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SPACIOUS SUBURBAN PARADISE
Subtopia är ett kreativt kluster, en frizon,
ett paradis för kultur, en uppskjutningsramp för drömmar!

UPPLEVELSEN

   I Subtopia finns ett fyrtiotal aktörer inom
olika former av konst och kultur, de flesta
inom cirkus, varieté, gatuperformance, film
och media. Subtopia arbetar för att gynna
innovation och kreativitet, men också med att
hitta spännande korsbefruktningar där kultur,
näringsliv, utbildning, forskning och socialt
engagemang möts.
   Varje år ger Subtopia ut ett magasin, i år med
temat innovation. I det här numret, Magasin
Subtopia #4, kan du bland annat läsa om:
kommande filmen Shoo Bre, en knivkastares
bekännelser, Clown Camp i Enåker, innovationsbegreppet, en cirkusartists dagbok, Nina Glitter
Show, gaffatejpens roll i backstage- kulturen,
cirkus i olika former, film som möter punkcirkus
och mycket, mycket mer...
   Om du vill bli en del av Subtopia - som
konstnär, entreprenör, amatör eller publik ta tunnelbanan mot Norsborg, kliv av i Alby,
ta gångvägen till vänster och håll utkik efter
en gigantisk blå arm, då är du riktigt nära.
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INNEHÅLL

Frizonen Subtopia
Det finns vissa platser som lockar till sig människor eller grupper av
människor som brinner av lust att skapa helt
utifrån sina egna visioner, drömmar och idéer.
Jag tycker att begreppet ”frizon” är ganska
passande för denna typ av platser. Skapandet
behöver nödvändigtvis inte ske på egen hand
utan snarare i samverkan med andra människor.
Det kan vara individer med helt olika intressen,
erfarenheter och bakgrund. Det gemensamma
för dessa människor är oftast en kreativ drivkraft
att uppfinna, fantisera, experimentera, växa, våga
ta risker, bryta mot regler, våga göra misstag
(ibland om och om igen) men också att ha
roligt. Dessa platser är oftast starkt nischade
inom några få områden, i Subtopias fall cirkus och film. En rundvandring i det
14 000 kvm stora klustret Subtopia avslöjar passioner, känslor, ritualer och
starka övertygelser i olika frågor. En utmärkt musikalisk metafor för att beskriva
platsen är:

”It’s more like improvised jazz than chamber music.
There is experimentation, trial and error, and everyone
can be leader, given a particular area of expertise.”
						

Charles Landry

I en värld som blir allt mer porös blir det viktigare vad vi faktiskt delar med oss
av och åstadkommer gemensamt. Kanske är det till och med så, som Charles
Leadbeater skriver i sin bok We-thinking, att vi i framtiden inte kommer att bli
ihågkomna för vad vi åstadkom på egen hand utan för vad vi delade med oss av
och skapade tillsammans med andra. Är katedralbyggenas tid förbi? Nja, kanske
inte, men en ny världsordning kommer att kräva en annan typ av fritt tänkande och
kreativa människor snarare än en skola som fortfarande tillämpar en kunskapssyn
som härrör från den tid vi stod på industrialismens topp och arbetskraft behövde
utbildas till goda arbetare.
   Kreatörer, konstnärer och entreprenörer vars huvudsakliga drivkraft är något
annat än pengar blir fler och fler. Att få leva i en tid som utvecklas på detta sätt är
ändå hoppingivande trots de olika typer av hot som många människor upplever
dagligen runt om i världen . De ökade möjligheterna till social gemenskap via
den digitala världen har också fört med sig ett ökat behov och en önskan om fler
fysiska mötesplatser. För lika lite som datorn fick oss att sluta läsa böcker kommer
Facebook och Twitter få oss att sluta träffas på riktigt. Behovet av en fysisk
mötesplats som Subtopia, har för vissa personer och grupper en speciell lockelse.
Vad består då denna lockelse av? Kanske är det blandningen av kaos och ordning
som platsen uttrycker? Mångfalden av människor och känslan av att ”komma
hem”? Närheten till andra som håller på med liknande saker? Att det är oväntat
och ofärdigt, vilket betyder möjlighet att påverka om man så önskar?
   I Subtopia möter du människor som vill lite mer och gärna tillsammans med
varandra. Många av dem som finns i eller är kopplade till Subtopia ser det som
sin uppgift att skapa nya arenor för kultur, utbildning och näringsliv samtidigt som
man utmanar sig själv, andra människor och samhället på både lokal, regional,
nationell och internationell nivå. En dynamisk mix av konstnärliga uttryck,
utbildningar, företagande och socialt engagemang gör platsen levande, kreativ
och rolig. Här möts amatörer, proffs, kostymer, dreads, politiker, barn, punkare,
köttätare, fattiga, hiphoppare, rika, pensionärer, veganer, nördar och många fler
därför att man har något viktigt eller intressant att göra eller upptäcka - kanske på
egen hand men oftast tillsammans med andra. Du är också välkommen till
Subtopia i Alby, Botkyrka!
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Nånting måste gå sönder
Text Andreas Alfredsson Grube

"Körsbärshjärtat/Nånting måste gå
sönder" är en lågbudgetlångfilm som
vill visa på den mänskliga komplexiteten. Det handlar om blod, längtan
och förvirring. Om att vara oövervinnerlig. – Ingen människa är alldeles
hel och sammansatt. Med filmen vill vi
visa att alla människor är komplicerade
på olika sätt, säger regissören Ester
Martin Bergsmark.

VÄLKOMMEN TILL
FILMBYN i SUBTOPIA
Subtopias filmby är en mötesplats där amatörer
och professionella filmare verkar sida vid sida.
Text Andreas Alfredsson Grube

Ända sedan starten 2002 har film varit en viktig del för Subtopia.
Drömmen har hela tiden varit att skapa en samlingsplats för alla
aktörer inom film – allt från små amatörprojekt till fullskaliga tvoch långfilmsinspelningar. Sedan ungefär tre år tillbaka arbetar
Jonas Boutani Werner som Subtopias film- och mediekoordinator.  
– Vi bygger en filmby där alla, som på något sätt lever för film, lever
på film eller använder film som verktyg ska känna sig hemma;
människor, företag, fritidsprojekt och utbildningar, säger han. Nu
växer verksamheten ytterligare i och med utvecklingen av ett
residensprogram.
   – Vi vill gärna stödja och attrahera filmare i gränslandet mellan
proffs och amatör, de som har kommit en bra bit på väg men som
kanske ännu inte är etablerade nog för att ha resurserna att genomföra sina projekt fullt ut, säger Jonas.
   Idag verkar ett antal olika aktörer i
filmbyn: Fanzingo, Filmbasen,
Manuspiloterna, Gatekeeper,
Stockholms Dramatiska Högskola,
och dessutom ett antal olika produktionsbolag och projekt.
   – Vi har ett gemensamt fokus på att
utveckla filmen och skapa möjligheter
för filmare att förverkliga sina idéer genom att skapa en miljö som
möjliggör samarbeten och erbjuder resurser, stödfunktioner och
tjänster, säger Jonas. I och med residensprogrammet tar Subtopia
och filmbyn ytterligare ett steg i utvecklingen.
   Residens är en etablerad stödform inom andra konstformer men
ännu ganska okänt som begrepp i filmsammanhang.
   – Residens i filmbyn, som programmet heter, innebär liteförenklat
att vi skapar förutsättningar och erbjuder filmare lokaler i en miljö
för konstnärligt skapande säger Jonas.
   En handfull filmproduktioner har valts ut för att ingå i pilotomgången.
   – Filmsverige är i förändring och vi undersöker sätt att stödja
lågbudgetproduktioner eftersom vi där ser ett glapp i stödsystemen.
Vi tycker att det är viktigt med kontinuitet, d.v.s. att också satsa på
är folk som är för gamla för ungdoms- och talangprogram. De flesta
av projekten drivs av personer som är oprövade i långfilmsammanhang men som inte (längre) går i skolan. Det kanske låter som en
nisch men det handlar om rätt många människor. Mycket små
insatser kan ge stora effekter för dessa produktioner.
   Filmerna i residensprogrammet är bland annat filmen Shoo Bre
baserad på botkyrkaförfattaren Douglas Foleys succéroman, Mistre
Tesfayes 90-tals skildring I skuggan av Lasermannen, Science
Fiction-filmen Gatekeeper och guldbaggebelönade Ester Martin

Foto Ludvig Duregård

Bergsmarks första långfilm. Ambitionen har varit att rikta stöd och
attrahera produktioner i gränslandet mellan proffs och amatör.
   – Det är en extra intressant grupp
för oss. De får stöd av oss och vi får
hit kreativa entreprenörer som bygger
upp sina egna företag, projekt och
verksamheter. Och vi vill gärna jobba
med duktiga nytänkare. De har också
mycket att vinna på att arbeta och
hänga i Subtopia. Vi bygger en
filmby där stora etablerade filmbolag och små spännande verksamheter kan arbeta sida vid sida. Sådana miljöer är det ont om i
Sverige.
   Jonas jämför med hur Subtopias satsning inom cirkus och
samarbeten med olika cirkusartister och kompanier gjort Subtopia
till en mötesplats för cirkus både i Sverige och i världen.
   – Vi vill gärna se samma utveckling inom filmen, avslutar Jonas.

“Målet är att alla som på
något sätt lever för eller
lever på film ska vara här”
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Jonas Boutani Werner
Namn Jonas Boutani Werner
Ålder 33 år
Gör Film- och mediekoordinator Subtopia
Bor Södermalm i Stockholm
Favoritfilm Breakfast Club
Studiebakgrund Kaospiloterne, Danmark. Samhällsstudier
med praktisk journalistik, Södertörns högskola. Statsvetenskap, Stockholms Universitet.
Tidigare erfarenheter Egenföretagare med uppdrag från
NRK, Svenska Institutet och olika utbildningar. Styrelseledamot i fredsorganisationen PeaceQuest. Panelhöna i
tv-programmet ”Sajber”. Hemtjänst på Södermalm.

www.subtopia.se

Filmen bygger på Eli Levéns debutroman
Du är rötterna som sover vid mina fötter och
håller jorden på plats, en bok som hyllades av
kritikerkåren. Den är en stark kärlekshistoria om
tonåringarna Sebastian och Andreas och deras
krokiga och intensiva väg genom vänskap, kärlek,
svek och drömmar.
   De båda är både bästa vänner och älskare, de
utforskar världen och varandra och hamnar i en
slags bubbla i känslan av att inte höra hemma vare
sig i den heterosexuella världen eller gayvärlden.
Andreas rädsla för att binda sig kolliderar så
småningom med Sebastians längtan efter ett
sammanhang och att känna sig hel.
   – Jag gillar boken för att den skildrar förvirring.
Sebastian försöker hela tiden hitta sig själv, och
samtidig blir han bedömd och definierad av de
människor han möter, säger Ester Martin
Bergsmark, som också skrivit manus tillsammans
med bokens författare Eli Levén.

