Foto: Jutta Bertrams

ung generation samtida cirkusartister är på väg.
På frammarsch, på uppmarsch, några av dem
ibland på hit- och ditmarsch eller bakmarsch, vilket även
det hör till saken.
Sedan 2005 finns det en treårig högskoleutbildning för
cirkusartister i Stockholm. Vartannat år går det alltså ut
en kull utbildade cirkusstudenter från Dans- och Cirkushögskolan (DOCH). Vi har redan sett tre klasser, totalt
50 cirkusartister, ta examen och stiga ut i världen med
sin konst. Nästan samtliga arbetar idag med egna projekt
eller är anställda hos andra kompanier. Jag har räknat lite.
Av de 50 från högskolan redan utexaminerade cirkusartisterna har 33 skapat egna kompanier eller soloprojekt,
medan tolv har fått anställningar på större cirkuskompanier.
Totalt har drygt hälften av dem flyttat från landet, medan
knappt hälften har behållit sin bas i Sverige. De som har
flyttat vill komma tillbaka med sina föreställningar; de som
stannar kvar här arbetar minst lika mycket utanför som
innanför landets gränser - än så länge oftast mer. Om jag har
räknat rätt så har elva nya cirkuskompanier och fyra soloföreställningsprojekt skapats av elever med examen från
högskolan. Och i juni 2014 utexamineras ytterligare en kull
artister, med egna projekt och mål i sikte.
I mitt arbete har jag kontakt med många av dessa
artister på olika sätt; de kanske har residens på Subtopia,
deltar i Subcase (Subtopias årliga cirkusmässa för cirkus)
eller kommer till oss för produktionsrådgivning och
coachning. Dessa unga artister är drivna och galet kreativa.
De vill ut i världen - ja, bokstavligt talat hela världen – för
att skapa konst och möta människor. De är idealistiska,
de söker sina personliga uttryck och de vill skapa nya,
egna former av cirkus. Mötet med dem förändrar mig
EN

och mina ögon ständigt, på så många sätt. Idag befinner
sig deras arbetsmarknad framförallt ute på scener och
festivaler i Europa, varför de naturligtvis styr sina kosor
ditåt. På utmarsch. Jag hoppas att de alldeles, alldeles snart
kommer att erbjudas möjligheter att dyka upp allt oftare
på scener och festivaler i Sverige, som en självklar del av
scenkonstsammanhanget. På scener och i tält nära dig.
När de gör det, gå dit. Se dem, möt dem. Det är min
varmaste rekommendation.

Kompani: Apocalyptic Circus
Foto: Paul Blakemore
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Kompani: Tanmis
Foto: Einar Kilng Odencrants
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PUNKCIRKUSPOESI:
Enkelt, skriker du högst så får du
som du vill. Det gör väl inte så
mycket om torget blir lite bränt i
kanten? Om smuts, galenskap och
avvikande uppförande får några
timmars fristad på allmän plats?
P unkcirkuseu f ori :
Uppstod när gubbarna på parkbänken i Rålis kom fram efter
föreställningen och gav sin
recension: ”Det bästa vi sett och vi
har suttit här i 20 år och sett allt!”
P unkcirkuss y mpati :
Det brinner överallt! Har de kontroll? Är ni säkra? Nä, helt säkra
ska vi inte vara. Det ska darra i
maggropen när de skriker från
scen: ”WE SAY HOSTAGE YOU
SAY…” ”YEAH!”

K om o c h bli tagen som
gisslan av stans
sn ä llaste p unkare !

31 maj och 1 juni intill
Hangaren Subtopia, Alby.
mer info

www.burntoutpunks.com
Foto: Ludovic des Cognets
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SPACIOUS SUBURBAN PARADISE!
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Ida Wahlund

Teaterproduktion & kreativitetsworkshops

www.2funny.se

www.circusarts.se

www.idawahlund.com

Above the clouds

Streetdancegrupp & Hiphopkollektiv

Circus Village 7 Vagnar
Cirkusby / kollektiv

Academica cultura

Cirkus Cirkör

www.academiacultura.se

www.cirkor.se

Kulturförening

Cirkuskompani

Alby IF

Cloudberry catering

www.albyif.com

www.cloudberrycatering.se

Idrottsförening

Animal Religion

Mobilt kök

Clowner utan gränser

Idea society

Islamiska förbundet
Religiöst förbund

Iwa Hedensjö

Textildesign & filmproduktion

Cirkusartist

www.kajsabohlin.com

Kajsa Englund

Sångerska

Kulturstipendium för unga

www.youtube.com/user/ArgavanAgida

www.botkyrka.se

Fysisk komedienne

Fanzingo

Karin Fjellman

Balagans

Cirkuskompani
www.balagans.net

Boodla

Urban odling
www.boodla.se

Stockholms
jobbscen

Coaching för arbetssökande

Burnt out Punks
Punk-eld-cirkus

www.burntoutpunks.com

C&T-Creation
Formgivning

www.ct-creation.com

Celso y Frana
Cirkuskompani

www.celsoyfrana.com

Chipmunk Forge
Cirkuskompani

www.chipmunkforge.com

Circumsdance

Cirkus- & danskollektiv
www.circumsdance.com

Fia Lönnborn

Kläddesigner, mönsterkonstruktör
& stylist
www.fialonnborn.se

Filmbasen

Växthus för unga filmare
www.filmbasen.se

Food for thought
Mat som resurs för att
motverka utanförskap
www.foodforthought.se

