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Subtopia är ett kreativt kluster, ett sätt att
tänja gränser, en plats för alternativ kultur
i Alby, Botkyrka. Här finns konstnärer, artister, filmare, musiker, graffitimålare, cirkuskompanier, studenter, producenter, sociala
entreprenörer och andra kreativa företagare
för att skapa, arbeta, utvecklas och göra
världen lite bättre.
Subtopia är 15 000 kvm kreativa utrymmen och här finns mer än 70 företag, ideella
föreningar och utbildningar. Subtopia är navet i ett nätverk av människor och idéer. En
plattform där var och en får möjlighet att följa
sina drömmar och utvecklas på egna villkor.
Subtopia arbetar för att underlätta tekniska,
kommersiella och sociala aspekter av den
kreativa processen, vi är infrastruktur skapad
för att främja innovation.
Subtopia är involverad i många olika
projekt som cirkusbranschmässan Subcase, internationella cirkusproduktioner,
lokala utvecklingsprojekt och skapar varje år
tidningen Magasin Subtopia. Vi har samarbetspartners världen över och är en del av
flera internationella nätverk som European
Culture Foundation och Trans Europe Halles.
Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB och motorn
i Botkyrka kommuns satsning på konst,

kultur och kreativa näringar. Vill du uppleva
Subtopia anordnar vi och flera organisationer
i klustret workshops, seminarier, visningar
och föreställningar.
Läs mer på www.subtopia.se
Subtopia driver också Sveriges scen för
samtida cirkus, Hangaren Subtopia i ett före
detta virkeslager intill Albysjön. På Hangarens scen kan du uppleva svensk, internationell, ny och exceptionell cirkus. Här har
cirkusstjärnor som kanadensiska The 7 Fingers, finska Race Horse Company och Cirkus
Cirkör uppträtt.
Hangaren är med sina 2 150 kvadratmeter öppen yta också en av Stockholmsområdets största inspelningsstudio för
film och TV. Här har Körslaget, Jens Assur
och Knut Larsson spelat in TV och film.
Hangaren är också en utmärkt lokal för
stora produktionsrepetitioner och artister
som Melissa Horn och Peter Jöback har
förberett sina shower här. Sedan maj 2013,
när The Knife fyllde Hangaren, presenteras
också musik på vår scen. Håll utkik efter
föreställningar och konserter i vårt kalendarium på www.subtopia.se.
Välkommen till Subtopia – Spacious
Suburban Paradise!
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Karin Lekberg, chef för Subtopia

Illustration Stina Löfgren

Konsten och kulturen är en nödvändighet i livet. En mänsklighet utan
kultur är inte möjlig och går inte att
föreställa sig. Och det är just i den allmänmänskliga riten, kulten och traderingen som vi kan mötas, se varandra,
skratta, gråta, leka! Konsten gör det
obegripliga begripligt genom dess förmåga att både reflektera och uttrycka
saker. Och det är i det gemensamma
och i relationer som det enastående
ofta händer. Visserligen lever vi fortfarande i en tradition med en föreställning och myt om det ensamma, galna
geniet (företrädesvis män).
Men om man ser sig noggrant
omkring så kan man se viss förskjutning och förändring. Det handlar mer
och oftare om att kreativa processer
(inte bara inom konsten och kulturens
värld) sker tillsammans med stor
transparens, och i en generös miljö
där man delar med sig av det man har.
Och bakom detta ligger förmodligen
det djupt mänskliga behovet av att
behövas – det som kallas KASAM*
och insikten om att det faktiskt blir
bra och bättre om vi hjälps åt.
Ingen uttrycker temat för årets
Magasin Subtopia bättre och tydligare än barocklyrikern John Donne:
”Ingen människa är en ö, hel och
fullständig i sig själv; varje människa
är ett stycke av fastlandet, en del av
det hela”. (John Donne, 1623)