Foto Ester Martin Bergsmark

– Samtidigt är det en väldigt vacker kärlekshistoria som visar kärleken från flera olika håll.
Kärleken kan både vara det vackraste i livet och
på samma gång det hemskaste, det mest destruktiva. Den komplexiteten är det sällan man får se
i film.
   Ester Martin Bergsmark har bland annat
fått en Guldbagge 2008 för dokumentärfilmen
Maggie vaknar på balkongen. Han bor själv i
Vårberg och större delen av filmen kommer att
spelas in på olika platser i Botkyrka kommun,
med start sommaren 2011.
   – Jag har varit mycket i de här områdena och
känner mig hemma här, det finns en väldigt
speciell känsla här ute. Dessutom kan förortens
kropp vara som Sebastians kropp ibland, i det att
den är fördefinierad, att folk har förutfattade
meningar och åsikter. Förorten är, precis som
kärleken, mer komplicerad än vad som vanligtvis
visas, säger han.
   Producent för filmen är Anna-Maria Kantarius.
Både hon och Bergsmark har kopplingar till

Subtopia sedan tidigare. Bergsmark har bland
annat varit verksam på Fanzingo, arrangerat
filmvisningar under en av Subtopias festivaler
och också varit en av Filmbasens talangfilmare.
Anna-Maria Kantarius har regelbundet arbetat
både som lärare och coach genom Filmbasen,
och är glad att ingå som en del i Subtopias
residensprogram.
   – Responsen och samarbetsviljan har varit
fantastisk. Vanligtvis brukar det vara en hel del
problem med filminspelningar när man ska spärra
av vägar och hitta locations. Här har vi fått väldigt
mycket hjälp, det är inspirerande att jobba med
människor som stöder projektet på det här
generösa sättet, säger Anna-Maria Kantarius.
   Hon pekar på fördelarna i att vara en del av en
grupp i ett större projekt, eftersom filmskapande
ofta kan vara ett ensamt arbete.
   – Vi pratar om att träffa de andra filmarna
som ingår i residensprogrammet, det är alltid
en bra sak att dela med sig av sina erfarenheter,
både de bra och de dåliga, säger hon.
Körsbärshjärtat/Nånting måste gå sönder
Regissör Ester Martin Bergsmark
Producent Anna-Maria Kantarius,
Garagefilm / Up Front Films
Manus Eli Levén och Ester Martin Bergsmark
Längd 85 minuter
Inspelning Sker i Botkyrka, med start
sommaren 2011
Premiär 2012

Passion
själ
& hjärta

Text Andreas Alfredsson Grube
Foto Ludvig Duregård

är grunden när Starthuset startar upp på nytt
Starthuset i Subtopia får en nystart! Redan under sommaren kommer nya aktörer att kunna flytta in
i lokalerna i Subtopia och målet är att verksamheten ska vara i full gång i augusti.
Syftet med Starthuset är att bygga något långsiktigt och hållbart som samtidigt håller en hög konstnärlig
och entreprenöriell ambition, säger ansvarige Anders Lindgren.
Botkyrka kommun är sedan 2004 en av initiativtagarna till
projektet Röda linjen, tillsammans med Konstfack och Kungliga
Musikhögskolan. Tanken var att etablera så kallade starthus, eller
inkubatorer, för musiker, skådespelare, filmare, cirkusartister, arkitekter
och andra konstnärer med syftet att hjälpa dessa yrkesgrupper att
utveckla sina idéer på ett affärsmässigt sätt.
   Under förra året gjordes en grundlig analys av Starthuset i Subtopia
vilket blev avstampet till att verksamheten nu får en nystart. Konstnären Anders Lindgren har anställts som samordnare.
   – I den analys som gjordes tittade man bland annat på den potential och kompetens som finns på plats, och nu handlar mycket om
att anpassa verksamheten till hur målgruppens behov ser ut 2011,
säger Anders Lindgren.
Anders klev in i rollen som ansvarig i början av mars och ser nu
fram emot att skapa den fysiska miljön som ska fungera både som
en experimentverkstad och som ett tryggt bo för kreatörerna.
   – Det är uppenbart att det finns ett behov och en efterfrågan på
den här typen av tjänst. Sedan får man avgöra från fall till fall hur
man tänker rent strategiskt för att bygga business kring sin kulturella verksamhet.
   Anders Lindgren har själv en bakgrund som bildkonstnär. Han vet
av egen erfarenhet precis hur svårt det kan vara att gå runt ekonomiskt

Starthuset i Subtopia
Vänder sig till alla passionerade kulturentreprenörer med
idéer inom den kulturella och kreativa sektorn. Man kan
ansöka om att sitta ett år i Subtopias inkubator. Förutom detta
erbjuds kortare rådgivningar, föreläsningar och matnyttiga
workshops.
Målet är att bygga långsiktig och hållbar affärsmässig utveckling
samt vidareutveckla varumärken.
Antal platser fem personer/projekt till att börja med och i
förlängningen finns plats för tio nära partners.
Läs mer på www.subtopia.se eller skicka ett mail till
anders@subtopia.se
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som konstnär, och har också använt sitt konstnärskap för att arbeta
med andra typer av verksamheter, till exempel som jobbcoach.
   – Passion, själ och hjärta är grunden. Men konstnärlig integritet
och affärsmässigt tänkande behöver inte vara varandras motsatser,
ibland kan ekonomisk bärighet till och med skapa frihet i det konstnärliga uttrycket, säger han.
   Nu pågår arbetet med att göra sig hemmastadd i Subtopia, bygga
ut nätverket av kreatörer och knyta nya kontakter med allt ifrån
riskkapitalister till lokala förmågor. Anders ser fram emot att få
träffa så många kreativa och skapande människor som möjligt.
   – Vi har en metod och idé för hur vi ska utveckla nya värdeskapande förmågor hos konstnärer men det är såklart viktigt för oss
att träffa människorna bakom idéerna och lära oss av de behov och
önskemål som dessa har.
   I ett första skede siktar man på att knyta cirka fem personer till
Starthuset och på sikt tror man att det finns plats för ungefär tio.
Men Anders poängterar att han vill träffa alla som har bra idéer och
en konstnärlig glöd.
   – Vi ser oss som ett nätverk, några projekt kommer att vara
knutna till oss mer nära och andra lite lösare, men jag vill att alla
som har en idé kommer hit och träffar oss!

Anders Lindgren
Ålder 45 år
Gör arbetar med konst, pedagogik och
samhällsutveckling.
Bor Björkhagen i Stockholm
Familj Lever med fru, barn och hund
Bakgrund Kommer från Norrköping,
uppvuxen i medelklassmiljö, utbildad
på Konsthögskolan i Umeå.
Innovation med tre ord passion, mod och målmedvetenhet

www.subtopia.se

NINA GLITTER SHOW
- WAG THE CITY
BOTKYRKA

Wag the City
Är Spiritus Mundis treåriga initiativ,
där ungdomar möts över sociala,
kulturella och geografiska gränser.

Wag the City Botkyrka
Har pågått i 1,5 års tid

Nina Glitter Show

I november fylldes Hangaren i Subtopia med sång, snack,
rap, dans och en rejäl catfight mellan Barbie och Cindy.
Magasin Subtopia var med på genrepet inför den stora
premiären. Text Josefina Andersson Foto Sebastian Basse Davidsson

Är projektets finalnummer, en musikal

Deltar i projektet
Elever från Tumba Gymnasium,
St Botvids Gymnasium, Tullinge
Gymnasium och Kärsby-, Tuna- och
Fittjaskolan i Stockholm, Botkyrka.

Väl innanför dörrarna hamnar jag mitt i uppvärmningen. En av
coacherna, Cathrine Kolping, ber alla ställa sig i en stor ring.   
   –Större, ropar hon, så stor att vi alla kan se varandra ordentligt
i ögonen. Ljud- och scengänget arbetar för fullt med att få färdigt
scenografin, ljuset och gradängen i lokalen. Tempot är högt och
luften dallrar av förväntan, jag dras med och kliver in i ringen.
   – Ta varandras händer nu. När du får en tryckning ska du skicka
den vidare till grannens hand. Tempo, tempo, tempo! Jag vill ha
tillbaka båda tryckningarna som jag skickat ut, hojtar Cathrine.
   Dags att väcka kroppen, vi får banka på ben, armar och mage.
Grimasera, artikulera och så till slut sjunga upp. Nina Glitter Show
innehåller både sång-, rap- och dansnummer, men också en hel del
dialog. Jag känner hur jag börjar bli behagligt varm och uppvärmd
för scenen precis som en riktig musikalartist ska vara.
   Det är dagen innan den stora premiären. Coacherna understryker
vikten av fokus vid genrepet och frånsett ett och annat skratt och
fnitter så lyssnas det fokuserat på instruktionerna. Nina Glitter Show
är finalen på projektet Wag the City Botkyrka som pågått under 1,5
års tid med elever från sex Botkyrkaskolor. Nu har det äntligen blivit
dags att framföra showen live i Hangaren i Subtopia. Publiken som
väntas är elever från andra skolor, förväntansfulla vänner, föräldrar
och förmodligen en och annan musikalälskare.
   Nina Glitter handlar om en hänsynslös programledare som i 27
säsonger jagat uppseendeväckande freaks som hon visat upp i sin
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talkshow. Men efter att ha sett det mesta – en man som är övertygad
om att han är en häst, en kvinna som svalt sin tunga – har Nina
Glitter tröttnat på det ”konstiga”. Hon beger sig istället till en skola
fast besluten att hitta det mest ”normala”. Men mötet med skolans
elever blir inte riktigt som hon tänkt sig. Finns det överhuvudtaget
någon normalitet? Eller är det så att vi alla är en aning abnorma
eller snarare unika?
   Backstage gör “godisfolket”, "emosarna" och "mobilfolket" sig
redo för att gå upp på scenen. Nina Glitter (Ninorta Akcan) skyndar
förbi i leopardtopp och glittriga armband, hon har glömt sitt linne
som nu måste ersättas med något annat lämpligt plagg, men vad?
Cathrine Kolping hjälper till att lösa problemet. Det ligger mörkblå
snickarbyxor lite här och var. De är en del av kostymen och några av
tjejerna meddelar att snickarbyxor faktiskt är riktigt bekväma, även
om det inte är något som de skulle ha på sig i plugget. Nu hörs det
ljud från scenen, det börjar bli dags. Godisfolket får instruktioner:
   – Ät inte upp er rekvisita, och Hästmannen, har du fått dina
morötter? Nu kör vi, inga manus, inget fnissande om någon kommer
av sig och viktigaste av allt: ge 100 procent! ropar Pascal, som är en
av coacherna.
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Röster om Wag the City
en plattform där de får möjlighet
att utveckla sina drömmar och
kreativitet tillsammans med andra.

I samma stund som Nina Glitter och hennes assistent med illröda
pumps kliver in i skolan tar jakten på det normala vid. Alla vill bli
utvalda som Nina Glitters gäst och de olika gängen visar ivrigt upp
sina mest normala trick för att vinna hennes gunst.
Bratsen inleder med ett rap- och dansnummer ”De normalaste är
lätt vi, vi har råd att va precis så normala som vi vill, och det bästa av
allt, pappa betalar”.
   Nörden studsar in och rappar sin story ”I den virtuella världen
är det jag som är normal, där är cyber och 16-timmars sömn om
dygnet inget konstigt.”
   Ett bråk utbryter mellan Cindy och Barbie, det bråkas om vems
pojkvän som är minst onormal. “catfight, catfight, catfight, catfight,
Go Cindy, Go Barbie, Go Cindy, Go Barbie, fortsätt bråka med
varandra vi vill se vad ni kan”. Men konflikten klaras snart upp, Cindy
och Barbie skakar hand och ensemblen brister ut i en gemensam sång:
   ”Se oss som ni vill, för vi är som vi är, som vi vill, kommer alltid vara”.
Då mjuknar till och med den hänsynslösa Nina Glitter. Slutet gott
allting gott känner jag när det egensinniga och unika går segrande
ur striden. För vi är som vi är, som vi vill, kommer alltid vara.

Namn Oskar Ling
Gör Musiker och producent
Berätta om din roll i projektet
Som projektledare och musikaliskt ansvarig håller jag koll på
det mesta såsom rekrytering av
deltagare, kontakt med skolorna,
hålla i lektioner och mycket mer.
Det är ett enormt pussel att
lägga eftersom det är så många
inblandade.
Hur har arbetet med text,
musik och dialog gått till?
Ungdomarna skriver all text och
musik själva tillsammans med
projektledare och coacher. De
behöver inte ha några särskilda
färdigheter inom musik, dans
eller teater. Det viktiga är att
motivationen och nyfikenheten
finns där.
Varför behövs projekt som Wag
the City Botkyrka? Botkyrka är
en geografiskt och socialt delad
kommun där möjligheten till utbyten behövs. En enorm rikedom
finns här och det är fantastiskt
att kunna erbjuda ungdomarna

Vad har du lärt dig av ungdomarna? Massor! Alla kommer
med så olika erfarenheter,
förväntningar och tankar så
mötet är otroligt givande för mig.
Det handlar om språk, relationer
och drömmar - livet helt enkelt.
Det är ett enormt förtroende vi
får av ungdomarna då de lägger
så mycket tid på projektet, så jag
har lärt mig att vårda det förtroendet. Jag har också lärt mig att
jag inte är 19 längre…

Namn Mingus Price
Gör Lärarstudent och en av
medlemmarna i musikgruppen
Fattaru.

Berätta om din roll i projektet
Jag har mestadels coachat och
stöttat ungdomarna vid skrivandet av låttexterna.

mening. Men min karaktär gör
revolt och säger ifrån till Nina
Glitter eftersom hon inte vill bli
behandlad som ett freak längre.

Vad har du lärt dig under
projektet?
Mycket av arbetet har handlat
om att göra musik i stor grupp.
Till vardags gör jag musik i
Fattaru. Där är vi fyra personer
medan Wag the City-projektet
omfattar sextio elever vilket är
en avsevärd skillnad och en stor
utmaning som lärt mig mycket.