Funnybones Production
Produktionsbolag &
artistförmedling
www.funnybones.se

Föreningen för Alby
folkhögskola
Folkhögskola

Dockteater

www.puppets.se

KEL

Performancekompani
www.kel.se

Kompani Bastard
Dock- & attributmakeri
www.kompanibastard.se

Kompani Vet Hut / Trupp
Trunk
Cirkuskompani & clowner
www.kompanivethut.se
www.trupptrunk.se

Kulturlabbet Rutan
Botkyrka Kulturskola
www.botkyrka.se

Leo Correia
de Verdier

Kompositör & musiker

Lola

Magmanus

www.ronbeeri.com

Ruby Rose
Productions

Produktionsbolag för cirkus & varieté
www.rubyrose.se

RättBuss

Rullande kulturplattform
www.rattbuss.se

S:t Botvids
gymnasium
Cirkusprogrammet
Cirkus Cirkör
Gymnasieutbildning

www.stbotvidsgymnasium.se

Solid Music

Musikbolag & studio
www.solidmusic.com

Scenskolan Fejm

Scenskola för barn & unga
www.scenskolanfejm.se

SeniorNet
Botkyrka

Cirkuskompani

Datautbildning för pensionärer

www.magmanus.com

www.seniornetbotkyrka.se

Vifira

Scenkonstkompani
www.vifira.se

Studio Barbarella
Swebounce
Cirkuskompani
www.swebounce.com

Svenska Flickan

Ron Beeri

Musiker & jonglör

Cirkusartist & jonglör

Musikstudio & ideell förening

Katarina Rosén
Cirkusartist

Victor Gyllenberg

www.shifter.nu

Cirkuskompani

Lunchrestaurangen i Subtopia

www.whyproductions.se

Kulturutvecklare & konstnär

www.subtopia.se

Konstnärskollektiv

Ölbryggeri

Puppets.se

Musik- & filmproduktion

Staffan Hjalmarsson

Ljuddesigner

Green revolution
Heartland brewing

Miljöteknik & hållbarhet

Why Productions

Rekrytering

Musik- & perfromancegrupp

www.soundcloud.com/leo-correia-de-verdier

Community gardening

Cirkuskompani

SSA Botkyrka

Restaurang
Subtopia

Glow yarn
Designer

Patrik & Wes

Pinar Orhan

Kajsa Bohlin

www.fanzingo.se

Konstnär

www.patrikandwes.com

Diagonalfilm

www.arkanasaad.se

Mieszkot
Tyszkiewicz

Johan Wellton

Anna Lord

Radio- & medieproduktion med unga

Sisters

www.sisterscompany.net

www.johanwellton.com

Författare

Manuspiloterna
www.manuspiloterna.se

Varietéartist & jonglör

Arkan Asaad

www.shoresite.net

www.ideasociety.com

www.skratt.nu

Drömdeg

www.manegen.org

Cirkuskompani

Cirkuskompani & hjälporganisation

Argavan Eslami

Marknadskonsult & öppen källdata

Utbildning i manusskrivande

Cirkuskompani

Filmdistribution

Shoresite
communications

Process- & projektmanagement
inom kulturbranschen

www.animalreligion.com

Koreograf

Manegen

Branschorganisation för cirkus,
gatukonst & varieté

Tanmis

www.tanmis.com

Teater Två
SlårEnTredje
Teatergrupp

www.tvaslarentredje.se

The Good Tribe

Sociala entreprenörer inom
hållbar utveckling
www.thegoodtribe.com

Två ljus film och
produktion
Filmproduktionsbolag
www.tvaljusfilm.se

The Green Woodpecker
Upplevelseburken
Naturupplevelser

www.thegreenwoodpecker.se
www.upplevelseburken.se

Utmana

Jämställdhet med kroppen i fokus
www.utmana.org

Vackra Rosen

Kurser för barn i redskapsbalett

Vedina förlag

Förlag för musikläroböcker
w w w . subtopia
www.vedinaforlag.se
. se
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Circus Arts

Produktionsbolag & artistförmedling

aktörer

2Funny

Magisk humorduo

Sök och hitta underhållningen
i Kultur- och nöjesbanken

Du kan att hitta din nästa
upplevelse hos oss...

I Kultur- och nöjesbanken hittar du
som ska arrangera ett evenemang
professionella kulturarbetare
och deras programutbud.
Här finns ett brett urval av exempelvis
artister, musiker, konferencierer
och föreläsare att boka in till alla sorters
tillställningar, även för privata arrangemang.
arbetsformedlingen.se/kulturochnoje
Arbetsförmedlingen Kultur Media är specialiserad på kultur- och mediaarbetsmarknaden.
Våra områden är Scen och ton, Ord och media samt Bild och form. Våra tjänster är avgiftsfria.

www.biljettforum.se
Arbetsförmedlingen Kultur Media.indd 1
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HALLUNDA
FOLKETS HUS

Folkets Hus Hallunda är en modern
kultur- och konferensanläggning ca
25 km söder om Stockholm, med
närhet till T-bana och tillgång till stor
gratis parkering.

Här möter Ni en kreativ och
stimulerande miljö.
www.hallundafolketshus.se