Foto Märta Thisner

Det är ingen slump att årets tema
för Magasin Subtopia är ”The power
of art, business and human connections”. I år är det valår i Sverige och
med temat vill vi lyfta fram och påvisa
människans behov av konst, kultur,
fantasi och lek för en hållbar framtid.
Hur mycket eller lite en stad eller ett
land väljer att satsa på konst och kultur kan fungera som en slags temperaturmätare på välståndet i samhället.
Det finns flera exempel i historien (och
i nutid) som påvisar sambandet mellan ekonomiskt och socialt välstånd
och blomstrande kulturliv.
Konsten och kulturen fungerar
som ett kreativt verktyg för demokratiarbete men måste också ses
som en kraft bortom valurnorna vart
fjärde år. Att konsten och kulturen
även lyfts in och fram i andra politikområden är inte något uppseendeväckande längre. Det är inte märkligt
att tala om arbetsmarknad, näringsliv, stadsplanering, dagvattenförsörjning och skola i samma andetag som
vi pratar konst och kultur. Det är bra
och nödvändigt.
Men vilket politiskt parti, utöver
Sverigedemokraterna, pratar detta valår om konsten och kulturens betydelse? Skriver detta i mars så mycket kan
naturligtvis förändras. Det är oroväckande att ett nationalistiskt parti håller
på att ”kidnappa” traditioner och
kulturarv för eget politiskt syfte, samtidigt som det är ganska tyst från andra
politiska partier. Detta är inte bara en
blinkande röd varningslampa – det är
intensivt, roterande blålila blixtljus!
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*Känsla Av SAMmanhang (KASAM) är ett begrepp
som myntades av Aaron Antonovsky, professor i
medicinsk sociologi. Högt KASAM innebär en stark
känsla av sammanhang och därmed en hög förmåga
att hantera utmaningar.

Ledare

”Varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela”
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Botkyrkas röster

DIN ÅSIKT
GÖR
SKILLNAD
Minska avståndet mellan folket och
beslutsfattarna. Öka valdeltagandet
i Botkyrka. Det kommer att funka.
Det kommer bli stort.

Magasin Subtopia nr 7
SARA NADIF
Gör: Går gymnasiet,
tränar
Bor: Norsborg
Drömmer om: Resa
jorden runt
FERNANDO UGURTE
Gör: Går gymnasiet,
mekar med bilar, filmar
och gillar politik
Bor: Hallunda
Drömmer om:
Journalistik och att
upptäcka nya saker.
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Det stora ovala bordet för tankarna
till ”runda bordet” i riddarsagan och
historiens hjältar och hjältinnor som
kämpat för att förändra och förbättra.
Jag har stämt möte med Sara och
Fernando, två ungdomsreportrar från
projektet Botkyrkas röster. Tillsammans med åtta andra ungdomar ska
de skapa en gemensam plattform i
form av ett community på nätet där
Botkyrkaborna kan uttrycka sig om
Botkyrka. Syftet är att inläggen som
görs ska leda till debatt och diskussion vilket i sin tur skapar engagemang inför valet. Ungdomsredaktionen skriver, fotar, filmar, gör radio och
intervjuar till en hemsida där ett nytt
blogginlägg publiceras varje dag.
Hur känns det att folk kommer
att läsa det ni skriver?

Fernando: Det var pirrigt i början
men nu känns det som no big deal.
Sara: Det känns alltid så i början,
pirrigt, men är man säker på det man
skriver så går den pirriga känslan
bort och man känner sig stolt över att
säga det man tycker.
Har ni alltid varit intresserade
av politik?
F: Jag har varit det. Jag har hängt
på Fanzingo tidigare, gjort småfilmer
och sånt och så sommarjobbade jag
på biblioteket i Alby och gjorde dokumentärfilmer. Så jag gillar journalistikarbete. Politik och journalistik går
liksom hand i hand.
S: Jag har också varit politiskt
intresserad. Jag träffade hela
Fanzingo-gänget i samband med en
temadag om islamofobi och rasism