Namn Lisa Vässmar Frick
Gör Elev på Tumba gymnasium
och en av deltagarna i Wag the
City-projektet
Berätta om din karaktär
Jag spelar ett freak som alltid
upprepar sista ordet av varje

Namn Dan Arvefjord
Gör Lärare i musik och estetisk
verksamhet, S:t Botvids Gymnasium
Berätta om din roll i projektet
Jag har fått följa med mina
elever som går det treåriga
fritids- och upplevelseprogrammet. Halva tiden av deras
utbildning har vi arbetat med
projektet Wag the City Botkyrka.
Många av eleverna har verkligen
blommat upp och hittat kvalitéer
hos sig själva som de inte visste
fanns där. Det är så roligt att se
hur de släpper loss på scenen,
vågar mer och mer, att killarna
vågar dansa till exempel.

Entrén till ditt nya yrke

Skyltdesigner
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www.subtopia.se

LiveTV-specialist

Bild & Form – Animation

Livesändning i Xenters TV-studio

YRKESHÖGSKOLA:
Åtta val som kan förändra ditt liv

GYMNASIUM:
Fyra estetiska spetsutbildningar

• Skyltdesigner, 2 år
• LiveTV-specialist, 1 år
• Bokbindare, 1 år
• Tryckare, 1,5 år
• Finansrådgivare, 1 år
• Försäkringssäljare, 1 år
• Redovisningsekonom, 2 år
• Säkerhetssamordnare, 2 år

• Bild & Form – Animation
• Film/TV
• Ljud
• Foto

w w w. x e n t e r. s e / y h - u t b i l d n i n g
www.subtopia.se

Yrkesprogram med riksintag
• Grafisk Medieproduktion
w w w. x e n t e r. s e / g y m n a s i u m
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SUBTOPIAS LOKALER
Subtopia har totalt 14 000 kvm yta i Alby Botkyrka. Tillsammans med er
och husets aktörer frångår vi gärna det konventionella och hittar istället
nya och kreativa sätt att kommunicera på. Skippa den traditionella powerpointen och väv in cirkus, musik och film i konferensen. Eller styr hela
konferensen som ett TV-spel. Dribbla bort prestationskraven och hitta
kreativiteten i en actionworkshop. Eller gör något så enkelt som att ta av
er skorna och var barfota hela dagen. Var går er gräns?

Himmelriket
Himmelriket är en rymlig och ljus lokal som tar upp till 30 personer i biosittning eller 20
personer i skolsittning. Rummet är flexibelt och går att möblera efter behov.
Paradiset
Paradiset är Subtopias grönaste och skönaste rum med plats
för 10 personer i styrelsesittning eller 15 personer i biosittning.

Cirkuslillan
Lokalen rymmer upp till
50 personer, i biosittning
40 personer. Lokalen
används idag bland annat
till cirkusträning men den
har även varit platsen för
tillställningar som “Sewent”,
ett multievent som blandade
syworkshop, dans, sång,
musik och mode.

Hangaren
Är Subtopias största lokal med en öppen yta om 2300 kvm och med en takhöjd på
upp till 13 meter. Lokalen som tidigare var ett bygglager har renoverats med syftet
att passa varierande typer av evenemang och verksamheter.

Loftet
När Subtopia byggdes som ladugård för 100
år sedan var detta loft ett höloft. Idag har vi
konferenser, bröllop, begravningar, konserter,
föreställningar, filmvisningar och workshops i
lokalen men det har även hänt att den fyllts upp
med sand och förvandlats till en öken...

Dansstudion
Dansstudion används
idag bland annat till
balettlektioner och som
träningslokal. Kommer du
förbi sent en kväll kan det
hända att du får en skymt
av några lokala breakdansare som övar inför nästa
tävling.

Tornet
Tornet är Subtopias allra ljusaste rum, högt upp med utsikt över
Albys gröna kullar och miljonprogram. Här får upp till 12 personer
i styrelsesittning plats. När LM Ericsson byggde Subtopia för 100
år sedan var detta torn i experimentladugården hans kontor. En
relik från den tiden är den då hypermoderna telefonen.
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www.subtopia.se

Infernot
Infernot - Subtopias lilla svarta. Ett grupprum för
upp till 10 personer, perfekt för kreativ dialog.

www.subtopia.se

kerstin.fagervall@subtopia.se
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DET SAKNAS EN FILM

SOM SHOO BRE I SVERIGE

En film om drömmar och förbjuden kärlek, om två pojkars kamp för att hitta sin identitet
och överleva i en hård värld, om att vara ung i förorten och det nya Sverige.

Backstagekurs

Text Andreas Alfredsson Grube

Jenni Aho, 18 år, bor i Alby

Timmy Jansson, 21 år, bor i Tumba

Kristian Hokka, 22 år, bor i Fittja

Vad är bäst med att jobba backstage?
Att man får jobba väldigt kreativt för att
hitta lösningar.

Ljus eller ljud?
Ljud, har alltid gillat musiken.

Vad är bäst med att jobba backstage?
Att vara med och kunna skapa det perfekta
giget oavsett om det är nycirkus, teater,
musik osv.

Ljus eller ljud?
Jag tror att jag har mer nytta av ljudtekniken,
men just nu tycker jag att ljus är roligast för
att det fortfarande är nytt för mig.
Bäst/sämst med Subtopia?
Bäst- att den aldrig har idétorka. Sämst- att
det bara är hälften så stort som det borde
vara.
Vad gör man på en backstagekurs?
Det varierar, om vi har en produktion att
arbeta inför eller inte. Oftast planerar vi
inför kommande produktioner, bygger
scenografi, fräschar upp minnet om det
tekniska eller så riggar vi på spelplats.

Foto Ztefan Bertha

Shoo Bre

Ålder 34
Gör Regissör och manusförfattare
Bor I Enskede, uppvuxen i Tensta
Bakgrund Var med och startade
skolan Bernadotte Gymnasiet 1996, har
varit verksam i Non Fighting Generation
och Lugna gatan. Har regisserat,
producerat och skrivit manus till flera
kortfilmer, musikvideos och reklamfilmer, och har också arbetat på SVT
Drama samt producerat långfilmen
”Säg att du älskar mig”, i regi av
Daniel Fridell.
Svenska favoritfilmer
Fanny & Alexander, Mitt liv som hund,
Tillsammans.

Regi Djengo Esmer
Foto Jay Maurice Vasquez
Producenter David Olsson och
Malcolm Lidbeck (Acne Productions)

Vad gör man på en backstagekurs?
Går igenom ljud, ljus och när det närmar
sig föreställningen så planerar vi hur vi ska
bygga allt som behövs.
Vad klarar man sig inte utan backstage?
Gaffa!

Vad klarar man sig inte utan backstage?
Gaffatejp, har man inte det är man körd.

Foto Ztefan Bertha

www.subtopia.se

Bäst/ sämst med Subtopia?
Det bästa är karaktärerna man möter här,
något dåligt kommer jag inte på.

www.subtopia.se

Ljus eller ljud?
Ljus, för att man kan skapa fina ljusbilder.

Hur kom du först i kontakt med Subtopia?
Jag gick på St: Botvids gymnasiums
scentekniska program och fick praktik på
Subtopia.
Vad ingår i backstagejobbet?
Allt från att bygga gradäng till att programmera ljus.
Bäst/sämst med Subtopia?
Det bästa är att den finns! Finns inget
negativt.
Vad klarar man sig inte utan
backstage?
Ett gott humör!

Foto Ludvig Duregård

Djengo Esmer			

När kom du först i kontakt med
Subtopia?
2006 tror jag att det var när jag hade
praktikplats på en eldföreställning som
genomfördes i Hågelby.

Foto Ludvig Duregård

16

– Subtopia är schyssta att jobba med och gör bra grejer. Det ska
bli kul att spela in långfilm här och jag hoppas på fler spännande
projekt här ute framöver, säger Jay.
   Han håller med Djengo om att Shoo Bre kommer att bli något
alldeles särskilt.
   – Svensk film kan vara feg, vi vill göra något nytt. Jag kommer
själv från musikvideohållet, och vi kommer att ta ut svängarna
ordentligt i bildspråket, säger han.

Foto Privat

”Shoo Bre” bygger på Douglas Foleys omtalade roman med
samma namn från 2003 – en bok som bland annat belönades med
Nils Holgersson-plaketten 2004. Den handlar om de två ungdomarna Elias och Oscar, som på ytan kan tyckas olika men som inombords brottas med samma problem. Kristna Elias blir kär i skolans
vackraste flicka, som är muslim, och dras samtidigt in i kriminalitet
i jakten på snabba pengar. Oscar är skolans bästa elev, men när han
blir djupt förälskad i sin svensklärare Kristina förändras allt.
   – Jag satsar mycket på att få fram drömmarna i filmen. Alla människor bär på drömmar, det här är en universell film som jag vill ska
tilltala alla människor var de än bor i världen, säger Djengo Esmer,
regissör och manusförfattare.
   Inspelningsstart blir under våren/sommaren 2011. Men vägen dit
har varit långt ifrån spikrak.
   När Djengo Esmer först fick upp intresset för Shoo Bre visade det
sig att produktionsbolaget Jarowskij redan lagt beslag på optionerna
att göra film av boken. Men eftersom bolaget inte hittade finansiering gick optionerna efter några år över till Djengo, som då började
skriva manus.
   – När manuset var klart och godkänt av författaren började vi gå
runt till olika producenter. Det gick segt i början och var svårt att
hitta finansiering trots att alla verkade gilla projektet. Även om jag
gjort en hel del inom film tidigare så är det här min stora regidebut,
säger Djengo.
   Till slut hamnade manuset hos Acne Film, som blev eld och lågor
och gärna ville vara med och satsa i projektet. En pilot spelades in,
och nu har gänget fått klartecken för att dra igång produktionen på
riktigt.
   – Vi kör lågbudget, street. Det är svårt att jobba med film i
Sverige, särskilt om man är hyfsat ung i branschen. Men det är bara
att köra på, man kan inte gå runt och vara bitter. Jag har hela tiden
vetat att det är den här filmen jag vill göra, jag har levt med den
dygnet runt i tre år nu.
   Subtopia kommer framför allt att hjälpa till med lokaler, dels
produktionskontor men även studio under delar av själva inspelningsperioden.
   Filmens fotograf Jay Vasquez är uppvuxen i Botkyrka och har
varit i kontakt med Subtopia tidigare. Bland annat har han spelat
in musikvideos i Hangaren innan ombyggnaden och har även flera
filmprojekt av varierande karaktär på gång.

För den som inte vill stå i rampljuset på scenen finns ett strålande alternativ,
nämligen ruljansen bakom ridån - Subtopias backstagekurs! Cesar Fulgencio
lär dig allt du behöver veta om scenljus, ljud, scenografi, scensmink och kostym i
en utomordentlig backstagekurs. Nedan berättar tre av hans adepter om sina
erfarenheter av kursen och det fortsatta arbetet bakom scenen.

Kursen är ett samarbete mellan
Subtopia och Scenskolan Alby Fejm
där deltagarna får lära sig allt om
scenljus, ljud, scenografi, scensmink
och kostym samt prova på att jobba
under riktiga produktioner
Vem kan gå? Alla mellan 13-20 år
Kostar Inte en krona
Är du intresserad av att gå, läs mer
på www.subtopia.se
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Innovation

"Idag vet vi att mötet mellan konst, kultur och
företagande är en viktig källa till innovation.
Det kan låta som en klyscha, men innovationer
uppstår i möten mellan människor. "

- En kollektiv handling

Innovationsprocessen både kräver och skapar förtroende och tillit
mellan individer med olika egenskaper och erfarenheter. Subtopia är
ett exempel på en sådan miljö, där ny kunskap utvecklas och där tillit
och förtroende skapas mellan människor, menar Tommy Larsson
Segerlind. Text Tommy Larsson Segerlind

Ett ord som blir allt mer vanligt i olika uttalanden, policydokument och politiska program är begreppet ”innovation”. Under tio års
tid har det snarare varit ordet ”entreprenörskap” som använts som ett
universalmedel för olika typer av samhälliga problem som t.ex.
arbetslöshet och lägre tillväxt. Nu är det innovation som gäller!
   Som forskare inom entreprenörskap och innovation är det något
som jag faktiskt välkomnar. Att det alltför ensidiga nyföretagarmantrat ”Bli din egen företagare - driv eget!” i allt högre grad byts ut
eller kompletteras med fokus på innovation är från ett forskningsperspektiv något positivt. Men precis som entreprenörskapsbegreppet
så används begreppet innovation alltför ofta utan att man riktigt
förstår innebörden av ordet. I forskningen finns det olika definitioner
av entreprenörskap. Under mitten av 1900-talet var entreprenörskap
och innovation synonyma begrepp, d.v.s. skapandet av något kvalitativt
nytt i ekonomin, och det användes oftast i relation till storföretagen.
Under 1970-talet började entreprenörskap förknippas med småföretagande, och från 80-talet allt mer med nyföretagande. I början av
2000-talet definierades entreprenörskap mer i termer av upptäckande,
utvärderande och genomförande av affärsmöjligheter, oberoende av
om det var i små eller stora företag, eller andra typer av organisationer.
Här gjorde man också en skillnad mellan innovativa möjligheter där
man utgår ifrån en ny idé, och enbart vinstgivande möjligheter där
man imiterar andra. Nu har vi gått ett varv och 2010-talet politiska
modeord kommer att bli just innovation. Vi är dock inte tillbaka på
ruta noll utan självklart har vi lärt oss något på vägen. Det gäller nu
att ta tillvara på dessa erfarenheter för att inte uppfinna hjulet på nytt.
   Risken är nämligen att innovation endast förknippas med högteknologiska produkter. Innovation är dock alltför viktigt för att enbart
överlämnas till ingenjörer! Innan jag utvecklar det påståendet vill jag
utveckla innebörden av ordet innovation. Innovation är att ta en ny idé
till marknaden eller ut i samhället. Det låter väl inte så komplicerat,
men tyvärr är det inte hela sanningen. Innovation handlar inte enbart
om att komma på en ny idé utan i första hand att förverkliga och
föra ut denna nya idé i samhället. Det är det sista som är det mest
knepiga. Att göra något som tidigare inte har gjorts innebär också
att det inte finns fullständiga erfarenheter och kunskaper om hur
detta ska göras. Av den anledningen måste en del ny kunskap skapas
i innovationsprocessen. När innovationen har realiserats, eller när
den nya kunskapen som utvecklats i processen blir tillgänglig, kan

18

det skapa mervärden inte bara för dom som genomfört innovationen,
utan också för dom som använder innovationen eller genom den nya
kunskap som utvecklats. Detta har potentialen att genera nya idéer
av människor och organisationer som kan se nya tillämpningar eller
nya kombinationer av dessa resurser. Även om jag precis skrivit att
innovationer inte enbart handlar om högteknologiska produkter och
ingenjörer, så skall jag ändå ta exemplet om Intels mikroprocessor.
Det sägs att den första processorn togs fram från ett önskemål om
att förbättra en japansk miniräknare. Istället för att specialtillverka
tolv kretsar med skräddarsydda funktioner till denna räknare kom
man på idén med ett chip som kunde utföra dessa operationer, som
programmerats och lagrats i ett minne, d.v.s. i en integrerad krets.
Processorn kunde på så sätt utföra fler och snabbare instruktioner.
När denna innovation blev känd på marknaden så insåg andra (men
givetvis också Intel) att denna mikroprocessor skulle kunna
användas för andra syften än i en miniräknare. Både den nya
kunskapen om att integrera kretsar, men också processorn i sig,
skapade därför nya innovationer i nästa led. Då inte bara i tekniska
produkter så som t.ex. nya datorer, men också i sätt att tillverka
saker, skapandet av nya programvaror, i nya tjänster, sätt att kommunicera, att distribuera, marknadsföra, samt nya organisationsformer,
o.s.v. Vad jag försöker säga med detta exempel är att innovationer
inte bara genererar nya lösningar på olika problem i flera led, utan
även att innovationsprocessen skapar värden i samhället i och med att
det där också genereras ny kunskap.
   Vad vi också vet är att innovationer både kräver och skapar tillit
mellan olika människor och organisationer för att de ska kunna
realiseras. Att göra något som tidigare inte gjorts och att föra ut
denna innovation till någon som vill använda den innebär alltid någon
typ av oförutsägbarhet. Vi kan inte vara säkra på att det faktiskt går
att genomföra och än mindre att det finns någon som vill ha vår idé.
Av den anledningen måste vi oftast parallellt i processen hantera
både den teknologiska osäkerheten (går det att göra?) och marknadsosäkerheten (kommer någon att vilja ha den?).
   Men allt i en innovationsprocess handlar inte om nya lösningar,
utan också om att koppla ihop gamla lösningar med nya. Innovationsprocesser är därför alltid kollektiva handlingar där flertalet
personer, grupper och organisationer med olika kompetenser och
erfarenhet behövs i processen.

www.subtopia.se

Dock räcker det oftast inte med olika kompetenser och resurser,
utan det krävs också relativt hög grad av tillit och förtroende till att
de olika aktörerna klarar av att hantera de olika typerna av osäkerhet
och det oförutsägbara som alltid uppstår i en innovationsprocess.
Problem som uppstår kan inte alltid lösas på egen hand och därför
blir tillit till de relationer som byggts upp till andra avgörande.
   Finns det då inget negativt med innovationer? Självklart finns det
en baksida. I innovationsprocesser är det inte ovanligt med konflikter.
I och med att det inledningsvis inte finns ett facit på om man
kommer att lyckas, så kommer olika personer att ha olika åsikter
gällande vad som är bra lösningar eller inte. Vem som har rätt vet
man inte förrän innovationen är fullbordad. Är man dock medveten
om att konflikter är en naturlig del av innovationsprocessen, så går
de oftast också att hantera. Det viktiga är att konflikterna inte
övergår i konfrontationer där relationer raseras.
   En annan baksida är attinnovationer också kan göra kunskap
onödig, förstöra hela företag, organisationer och branscher. Framstegen med den japanska miniräknaren gjorde den kunskap som fanns
i företaget Facit i Åtvidaberg inaktuell. Hela orten drabbades på
1970-talet av företagets tillbakagång vilket lärt oss att vi hela tiden
måste stå på tå för att hålla utkik efter nya innovationer och den
kunskap som skapas i processen.
   Idag vet vi också att mötet mellan konst, kultur och företagande
är en viktig källa till innovation. Det kan låta som en klyscha,
men innovationer uppstår i möten mellan människor. Vilken typ av
innovation och kunskap skapas i och runt Subtopia, och vilka samhälliga värden går det att skapa utifrån dessa?

www.subtopia.se

Tommy Larsson Segerlind
Ålder 46 år
Bor Södermalm, Stockholm
Gör Ekonomie doktor och lektor i
företagsekonomi vid institutionen för
ekonomi och företagande på
Södertörns högskola.
Forskningsområde Ledning av innovationsprocesser
Publikationer i urval
”Tetra - Historien om dynastin
Rausing”, en bok om innovationsprocessen i företaget Tetra Pak och
“Team Entrepreneurship- A process
analysis of the venture team and the
venture team roles in relation to the
innovation process”.

Södertörns Högskola
Flemingsberg, Stockholm.

Antal studenter Över 12 000
Utbildningar kopplat till innovation
Programmet Entreprenörskap, Innovation och Marknad (EIM), Ekonomi,
Teknik och Design (ETD), Konst,
Kultur och Ekonomi (KKE), Kultur och
Entreprenörskap (K&E), IT, Media
och Design (IMD), Spelprogrammet,
Turismprogrammet, Retorikkonsultprogrammet.
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Subtopia ger den samtida
cirkusen plats att växa
Den samtida cirkusen som konstform är fortfarande relativt ung. Trots det har Sverige kommit
långt i utvecklingen, och den internationella nyfikenheten på Sverige som cirkusnation är stor.
– De senaste åren har det vuxit fram flera nya unga cirkuskompanier som söker ett eget uttryck,
säger Kiki Muukkonen, konstnärlig programchef för Hangaren i Subtopia. Text Andreas Alfredsson Grube

Chipmunk Forge Foto Eos Karlsson

“Det var befriande och utmanande att börja
jobba med cirkus efter att under så lång tid
ha jobbat med textbunden scenkonst”

iki Muukkonen kommer till vår intervju med
andan i halsen, några minuter sen, och slår sig ner
med en kopp kaffe. På hennes t-shirt står det
tryckt ”Kulturtanten”, men Kiki är ingen tant alls.
Hon är, den tidiga timmen till trots, full av energi
och entusiasm när vi börjar diskutera hennes arbete
– cirkusen.
   – Det finns så mycket bra samtida cirkus, och det som är så
otroligt kul med mitt jobb är den enorma utvecklingspotentialen,
säger hon.
   Kiki Muukkonen kommer från början från teatervärlden och har
jobbat som skådespelare, regissör, producent och produktionsledare,
bland annat i fria grupper och på Stadsteatern i Stockholm. År 2006
kom hon till Subtopia för att arbeta med ett specifikt samarbetsprojekt mellan Subtopia och Cirkus Cirkör, och sedan dess har hon
blivit kvar. Idag är hon konstnärlig programchef för Hangaren –
Sveriges första permanenta scen för cirkus, varieté och gatuperformance – som invigdes i september 2010.
   – Det var befriande och utmanande att börja jobba med cirkus
efter att under så lång tid ha jobbat med textbunden scenkonst som
teater. Inte minst för att jag upplevde en vitalitet, individualism och
förändringskraft inom den samtida cirkusen, säger Kiki.
Samtida cirkus, ja hon vill gärna kalla det så, även om ordet nycirkus
också ofta används i dagligt tal.
   – Nycirkus var ju något som växte fram redan under 80-talet, så
själva konstformen är inte så ny längre, även om den hela tiden
utvecklas och förnyas. Därför tycker jag det är mer relevant att kalla
det för samtida cirkus idag.
   Då, på slutet av 80-talet och under 90-talet, fanns en tendens att
relatera till teaterspråket, vilket exempelvis Cirkus Cirkör jobbade
mycket med då. Idag finns mängder av olika strömningar inom den
samtida cirkusen – bland annat påverkan av modern dans och från
konceptuell konst, och en cirkusstil som kanske kan beskrivas som
”sensation och party”.
   – Där finns det flera grupper som dök upp i början av 2000-talet,
till exempel Ruby Rose, Burnt Out Punks och Sirqus Alfon. Det är
ofta sensationellt och publikfriande, med specialeffekter eller
explosioner och en blandning av burlesk, grotesk och komik, säger
Kiki Muukkonen.
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åren har vi också sett en framväxt av nya unga kompanier som vill
göra sig ett eget namn, idag har vi ungefär mellan 40 och 50
cirkuskompanier i Sverige.

Vilka är de största utmaningarna för den samtida
cirkusen?

Balagans Foto Valia Beauvieux

Vilka strömningar eller trender ser man nu idag?
– De senaste åren har man kunnat se en strömning över Europa där
man utforskar och går på djupet inom en specifik cirkusdisciplin, till
exempel jonglering eller luftakrobatik, ett exempel är den franska
lindansgruppen Les Colporteurs, ett annat exempel är den Stockholmsbaserade jonglören Jay Gilligan. Det är intressant och vackert
eftersom man jobbar så grundligt med varje disciplins egen
dramaturgi och bygger upp föreställningar utifrån en enda cirkusteknik. Det har också svept över oss en ny våg av varietén, som
samtidigt är ett nostalgiskt tillbakablickande och ett förnyande av
varietéformen. Exempel på det kan man se i den succé La Soirée gör
världen över. En annan spännande trend i Frankrike just nu är
nymagi.

Hur står sig Sverige som cirkusnation?
– Nyfikenheten utomlands ifrån är stor och man fascineras av den
dynamiska utvecklingen i Sverige, som att vi även ägnar oss åt
forskning. ” Dessutom är cirkusprogrammet på Dans och Cirkushögskolan (DOCH) en väldigt bra utbildning som inte bara ägnar
sig åt att utbilda tekniskt skickliga artister, utan konstnärer. Den här
institutionaliseringen, vilket vi även ser i Europa, bidrar till att
cirkusen verkligen börjar etablera sig som konstform. De senaste
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– Vi har en stor utmaning i att bygga en fungerande infrastruktur
för samtida cirkus i Sverige. Nu finns det en fantastiskt bra högskoleutbildning här, men de nyutbildade artister som examineras har
svårt att nå ut. Det finns få residenssystem och det är svårt att hitta
lokaler och finansiering, vilket gör att många artister åker direkt till
andra länder för att jobba, där förutsättningarna är bättre. Cirkusen
behöver tid, plats och pengar för att utvecklas konstnärligt. Sedan
finns alltid en utmaning i hur man når publiken. Vi har fortfarande
en del schabloner, klichéer och fördomar att jobba emot.

Hur ser du på Subtopias roll i svensk cirkus?
– Subtopia vill ge den samtida cirkusen en plats och visa den enorma
bredd som finns, och samtidigt stödja och gynna en konstnärlig
utveckling och hjälpa till att skapa en marknad för svenska cirkuskompanier. Där bidrar vi med allt från administrativt stöd till
marknadsföring, lokaler att vara i, kontakter och nätverk, arrangerande
av konstnärliga workshops, och scener att spela på. Men det långsiktiga
målet är alltid att de inte ska behöva oss, att kompanierna ska stå på
egna ben.