Illustration Stina Löfgren Foto Märta Thisner
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FAKTA, BOTKYRKAS RÖSTER
Botkyrkas röster är initierat av Fanzingo
och drivs med stöd av Botkyrka kommun.
Projektet fungerar som en hemsida på
nätet som drivs av en ungdomsredaktion
från Botkyrkas olika områden. Målet är
en långsiktig plattform för alla Botkyrkabors tankar och åsikter om sin kommun.
Botkyrkas röster är även en kanal för
ökad dialog samt syftar till ett ökat
valdeltagande bland unga i Botkyrka.

Text Josefina Larsson

klart, om det blir ett ämne som statsministern är kopplad till så skulle det
vara jättekul.
Under det här året utbildas ni till
medborgarjournalister, kan ni tänka
er att fortsätta på den journalistiska
banan?
S: Ja, kanske. Det är kul. Vi är 17 år
och får göra massa spännande saker.
Sånt här fanns inte förut. Min pappa är
jättestolt. Han sa att om det här funnits
förr så skulle han också skrivit för Botkyrkas röster.
F: Journalist är ju ett jobb men jag
tycker om att göra olika saker. Hålla på
med sport och meka med bilar och sånt,
så vi får se.
Vad är det bästa med projektet?
S: Att ha en riktig redaktion. Att det
är på riktigt.
Kommer ni att konkurrera ut Södra
Sidan nu?
S&F: Det kommer att funka och det
kommer bli stort.

Illustration Stina Löfgren Foto Märta Thisner

Botkyrkas röster

med Antiryktesnätverket. Det var då jag
hörde talas om Botkyrkas röster.
Vad säger kompisarna på skolan?
S: Min lärare är jättestolt över mig,
han såg en artikel om projektet i Södra
Sidan och mailade den till alla lärare på
skolan. Så det hjälper mig och alla lärare
ser att jag är engagerad och det är bra.
F: Mina kompisar undrar lite över
hur jag både kan skriva om politik och
meka med bilar. Fast jag gillar att göra
olika saker. Som att hålla på med film
och sport men också politik. Det jag gillar med att vara med i Botkyrkas röster
är att få undersöka saker.
Är det viktigt att rösta i valet?
F: Ja, det är bara så man kan få sina
önskningar uppfyllda. Som att partiet
man röstar på bygger nya bostäder t.ex.
S: Och det får en att känna att man
är med och bestämmer. Vissa länder har
inte det här systemet som vi i Sverige
har. Vi har massa partier att välja på, andra länder kanske har två partier. Folket
får en bra känsla, att man är med och
påverkar Sverige, kommunen och landet.
Ni är båda 17 år, kommer ni att
hinna fylla 18 till valet?
F: Ja, jag fyller i april.
S: Jag fyller 2 månader efter.
Varför behövs ett projekt som
Botkyrkas röster?
S: Jag är med i redaktionen för att
jag vill att politikerna ska kommunicera med oss, så de inte bara sitter på
sina kontor och gör annat. Det är ju vi
som bor och skapar allt här och om de
lyssnar så kommer fler ungdomar att
engagera sig.
F: Botkyrkas röster är enkelt, inte
krångliga mail och formulär. Jag vill
berätta om allt bra som händer här och
locka hit människor från andra kommuner som kanske tänker att det inte finns
något mer i Botkyrka än några hästar
på Hågelbyparken att titta på. Det finns
konst och kultur här och jag vill promota
det, kanske skriva om något konstverk.
Har ni en drömperson som ni
skulle vilja intervjua, typ ställa
statsministern till svars?
F: Kanske, om jag kommer ifatt en
bra story.
S: Inte direkt, just nu funderar jag
mest på vad jag ska skriva. Men det är
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Läs mer på www.botkyrkasroster.se
FAKTA, FANZINGO
Fanzingo är ett mediehus för unga i
Botkyrka. Hos Fanzingo lär du dig berätta
din historia genom radio, film, musik eller
i skrift. Dina idéer blir sedan till verklighet
i samarbete med professionella coacher.
Fanzingo tror på att din röst kan förändra
samhället. Du hittar Fanzingo i Subtopiaområdet i Alby.
Läs mer på www.fanzingo.se