Foto Ludvig Duregård

I år pågår Nordiska cirkusåret – vad innebär det?
– Det är ett partnerskap mellan olika organisationer i Norden där
Subtopia ingår som en av de drivande. Projektet går ut på att sätta
nordisk cirkus på världskartan och att sätta samtida cirkus på
kulturkartan i Norden. Det är Nordiska ministerrådet som utlyst
cirkusåret vilket samordnas från Finland. Under året kommer vi att
genomföra en rad olika projekt, bland annat en nordisk kulturrådskonferens. Det vi vill uppnå med projektet är att få till en nordisk
kulturpolitik som innefattar cirkuskonsten.

www.subtopia.se

Kiki Muukkonen
Ålder 41 år
Gör Konstnärlig programchef för
Hangaren i Subtopia
Bor Hägersten
Familj Katten
Idoler Wisp
Cirkus för mig, med tre ord
Ah. Aha. Haha.
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Hallå där...
Text Isabell Lundholm

Vad är Fejm bäst på?
Att förmedla glädje och tillhörighet och
ta tillvara på barn och ungas talang och
kreativitet.
Vad är du bäst på?
Att vara Fejmare och inspirera andra.

Stina Balkfors
projektledare på Fanzingo
Vad är Fanzingo?
En pedagogisk plattform, en megafon för
ungas röster och en mediekanal för nya
perspektiv.
Vad gör Fanzingo?
Producerar film, radio & tv tillsammans
med unga och människor från samhällets
periferi.
Vad är Fanzingo bäst på?
Ta unga på allvar och se möjligheter i allt.
Vad skulle ni aldrig göra?
Ge upp en dröm utan att ha testat allt.
Vad inspirerar dig?
Modiga människor, människor som säger
vad de tycker och killen på fritidsgården
som utbrast ”Jag får gåshud av mig själv
varje gång jag ser min egen film”.
Varför ska man kontakta er?
För att du är ung och vill berätta din historia
med radio,TV eller film.
Vad är innovation för dig?
Fanzingo är innovation. Vi strävar alltid
efter att hitta nya vägar för unga människor
att berätta historier på.

Vad skulle ni aldrig göra?
Ge upp!
Vad är det roligaste Fejm har gjort?
Extragig på ett fullsatt Globen.
Varför ska man kontakta er?
Därför att Scenskolan Fejm är absolut bästa
platsen för alla som vill stå på eller bakom
scenen, skapa och lära sig nya saker, träffa
nya kompisar eller bara ha riktigt kul!

Vifira
Viktor Gyllenberg
Vad är Vifira?
Ett dans- och
cirkuskompani med
Viktor Gyllenberg
och Malin Stattin.
Vad är Vifira bäst
på?
Att skapa och spela
dans- och cirkusföreställningar!
Vad är du bäst på?
Ehm… Att jonglera med käglor kanske?
Eller att minnas årtal då skivor har getts ut.
Vad skulle ni aldrig göra?
Man ska aldrig säga aldrig…
Vad inspirerar dig?
Människor, möten, innovationer, konst,
Malin Stattin, folk som satsar allt m.m.
Varför ska man kontakta er?
För att vi är roliga att arbeta med och för
att vi hela tiden strävar efter att skapa och
sprida professionell, kvalitativ cirkus och
dans.

Therese Sallhed
verksamhetsledare på Alby Fejm
Vad är Scenskolan Fejm?
ABF Botkyrka Salems scenskola för barn
och ungdomar mellan 4-20 år.
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Vad är Subtopia för er?
En organisation som satsar på cirkus, vilket
är helt fantastiskt!

Kerstin Fagervall
Event- och
konfernschef på
Subtopia
Nyanställd på
Subtopia, berätta:
Första gången jag
besökte Subtopia
var hösten 2010.
Jag hann inte mer
än kliva innanför
dörren förrän jag bestämt mig för att jag
skulle jobba här en dag.
Vad har du gjort tidigare?
Jag har arbetat på Globen i 6 år med
evenemang inom alla genrer och med tvproduktion samt med produktion inom teater.

Vad är Subtopia för dig?
Här finns en känsla av kreativitet som kittlar
och uppmuntrar, samtidigt som platsen har
en avslappnad attityd.
Vad är dina planer som event- och
konferenschef?
Jag kommer att jobba för att fler ska få
möjlighet att uppleva den WOWFAKTOR jag
kände när jag själv besökte Subtopia första
gången.
Vad längtar du efter just nu?
Att komma på plats och lära mig mer om
Subtopias utbud och sen att få
utveckla i samverkan med dem som redan
finns på plats.

Vad är det bästa med att konferera i
Subtopia?
Att allt är möjligt här. Tänk bara att kunna
erbjuda Hangaren – en 2300 kvm ljudisolerad
multifunktionell studio med 13 m i takhöjd,
scener, gradänger, takriggar och ljus. Eller
konferensrum som Himmelriket och
Paradiset som inspirerar, skapar leenden och
välbehag. Eller att luncha och dricka kaffe
bland cirkusartister och andra aktörer inom
olika konst- och kulturformer.
Vill du veta mer om Subtopias lokaler skicka
ett mail till: kerstin.fagervall@subtopia.se.

SVENSKA
CIRKUSARTISTER
I P RIS
Festival Mondial du Cirque de Demain

Det regnade medaljer över de svenska cirkusartisterna som medverkade i den prestigefyllda cirkusfestivalen i Paris. Karin Lekberg, chef för Subtopia, var självklart på plats för
att heja och gratulera. Nedan delar hon med sig av de bästa bilderna från festivalvistelsen.
Festival Mondial du Cirque de Demain är
den mest prestigefyllda tävlingen för
unga, framtida cirkusartister i världen.
Sverige bidrog med följande fyra akter:
   Uuve Jansson: 25 år från Botkyrka,
Tullinge, har studerat vid cirkusgymnasiet
i Botkyrka och därefter cirkushögskola i
Montreal. Hon är numera artist hos Cirque
de Soleil. Uuve vann det finaste guldet av
tre: Prix du President de la Republique samt
två priser till: Prix du Big Apple Circus och
Prix Club di Cirque.
   Balagans: Nyexaminerade från cirkusprogrammet på Dans- och Cirkushögskolan vars cirkusgren är förlagd till Subtopia.
Kompaniets medlemmar är Oscar
Karlsson, Guillermo Aranzana, Manél
Roses och Nilas Kronlid. Den svenskspanska kvartetten vann det tredje guldet
samt Prix de la Ville de Paris och Prix
Franco Dragone Entertainment group.
   Wes Peden: Ung amerikansk jonglör
som också nyligen utexaminerats från
Dans- och Cirkushögskolans cirkusprogram.
Peden har en fantastisk scennärvaro och
en alldeles egen personlig energi. Wes vann
en bronsmedalj.
   Alexander Weibel Weibel: Spanjor som
studerat både i Barcelona, Moskva och
senast på Dans- och Cirkushögskolans
cirkusprogram. Alexander arbetar nyskapande med flera linor i rörelse och tog
hem juryns pris: Prix speciaux du jury.

Uuve Jansson- i svingtrapets. En Botkyrkatjej i världsklass

Guillermo Aranzana tuggar guldmedalj

Alexander Weibel Weibel, Janne Rosén (lärare på DOCH), Nilas Kronlid,
Konferencieren, Oscar Karlsson, Uuve Jansson, Manél Roses, Guillermo
Aranzana
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Text Kajsa Bohlin
Foto Ludvig Duregård

Smink en och en halv timme innan föreställning. Eftersom taket i tältet är rött så
får man smeta på ordentligt för att det ska synas, speciellt det som är rött… ett
starkt rött läppstift i dagsljus ser bara hudfärgat ut när man kliver in i tältet.
Oväntat jobb. Vi var tvungna att ställa in tre föreställningar på grund av all snö.
Men vi jobbade på bra i alla fall, med att borsta ner den tunga snön från tälttaket.

Kajsa Bohlin
Ålder 24
Gör cirkus, akrobatik, clown, poesi
Bor Älvsjö
Subtopia med tre ord
levande och välkomnande

Just den här dagen befinner jag mig i en liten by i Frankrike som
heter Pargny-Filain. Byn har ca 200 invånare, och jag har flugit hit
från Sverige tillsammans med ett gäng andra artister för att göra
Compagnie Isis julshow.
   Det är verkligen mitt ute på landet. Huset vi bor i är en gammal
ladugårdsbyggnad i sten, och utanför finns en stor gräsmatta (som
jag snarare skulle kalla mark än trädgård). Där står för tillfället två
cirkustält och en lada som är ombyggd till bar. Om man tittar lite
närmre hittar man också diverse gamla husvagnar och lindansställningar och ett litet tält som används som verkstad. Detta kommer
vara min arbetsplats i en månad. Första perioden ska vi skapa
föreställningen. Det största utav cirkustälten är vår träningshall, där
installerar vi oss kl. 09.30 varje morgon. Det är kallt, inte lika kallt
som i Sverige, men det tar lite tid att värma upp tältet, och värmefläktarna fungerar inte alltid som de ska. En dag startar de av någon
mystisk anledning inte, och en annan dag behövs det, av en inte så
mystisk anledning, fyllas på med bensin. Men vi hoppar igång och
värmer upp med lager på lager av varma tröjor, som man kan ta av
när tältet väl blivit varmt.
   Dagarna ser ungefär likadana ut, med betoning på ungefär. Man
vet aldrig riktigt vad för extra arbetsuppgift man kan bli tilldelad.
Som att klippa och klistra 20 meter juldekoration till tältet. Det
händer också alltid något med värmefläktarna, de är inte riktigt
pålitliga. Precis innan premiären, och då menar jag 20 minuter innan
vi ska upp på scen, så lägger båda av. De slutar att fungera. Publiken
är på ingång och Marie-Paul, som är föreståndarinna suckar och
sträcker förtvivlat ut armarna ”there’s nothing to do now”. Nej, det
finns inget att göra, det blir alltså premiär utan värme i tältet. Alla
var måttligt entusiastiska, men jag spelade en karaktär som kom
gående i en storm, så jag hade en stor varm jacka på mig. Värre var
det för de andra, klädda i sina inte alls vinterutrustade glittriga
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dräkter och linnen. Vi kompenserade dock detta med att någon
föreställning senare skruva upp värmen så rejält att vi svettades
kopiösa mängder utan minsta ansträngning. Det kan tyckas kaotiskt,
men det är också det som är charmen. Alla hjälper till med allt, från
dekorationer till ljus och cirkusrigg...
   Vi är sex artister; jag, Tiziana, Linn, Anton, Einar och Camille.
Camille är regissör och tar alla slutgiltiga beslut om föreställningen.
Vi skapar scenerna gemensamt och alla kommer med förslag och
idéer, men Camille sorterar ut vad hon tror kommer fungera bäst i
föreställningen. Vi har bara tio dagar på oss, så skapandefasen blir
väldigt intensiv. Man går upp, käkar frukost, värmer upp, tränar,
skapar, lyssnar, ändrar, äter lunch, värmer upp, övar, tänker, tänker
om, äter mellanmål, letar musik, diskuterar vad som ska göras,
ändras, förberedas, fortsätter diskussionerna över middagen, vilar
lite, läser lite, sover och går upp igen. När föreställningen börjar ta
form, och man kan putsa på detaljer lugnar det sig lite, sedan hetsar
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det upp sig igen till premiären. Men efter det, när alla har full koll
på föreställningen kan man välförtjänt andas ut och koncentrera sig
på själva uppträdandet.
   Jag ska för första gången i mitt liv vara barnclown. Det är inte
uttalat att det är det jag ska vara, men det kommer komma mycket
barn och det är jag som ska vara den komiska karaktären. Alltså,
clownen. Jag har precis börjat erkänna för mig själv att jag är clown.
Jag vet inte varför det varit svårt egentligen, jag har alltid tyckt om
att få folk att skratta. Men ofta när jag var yngre och berättade att
jag gick på cirkusskola, fick jag frågan ”ska du bli clown, eller?”. Den
var alltid ställd på ett hånfullt sätt, och jag har på något sätt präntat
in att det är något man INTE ska bli. Nu kan jag landa i det, jag är
stolt akrobat och clown.
   Jag var nervös i början, men den bästa föreställningen var när hela
publiken nästan bara bestod av barn. Jag kom in på scenen med min
resväska, och när jag satte första foten på scen så började alla skratta.
Jag hade inte ens tittat på publiken. Det var helt fantastiskt! Jag
minns att jag förvånad skrattade inombords och tänkte ”best show
ever”. Det är svårt att beskriva känslan av att ha en publik med sig
från första sekund, det är som att bli slagen av kärlek. Som en hård
vindpust av energi. Det är så starkt, överrumplande och omtumlande att det gör en alldeles pirrig av lycka och mod. Man får så
mycket tillit. Oftast behöver man lära känna en publik för att det
ska hända, det tar tid att komma till det stadiet. Men vid sällsynta
tillfällen händer det och då är det är bara att tacka och ta emot.
Slutligen vill jag bara säga att tiden hos Compagnie Isis var fantastisk.
Jag lärde känna nya fina människor, blev väl omhändertagen, fick
uppträda i ett riktigt cirkustält (det har jag drömt om sedan jag var
liten) och andas den friska franska landsortsluften. Tack för det!
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EN KNIVKASTARES
BEKÄNNELSER
- SUBTOPIA MÖTER JESPER NIKOLAJEFF

Jesper Nikolajeff är den enda knivkastaren i Sverige. Ute i världen finns
ett par enstaka kollegor. Men de är en sällsynt skara - knivkastarna.
Text Josefina Andersson Foto Mats Bäcker

Nikolajeff måste ju vara världens bästa cirkusnamn, är det
- Absolut. Min far var ryss och kom hit som krigsbarn och jag växte
upp här i Stockholm.

öppen för mina drömmar när jag vaknar på morgonen. Där döljer
sig en helt annan värld. Redan som liten försvann jag ofta iväg i
dagdrömmerier vilket berodde på en tråkig lärarinna vars tradiga
lektioner tvingade mig att skapa en parallell värld att vistas i för att
undgå tristessen.

Hur kom du in på cirkusspåret?

Vilka förmågor är oumbärliga för en knivkastare?

- Jag drömde redan som liten om att stå på scen och provade först
med punkbandet Jeezus Jesper & the Messiahs Motherfucker, sen som
skådis och nu som cirkusartist. Cirkusspåret kom jag in på när min
tvååriga dotter sa att hon skulle bli luftakrobat. Hon höll fast vid sin
dröm och när vi kom hem efter äventyr i Australien ville hon börja
på en av Cirkus Cirkörs kurser. Det hela slutade med att jag blev
lärare för hela gruppen och sedan dess (10 år sedan) har jag varit en
del av Cirkörfamiljen.

- Bra nerver och ett inre lugn är viktigt och så måste du älska att
träna massor. Talang utan stenhård träning är menlös. Sen är det
väldigt viktigt att hålla sig skärpt och utvilad när man ska kasta. Jag
dricker exempelvis väldigt lite alkohol och ser till att sova ordentligt
under föreställningsperioder.

Knivar, varför så vassa saker?

- Den enda som jag skadat under min karriär så här långt är mig
själv i ett nummer där jag fångar en kniv strax innan pannloben.
Handen som jag fångade kniven med fick en liten skråma.

ditt eget?

- Jag är punkare i själen och gillar kontrasten mellan det vackra och
det farliga. När jag var barn sprang jag omkring i skogen, kastade
kniv och sköt med pilbåge. Jag hade långt utsläppt hår och kände
mig i själ och hjärta som en indian. Mitt indiannamn var Silverpilen. Skolan var en helt annan värld. Tråkig och inte lika vacker.
Där hamnade jag ofta i slagsmål. Så det var liksom det vackra och
farliga om vartannat och det har levt kvar fast under mer förfinade
former.

Hur gick du tillväga för att bli en så skicklig knivkastare?
- Jag tränade och tränade och så ville jag upp där, på scenen där jag
alltid älskat att stå. Sporten och mitt tennisspelande var ett viktigt
läroverk. Tennisserven och knivkastarrörelsen är faktiskt väldigt lika.
Rörelserna måste vara exakt likadan från serve till serve eller kast till
kast. Efter cirka 100 000 kast hittar man den där kontinuiteten och
därur kommer skickligheten och sen säkerheten.
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Händer det ibland att du skadar dig eller andra i dina
nummer?

Hur föddes din knivkaraktär i föreställningen Wear It Like A
Crown?
- Vår regissör Tilde Björfors drömde en natt att jag såg ut som en
geisha och jag gillade utmaningen direkt. En knivkastande geisha…
När jag skapade karaktären ville jag komma åt kontrasterna mellan
det vemodiga och det vassa, lite hårda, och min karaktär är precis
så, ganska barsk, bestämd och återhållsam men samtidigt sårbar i
skyhöga skor och en lång kimono som inte tillåter några hastiga
rörelser. Inspirationen kommer från den japanska kulturen där det
är näst intill förbjudet att ”tappa ansiktet”. Det finns till och med en
speciell dag varje år där alla japaner får ”freaka loss" ordentligt för
att sedan hålla sig innanför boxen resten av året.

Vad inspirerar dig?

Hur känns det att kasta iväg en sådär fem, sex, sju knivar i
följd?

- Starka bilder, fin koreografi eller spännande möten, men annars
får jag mycket inspiration från mina drömmar. Salvador Dali sov ju
med en nyckelknippa i handen för att fylld av drömsk inspiration,
vakna till när nyckelknippan slog i golvet. Jag försöker snarare vara

- Jag får en harmonisk känsla i kroppen, ingen stress, allt runt omkring försvinner. Tunnelseende. Jag tänker inte så mycket på vad jag
gör eller hur jag gör det, det faller sig naturligt som allt annat som
man är duktig på.
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Från långfilm till

Punkcirkus
Vad drömmer du om just nu?
- För tillfället lever jag min dröm med Wear It Like A Crown och
föreställningar på Södra Teatern och turnéer runtom i världen.

Är du knivkastare for life?
- Jag ser mig själv som en knivkastande pensionär vilket är fullt
möjligt eftersom knivkastningen inte har ett ”bäst före datum” på
samma sätt som många andra fysiska scenkonstyrken har. Så länge
synen är bra, sinnet nyktert och armen vill så kastar jag. Men det
finns absolut andra saker som jag gärna skulle vilja hinna med, som
att regissera mer.

Temat för Magasin Subtopia är innovation, vad tänker du
om det?

Hur mycket är mod kontra skicklighet när det kommer till
knivkastning?
- Man måste våga tro att det man gör fungerar, visualisera och se
målet så en viss typ av mod krävs. När det gäller skicklighet så är det
detsamma som med den perfekta tennisserven. Man måste nöta och
nöta och till slut sitter rörelsen i kroppen. Då kommer tryggheten
och skickligheten. Det tar ungefär 100 000 kast.

- För mig handlar innovation om öppenhet. Varje morgon när jag
vaknar ställer jag mig två frågor: Vad drömde jag? (eftersom jag
hämtar mycket inspiration från mina drömmar) och: Är jag fortfarande nyfiken? Det handlar så mycket om inställning. Man
kan vara trött och sur eller trött och glad. Jag väljer det senare och
arbetar man med kultur så måste man vara innovativ, det finns inget
annat eftersom kultur är en färskvara.

Filmregissören Torkel Knutsson berättar för Magasin Subtopia om sitt möte
med cirkusgruppen Burnt Out Punks och hur film och cirkus blev punkcirkus!
Beskriv din karriär så här långt
- Karriär? Jag har aldrig brytt mig om karriär i vanlig bemärkelse,
utan valt att göra sånt som jag tror skulle vara roligt. När jag blev
tillfrågad om att arbeta med Burnt Out Punks så hade jag varken tid
eller råd men valde att göra det ändå.

Vilka liveprojekt har du jobbat med tidigare?

Hur skiljer sig arbetssättet mellan scen och film, finns de
några tydliga skillnader i hur du jobbar?
- En stor skillnad är att man i film inte kan behålla en scen bara för
att den är bra, varje scen måste föra handlingen framåt medan man i
en cirkusföreställning kan behålla ett bra nummer som egentligen inte
gagnar ramhandlingen, publiken accepterar det.

- Jag har spelat ca 2000 teaterföreställningar och varit frontman i en
del större rockband, anordnat musikfestivaler, jobbat som konferencier,
lekledare och festfixare så jag har ganska stor erfarenhet av att stå på
scenen. Att regissera cirkus var däremot något helt nytt för mig.

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med BOP?

Ditt filmskapande. Berätta!

Har du en stil eller en tematik som återkommer i ditt
arbete? Hur skiljer det sig mellan formerna?

- Jag har gjort en massa beställningsfilmer och musikvideos men är
väl mest känd för “succé”- filmen NAKEN som har haft 5,5 miljoner
tittare i Sverige och sålts till 77 länder.

Hur ser ditt samarbete med Burnt Out Punks ut?
- Jag försöker fortfarande förstå deras innersta väsen. I år kommer jag
att försöka hålla i rodret lite hårdare eftersom jag känner att jag har
det förtroendet nu.

Jesper Nikolajeff

- Att förbättra något som redan är så jävla bra, att få hela gruppen att
jobba för helheten och inte för de enskilda numren, och att göra allt
tydligare, mer filmiskt utan att offra cirkusens charm och styrka.

- Som regissör bygger jag ramhandlingen sedan får aktörerna fylla
rollerna med hjärta och karaktär. Publiken ska inte sitta och undra vad
den tittar på. Jag är hellre övertydlig än luddig.

Vad är din uppfattning av Subtopia och miljön här?
- Jag önskar att alla människor fick jobba i en så här kreativ miljö.
Och ska något nytt skapas i Sverige måste det komma underifrån,
inte från privatteatrarna eller tv. Jag tror inte jag skulle veta om att det
fanns cirkus i Sverige om inte Subtopia fanns.

Har knivar och manlighet med varandra att göra?
- Kniven är ju sedan gammalt en fallossymbol så den kopplingen
finns ju där. Men i Wear It Like A Crown ville jag skapa en karaktär
bortom den traditionella och stereotypa maskuliniteten. Och som
knivkastande geisha iklädd högklackat och med androgyn sminkning
tycker jag att jag lyckats hitta både det sårbara och känsliga samtidigt
som det råa och farliga finns där.

En snickare har sin hammare, en AD sin Mac och en
knivkastare sin…
- Mina knivar är gjorda utifrån samma modell som Houdinis och
tillverkas av en man på en bondgård utanför New York. En bra
kniv kostar runt 1500 kronor, jag har ett femtiotal. Eftersom de är
gjorda av stål format i en speciell process så håller de en hel karriär.
Det är det man kastar på som går sönder. Jag bygger mina knivkastarhjul (de som knivkastarpartnern spänns fast på) av tjockt plank.
Det är rätt rejäla byggnationer så jag är beroende av en stor bil med
takräcke.
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Ålder 41 år
Gör Knivkastare & motorsågsjonglör
Aktuell Som knivkastande geisha
i Cirkus Cirkörs föreställning
Wear It Like A Crown
Bor I Stockholm
Familj Blivande frun och knivkastarpartnern Belinda samt
tre barn (varav två är cirkuskollegor)
Idoler Knivkastande Harry
Houdini, Willie Garvin i Modesty
Blaise och Joe Strummer
(sångare i the Clash)

Torkel Knutsson
Ålder 38 år
Gör Leker, lever
Bor Stockholm city
Idoler Olof Palme, han kunde
fånga en publik och också
våga reta upp folk - två bra
egenskaper för en stor man.
Sofie Sager av samma anledning som Olof.
Bästa cirkusfilmen
The Circus- Charlie Chaplin

Foto Inka Lindegård
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Burnt Out Punks
Ett turnerande crew på 12
personer
Ålder 6 år
Första föreställning
Malmöfestivalen 2005
Antal spelade
föreställningar ca 80 i 7
länder för en total publik på
ca 200 000 personer
Aktuellt 2011 ger sig BOP
ut på vägarna igen med den
nya föreställningen
”The Stockholm Syndrome”
www.burntoutpunks.com
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CLOWN CAMP
Clowner utan Gränser arrangerar sitt första Clown Camp med artister från fem olika
länder. Joel Lindh, initiativtagare och producent för Clown Camp, rapporterar från lägret
och berättar om den gemensamma övertygelsen; att kultur kan förändra och göra
människor och hela samhällen bättre och fredligare. Text Joel Lindh Foto Bahan Swedan

Joel Lindh

Ålder 34 år
Gör Artist och ledare för konstnärliga
projekt inom cirkus och teater.
Bor Enåker i Uppland
Bakgrund 10 resor med Clowner utan
Gränser till länder som Sudan, Kenya
och Palestina.
Clownfavorit George Carl
Innovation med tre ord flow, medvetenhet, uttryck

Clowner utan Gränser
Ålder Grundades 1996 som en systerorganisation till den internationella
organisationen Payassos sin Fronteras.
Gör Fyller världen med lek, skratt och
drömmar.
Bor I Subtopia i Alby
Hemsida www.skratt.nu

kunde jag känna när jag gjorde akrobatik tillsammans med mina
Solen går sakta ned över den lilla byn Enåker i nordöstra Uppland.
vänner på stranden. När vi sedan träffade Clowner utan Gränser blev
Det är augusti och värmen ligger kvar länge. I byn, som mest är känd
för sin gamla runsten, hörs glada rop och det är rörelse. Det som skiljer familjen ännu större. Idag har vi en annan syn på oss själva, vi är
artister - inte gatubarn, säger Elisé.
den här sommarkvällen från andra augustikvällar är de tio artisterna
   Med hjälp av Clowner utan Gränser och tillsammans med
som huserar i byskolan och i bygdegården.
svenska artister har Gisenye Acrobats turnerat runt i flyktingläger i
   Samar, en palestinsk clown från Libanon, cyklar runt på en cykel
med löst sittande sadel. Hon har aldrig cyklat såhär mycket tidigare, Rwanda och Uganda. Camilla Rud och Karin Svensson heter två av
de svenska deltagarna som stöttar gruppen. En gång i veckan åker
nu tar hon en runda varje kväll innan hon går och lägger sig. På
gruppen till kongolesiska Goma för att stötta barn i deras utveckling.
skolgården står Allassan, en ung man från Senegal, och jonglerar
Drivkraften är att sprida hopp och glädje, att få människor att
och nere vid fotbollsmålen promenerar Elisé, en akrobat från
känna tillhörighet, tänka positivt och skapa sin egen framtid utan
Rwanda, samtalandes med May, skådespelerska från Burma.
att använda våld.
   Här i den lilla byn Enåker
Efter tio dagar i
arrangerar Clowner utan Gränser
“Att sprida information och kunskap är svårt   Enåker
är det dags för
sitt första Clown Camp.   
   Artisterna som deltar kommer men teater och clowneri kan förhoppnings- Clown Camp att flytta
vidare till Subtopia i
från hela världen men har en sak
Alby. Kanotpaddling i
gemensamt: de vet att kultur kan vis hjälpa kommunikationen på traven”
vildmarken och massor
förändra och göra människor, ja
av lugn och ro ska nu bytas ut mot workshops med Stadsteatern i
hela samhällen både bättre och fredligare.
Skärholmen och dessutom, uppträdande på Stockholms kulturfestival.
   - Mitt liv förändrades i och med folkmordet i Rwanda, berättar
   Inne på Skärholmens barn- och ungdomsscen guidas Thila runt
Elisé. Min mamma och syster dödades och jag tvingades att fly och
av teaterns tekniker. Thila Min har rest långt, ända från Burma, för
gömma mig, tre år senare hittade några släktingar mig och berättade
att få lära sig mer om teaterns teknik.
att min pappa levde. Men allt hade förändrats, han hade gift om sig
   - I mitt land finns inga teatrar. När jag satte upp min första pjäs,
och jag var inte välkommen av hans nya fru. Nu sitter Elisé i den
gjorde jag det i en lägenhet. Hade jag sökt tillstånd från regeringen
gamla matsalen i Enåkers skola som en av deltagarna i Clown
hade jag fått nej, berättar Thila.
Camp.
   Precis som Elisé fick vännen Abuba, som sitter bredvid, i tidiga år    När Thila som 23-åring studerade till ingenjör protesterade han
och andra studenter mot diktaturen i Burma. Protesterna ledde till
lära sig att klara sig själv. För att hjälpa andra utstötta och hemlösa
fyra års fängelse som politisk fånge. Efter att han släpptes för sex år
ville Elisé och Abuba göra något. Tillsammans med kompisen Mody
sedan har han lagt all tid på teater och clowneri. Idag reser Thila
startade de cirkusgruppen Gisenye Acrobats i Rwanda. Idag har de
ett hus tillsammans och för pengarna de får in på akrobatikföreställn- och hans kollegor i Arts Travelers, runt ute på landsbygden i byar
som drabbats av naturkatastrofer, för att ge föreställningar, främst för
ingar köper de mat så att de hemlösa barnen i deras cirkusskola kan
barn. Genom sitt arbete vill Thila sprida medvetenhet om männifå ett mål mat per dag.
skan, makt och relationer.
   - Familjen har alltid varit viktigast för mig och samma gemenskap
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- I Burma finns fullt av internetcaféer, fast man kan inte komma till
youtube.com och andra kända sajter. Att sprida information och
kunskap är svårt men teater och clowneri kan förhoppningsvis
hjälpa kommunikationen på traven, säger Thila.
   Med på Clown Camp finns också Samar Ghasi Mnawar från
Libanon. För fyra år sedan blev Samar uttagen till en grupp på 14
personer som fick utbildning av Clowner utan Gränser i just cirkus
och clowneri. De 14 ungdomarna hade själva sociala problem och
projektledaren Ibrahim El Ali fick jobba hårt för att motivera
deltagarna under det första året. Idag arbetar Samar på ett palestinskt
flyktingläger i Libanon där hon själv leder barn- och ungdomsgrupper i cirkus och clowneri.
   - Att leda egna grupper och ha ett arbete som man får betalt för
betyder mycket, säger Samar.
   När Samar uppträder tillsammans med kollegan på Stockholms
kulturfestival med sin fantastiska clownakt så skrattar publiken. För
trots att varken Samar eller Kamal pratar svenska så fungerar
komiken. Clownen är inte beroende av orden för att kommunicera.
Att vara flykting i Libanon är fortfarande detsamma men för Samar
har mycket förändrats de senaste åren. För trots att hennes rättigheter fortfarande är begränsade så har hon idag något att vara
stolt över, hon är ju artist.

www.subtopia.se
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Mer Popkollo
åt folket
Text Josefina Andersson
Foto Popkollo

Det hela började med att musikern Marit Bergman varit ute på turné och uppmärksammat
att hon var ensam tjej mest hela tiden. På scenen, bakom scenen, ja i de flesta rollerna
runt omkring henne fanns det mest killar. Det ville hon ändra på. En tioårsplan
spånades fram tillsamm ans med Rockparty i Hultsfred. Målet: en jämställd
musikbransch. Verktyget: Popkollo, för tjejer mellan 12 och18 år.

Sommaren 2003 drog det första Popkollot igång i Hultsfred.
Malin Helldorff, som idag är projektledare för Popkollo Botkyrka,
kom in i organisationen 2007. Innan dess hade hon bland annat
arbetat med musik- och kulturhuset Arena 305 i Malmö. Malin är
inte musiker och spelar inte något instrument men är desto mer
intresserad av allt annat runtomkring som måste fungera när man
spelar i band.
   - Ibland händer det att jag går fram till en gitarr eller en bas och
plockar upp den, övertygad om att jag kan spela, men det kan jag
ju egentligen inte. Fast jag har lärt mig allt om hur det är att spela i
band, berättar Malin.
   Det finns inget självändamål med Popkollo, verksamheten drivs
för att organisationen inte skall behöva finnas i framtiden. Men det
finns en tidsram. Om målet med en jämställd musikbransch inte
uppnåtts år 2052 ger Popkollo upp.
   Lustfyllt, enkelt, inga rätt och fel är Popkollos motto. Tjejerna
som är mellan 12 och 18 år får repa tillsammans i band och prova på
olika musikstilar och instrument. Flera hundra tjejer åker på
Popkollo varje år och i Botkyrka huserar Popkollot i Subtopia.
Popkollotanken är att alla ska få prova allt.
Gitarr, bas, trummor och sång. Efter nio dagar
har tjejerna skrivit en låt, bildat band och
uppträtt på en scen. Popkollo Botkyrka har
förutom originalinriktningen även Fortsättning
och Hip Hop och R&B där tjejerna använder
datorer och gör sina egna loopar och beats. På
båda inriktningarna arbetar man mycket med
det sceniska. Hur det känns att stå på en scen, vad som händer och
hur man hanterar det.
   - Det är intensiva dagar och gruppen går igenom en process som
innefattar både medgång och motstånd. Alla band kör fast vid något
tillfälle, då blir det tufft och hemlängtan kanske smyger sig på, men
den positiva kicken tjejerna får då de kommer vidare, upp ur
svackan, överväger alltid, säger Malin.
   Poängen med Popkollo är att det är kvinnliga musiker som
handleder deltagarna. Allt material som spelas skriver tjejerna själva.
Den enda covern är en introduktionslåt som handledarna väljer ut
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och som spelas precis i början av perioden.
   - Låtarna som tjejerna skriver är mästerverk, det finns egentligen
inga gränser för hur bra det kan bli. Att sedan få vara publik och stå
där på tjejernas sista spelning är lägrets höjdpunkt. Då får man
liksom skörda frukterna av resan de gjort under sina nio dagar hos
oss, berättar Malin.
   När det gått nio dagar avslutas Popkollot med en konsert för vänner,
familj och handledare. I Subtopia uppträder tjejerna på Loftets scen.
Sedan återstår ett känslofyllt avsked, tårar fälls, folk byter nummer
(så att spelandet kan fortsätta även efter lägret). Många av deltagarna
kommer tillbaka år efter år, vissa växer in i rollen som handledare
och blir kvar i organisationen efter att de fyllt 18 år. Sedan tre år
tillbaka kan även kvinnor över 18 år prova på Popkollolivet fast i bantat
format (tre dagar) och under namnet Popkollo Madame. Upplägget
är detsamma: bilda band, skriva låtar och så slutligen stå på scenen
och uppträda. Mer Popkollo åt folket, helt enkelt.

Malin Helldorff
Ålder 31 år
Gör Projektledare Popkollo Botkyrka
Bäst med Subtopia Bra lokaler och att platsen hjälper till
att skapa en fin atmosfär.

Popkollo Botkyrka
Är ett musikläger för tjejer mellan 12 och18 år
Ledare Kvinnliga musiker (tidigare år Syster Sol, Carolina
Walin Perez, Melinda Wrede)
Förkunskaper Inga, du lär dig spela på kollot!
Kostar Ordinarie deltagaravgift är
mellan 1500 och 5000 kr. Du och dina föräldrar bestämmer
själva vilken summa ni vill betala.
Anmälan Görs på www.popkollo.se
Betala 100 kr och bli Popkollokompis på www.popkollo.se
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illustration, tänk världsomspännande

Roller Derby
– Sporten för alla med stark vilja och ett brinnande hjärta

Jag känner mig som Alice i Underlandet när jag kliver över tröskeln
till Hangaren i Subtopia, som den här tisdagskvällen förvandlats till
Stockholm Roller Derbys träningsarena. Text Josefina Andersson Foto Ludvig Duregård
Jag möts upp av Vera Calavera och Smashed not Strrd som är
mina guider i djungeln. De avslutar kvickt sitt samtal om Hypers
rullskridskohjul som måste justeras och uppdaterar mig om sportens
historia. Roller Derby föddes på 30-talet, nådde sin kulmen under
70-talet, glömdes bort under 80 och 90-talet och är idag hetare
än någonsin. I Alby utanför Stockholm samlas jurister, reklamare,
sjuksköterskor, studentskor, fysiker, lärare och cirkusartister för att
på rullskridskor och med tandskydd i käften ägna sig åt sporten de
älskar allra mest.
   Calavera och Smashed not Strrd upptäckte rullskridskosporten
Roller Derby efter att ha sett Drew Barrymores film Whip it som
handlar om Cavendar (Ellen Page) i Texas vars mor vill att dottern
ska delta i skönhetstävlingar, något Bliss inte är särskilt intresserad av.
Desto mer intresserad är hon av den amerikanska rullskridskosporten
Roller Derby.
   - Det var kärlek vid första ögonkastet berättar Smashed not Strrd.
En vecka efter att jag sett filmen var jag medlem i Stockholm Roller
Derby som jag aldrig hört talas om tidigare.
   Trots mängder av skydd (handleds-, armbågs-, tandskydd och
hjälm) handlar Roller Derby mestadels om strategi och samarbete.
Sporten utövas uteslutande av kvinnor men domare och tränare kan
däremot vara män och räknas då som deltagare i spelet. Det finns
inte någon uttalad auktoritet på Roller Derbybanan, snarare ett
ömsesidigt uppfostrande där alla tänker på ligans bästa.
   Det som skiljer Roller Derby från många andra sporter är att den
tillhör utövarna helt och hållet då det inte finns någon stor organisation bakom. Med friheten kommer såväl ansvar som plikter som
sträcker sig utöver själva träningen. Det kan röra sig om arbete med
PR, webb, print, försäljning av merchandise, festfix och event i någon
av ligans kommittéer. Något som Calavera och Smashed Not Strrd
menar skapar ännu starkare band mellan ligamedlemmarna.
   - Roller Derby är till för alla typer av människor oavsett ålder,
bakgrund eller yrke. Alla kan vara med bara man har en stark vilja
och ett brinnande hjärta. säger Vera Calavera.
   Jag är dock fortfarande lite förvirrad av terminologin som påminner om Hogwartsspråket med snack om bout, jam och stride. Men
hur går själva spelet till? Jo, planen har formen av en ellips som
markeras med en inre och en yttre linje. Varje lag har fem spelare på
planen samtidigt (en jammer och fyra blockers). Varje bout (match)
består av två perioder, 30 minuter vardera. Jammern tar poäng,
blockern försöker hindra och däremellan uppstår en hel del action.
För att spela riktiga bouter krävs vissa ”minimum skills”, som en
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Stockholm Roller Derby
Ålder: 4 år (har funnits sedan 2007)
Antal medlemmar ca 50
Ålder Minst 18 år, i övrigt är ligan mixad
Pris årsavgift 250 kr per år sedan 200 kr per månad
Hemsida www.rollerderby.se

Wiper

Roller Derbylexikon
Jammer = Poängtagare
Blocker = Hindrar motståndarjammern och hjälper sin
egen jammer
Whip it-effekten = Kallas det snabbt växande intresset
för sporten efter filmen Whip it
Bout = En match
Fresh meat = Nybörjare
Rookie = Efter fresh meat och innan player

Vera Calavera
Nummer 111
Ålder 31 år
Till vardags Lärare
Bäst med att träna Roller Derby
Gemenskapen och explosiviteten i
sporten. Det händer saker hela tiden
och din uppgift är att försöka hålla
reda på allt.

hastighet av 25 varv/5 minuter samt full kontroll av så kallade
crossovers och strides. Något som nybörjarna ”fresh meat” inte
behärskar.
   - På planen, upptar spelet hela ens existens och jag befinner mig
totalt i nuet och den helhet vi skapar tillsammans på planen berättar
Smashed Not Strrd.
   Som många andra sporter som domineras av kvinnor har Roller
Derby en hel del fördomar att slåss emot. Som att utövarna skulle
vara mer intresserade av kläder och accessoarer än själva sporten i
sig. När jag kollar in träningspasset förstår jag hur felaktigt det är.

På planen finns allt ifrån rockabillyklädda jammers till superhjälteklädda blockers och så den mer traditionella sportmunderingen
förstås. Gemensamt för dem alla är det tuffa spelet som överskuggar
eventuell glamour. Ikväll ska det nötas strategier inför helgens bout i
Helsingfors och i slutet av 2011 väntar VM i Canada. Där vill
såklart Calavera och Smashed Not Strrd vara med men innan
eventuell landslagsplats är säkrad väntar en hel del hårda utmaningar under landslagslägret i Malmö. Hey ho, let´s go!

Smashed Not Strrd
Nummer 007
Ålder 26 år
Till vardags Snart färdig jurist
Roller Derby med tre ord
Intensivt, magiskt och beroendeframkallande
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Har du kompisar som du inte kan var
a utan?
Visst vore det mysigt att bo tillsamma
ns, slippa
mammas övervakande blick, laga ma
t, äta och
städa som ni själva har lust? Hos oss
på Botkyrkabyggen kan ni hitta en tre- eller fyra
rummare
att flytta in i.

Care of Haus

4 Fathers
ABF
Acne Film
Al –Jana
Atrium Ljungberg
Beirut DC
Berghs Scool of communication
Botkyrka Folkhögskola
Botkyrka företagarförening
Botkyrka konsthall
Botkyrka Turistförening
c/o Stadsteatern
CasCas
Circostrada Network
Circus Development Agency
Cirko Center for New Circus
Cirkusgymnasiet/St Botvids gymnasium
Clowns Without Borders
Creative leaders
Culture Action Europe
DOCH, Dans och Cirkushögskolan
École nationale de cirque
En Piste (Kanadas Manegen)
Film i Botkyrka
Filmbasen
Filmregion Stockholm Mälardalen (FRSM)
Finnish Circus Information Center
Framtid för Alby
Föreningen Alby Folkhögskola
Företagarföreningen i Alby
Göteborgs filmfestival
Hors les Murs
IETM
IFS (Internationella företagare i Sverige)
Innovativ kultur Stockholm
Jakobsbergs folkhögskola
Jeunes Talents Cirque Europe
Kaospiloterna DK
KK-stiftelsen
Konstnärsnämnden
Kultur & Näringsliv
Kulturen i Botkyrka

SUBTOPIAS NÄTVERK

Gemensam frihet!

er
adsbolaget i Botkyrka. Våra hyresrätt
Botkyrkabyggen är det största bost
och
ce
servi
trygg miljö. Med personlig
erbjuder ett bekvämt boende, i en
ar vi hem att trivas i.
skap
ter
sgäs
hyre
engagemang för våra

Kulturkontakt Nord
Kulturkontakt Sverige
Kungliga Tekniska Högskolan
Lebanese American University
Manegen
Manuspiloterna/Jakobsbergs Folkhögskola
Medieinstitutet
Mellanförskapet
MiramirO
Moderna Dansteatern
Mångkulturellt centrum
NNCN New Nordic Circus Network
Projekt Internationellt
Riksteatern
She Entrepreneurship
Site
Spiritus Mundi
Statens kulturråd
StDH, Stockholms dramatiska högskola
Stockholms internationella filmfestival
Stockholms kulturfestival
Stockholms Läns landsting (kulturenheten)
Stockholms Stads kulturförvaltning
Stockholms universitet
Streetstar
Studiefrämjandet
Subfuzion
Svenska Filminstitutet
Svenska Institutet
Södertörns högskola
TedX Botkyrka
Tempo Youth
Tohu (Kanada)
Trans Europe Halles
Trans Europe Halles Film and Media network
Transit kulturinkubator
Ungdomsstyrelsen
Upplevelsesatsningen i Botkyrka kommun
Vårdinge folkhögskola
Xenter Botkyrka
Young leaders Visitors program, YLVP

KompisBo är ett tryggt och prisvärt
sätt att flytta
hemifrån. Var och en får kontrakt på
sitt eget
rum och sin andel av de gemensam
ma ytorna.
Hushållsel ingår i hyran. KompisBo är
till för dig
som är mellan 18 och 30 år. Välkom
na!

in på www.botkyrkabyggen.se
Ring oss på 08-530 694 90 eller gå

Aktörer i Subtopia
Alby Fejm

Dans och Cirkushögskolan

Lola

Botkyrkas scenskola för barn och
ungdomar. För de som vill sjunga,
dansa, spela teater eller arbeta
bakom ridån.

På Dans och Cirkushögskolan
bryts tradition och historia mot
nyskapande och experiment.

Lola är en konstnärsgrupp som
arbetar bl a med större offentliga
utsmyckningar.

Drömdeg

Manegen

Bildades 1975 och består av
flertal sektioner: aerobic, baseboll,
bordtennis, fotboll, softboll och en
tjejgrupp.

Är du mellan 13 och 25 år och
har ett drömprojekt som du vill
genomföra? Nu erbjuder Kulturen
i Botkyrka, Botkyrka kommun och
Subtopia dig Drömdeg till hjälp.

Balagans

Fan-atticks

Manegen är ett initiativ av
fristående aktörer för att skapa
en plattform för påverkan och en
gemensam mötespunkt för de som
arbetar professionellt inom cirkus,
varieté och gatuperformance.

Nycirkuskompani som startades
2008 av fyra elever från Dans och
Cirkushögskolan och som redan
har hela världen som arbetsplats.

Fan-atticks är ett internationellt
samtida nycirkuskompani som
grundades i Stockholm 2003.

Alby IF

Body Mind Learning

Fanzingo

Arrangerar seminarier, workshops
och program som ökar deltagarnas
förmåga att samarbeta och hantera
konflikter.

Fanzingo är en bakdörr till
mediavärlden där taket är högt
och formen fri. Ett professionellt
basecamp med bollplank och
pepping, kontakter och teknik.

Burnt Out Punks

Filmbasen

Punkcirkus med några av Sveriges
mest erfarna eldartister.

Filmbasens syfte är att berika
film-Sverige och samtidigt ge
unga filmare möjligheten att
utvecklas som konstnärer,
producenter och entreprenörer.

C&T-Creation
C&T Creation erbjuder webbtjänster, design och formgivning,
reklam och textbearbetning.

Circus Arts
Circus Arts förmedling och
produktionsbolag arbetar kontinuerligt med olika produktioner
och förmedlar artister till olika
arrangemang.

Circus Village 7 Vagnar
I samband med cirkusåret i
Botkyrka, byggdes Sveriges första
cirkusby eller circusvillage vid den
gamla 4-h gården i Alhagen.

Cirkus Cirkör
Cirkus Cirkör ger föreställningar
i Sverige och runt om i världen,
event och kurser. Cirkus Cirkörs
ledord är: solidarisk individualism,
kvalitativ galenskap och uppkäftigt engagemang!

Clowner utan gränser
Clowner utan gränser skickar artister till platser runt om i världen
där skratten behövs. Clownerna
vill ge människor som drabbats
av krig och katastrofer hoppet
och livsglädjen tillbaka för att gå
vidare i sina liv.

Funnybones Production
Funnybones Production förmedlar
högklassig svensk underhållning
inom musik, komik och nycirkus.

Islamska förbundet
Islamska förbundet är en muslimsk förening med medlemmar
från många olika länder och olika
modersmål.

Manuspiloterna
Manuspiloterna är en ettårig
heltidsutbildning i att skriva filmmanus.

Subfuzion

Studio Barbarella

Ett kulturproduktionsnätverk som
arbetar med att producera teaterföreställningar, konserter, klubbar,
direktaktioner, releasefester mm.

En ideell förening som bildades
av ett gäng äldre hiphoppare bl.a.
Dogge Doggelito. Barbarella ska
ge ungdomar ett alternativ, en
frizon - musiken.

S:t Botvids gymnasium /
Cirkusprogrammet Cirkus
Cirkör
Nycirkusinriktningen är av få i
Sverige och ett unikt samarbete
med Cirkus Cirkör.

Same Blood Entertainment
Ett skivbolag med inspelningsstudio i Subtopia som producerar
ny svensk hip hop.
SeniorNet Botkyrka är en
lokal datorförening för seniorer,
som ingår i riksorganisationen
SeniorNet Sweden.

os Kulturskolan Rutan är
undervisningen anpassad efter ditt
intresse och din ambition.

Svenska Flickan är en musikperformancegrupp.

Ruby Rose Productions

Johan Wellton serverar jonglering
i världsklass och knivskarp komik
med glimten i ögat.

Kulturskolan Rutan

Svenska Flickan

Johanna Hellquist lagar vacker
och god mat med kärlek på
Restaurang Johannas.

SeniorNet Botkyrka

Kompani Bastard har specialiserat
sig på masker, dockor och attributmakeri. Kompaniet som drivs av
Oskar Hejll har funnits sedan
1999 och har bland annat medverkat i och skapat flera produktioner
inom teater, cirkus, film, tv och
opera.

Hösten 2009 la Dramatiska
Institutet sin baskurs för filmare
till Subtopia. Kursen är ettårig och
ger grundläggande praktiska och
teoretiska kunskaper i filmskapandets olika beståndsdelar. Stor
vikt läggs vid entreprenörskap och
möten med bransch och möjliga
arbetsgivare.

Subfuzion är Subtopias ideella
förening, en plattform för
ungdomar där de kan arrangera
evenemang, utveckla intressen och
skapa sig ett nätverk.

Restaurang Johanna i Köket

Johan Wellton

Kompani Bastard

Stockholms Dramatiska
Högskola

Sirqus Alfon
Fyra genier blandar akrobatik och
dansnummer med världshits i
megafonstil.

Starthuset Subtopia
Starthuset i Subtopia hjälper dig
att utveckla och utvärdera din idé,
bilda bolag, skapa branschkontakter och etablera kontakter med
myndigheter och finansiärer.

Vackra Rosen
Balettskolan Vackra Rosen driver
undervisning i redskapsbalett för
barn mellan 5-15 år.

Vifira
Vifira är ett cirkuskollektiv
som strävar efter att arbeta helt
demokratiskt där alla medlemmar
är likvärda kreatörer och artister.

Why Production
Musik/Film Produktion, Magnus
Jonsson.