RACE HORSE
COMPANY
Med svart humor och en obeveklig inställning till
sitt artisteri fortsätter finska Race Horse Company
att erövra världen. Magasin Subtopia snackade med
kompaniets direktör Petri Tuominen om Bruce Lee
och den stundande världspremiären.

Text Josefina Larsson
Magasin Subtopia nr 7 Race Horse Company

Berätta om nya cirkusföreställningen,
var kommer titeln Super Sunday ifrån?
Vi vill göra en rolig och spännande show
utan en för allvarlig approach. Titeln Super
Sunday rimmade bra med det vi var ute efter.
Har Race Horse en filosofi om cirkusen?
Nej, vi säger som Bruce Lee ”tänk
inte, känn”.
Ni siktar på världsherravälde och har
turnerat i Frankrike, England, Australien,
Schweiz, Sverige, Nederländerna, Finland,
Belgien, Norge och Tyskland. Vart bär det
av härnäst?
Det beror på vad världen erbjuder. Vi hittar
resrutten i mailboxen.
Senaste föreställningen Petit Mal togs
emot med hurrarop, har det påverkat
arbetet med Super Sunday, några
premiärnerver?
Vi ser ingen ”succé” runt oss… kör
fortfarande den gamla Toyotatrucken,
arbetar i garaget och lyfter vikter på gymmet.
Vi gör det vi måste och nya showen blir vad
den blir.

Vad inspirerar och driver er som kompani?
Ödet och drömmen om en bättre
morgondag.
Jag kommer att tänka på en strävsam
Kaurismäki, är Race Horse Company
cirkusens Kaurismäki?
Nej, herr Kaurismäkis motiv är okända
för oss.
Ni gör kompromisslös cirkus, hur ofta gör
det ont?
Tillräckligt ofta för att vi frågar oss själva
varför vi håller på med det här.
Som kompani beskrivs ni ofta som råa
och orädda. Är det disciplinerna eller ni
som individer?
”Hips don’t lie”
Super Sunday färdigställs och har världspremiär i Hangaren Subtopia. Vad är
relationen till Sverige och Subtopia?
Kärlek. Race Horse Company älskar
Subtopia och Subtopia älskar Race Horse. Vi
har varit i Sverige en hel del. Det finns minnen.
Är det något ni vill tillägga?
Kungens kurva.
10

FAKTA
Race Horse Company bildades
2008 i Finland och består av
Petri Tuominen, Rauli Kosonen
och Kalle Lehto. Tillsammans
skapar de kompromisslös, rå och
tempofylld cirkus. Kompaniet har
tidigare gjort föreställningarna
Rusty Road Circus (2009), Petit
Mal (2010), Circles (2012), Kabaret
Katatonia (2012). Aktuell med
Super Sunday som har världspremiär på Hangarens Subtopias
scen maj 2014.
RACE HORSE COMPANY ÄR
Petri Tuominen:
vd för Race Horse Company. Tog
examen från Dans- och cirkushögskolan i Stockholm 2008 i kinesisk
påle och akrobatik.
Rauli Kosonen:
specialist på akrobatik och
trampolin. Kompaniets vice vd
och springpojke. Tog examen från
Centre National des Arts du
Cirque i Frankrike 2008.
Kalle Lehto:
bakgrund inom breakdance,
golv-akrobatik och objektmanipulation. Tog examen från
cirkuskonstprogrammet på Åbo
11
Konstakademi
2008.

Så långt ifrån den traditionella tanten man kan
komma. Magasin Subtopia träffade cirkuskompaniet
Tanter för att prata rädslor och masochism.

Tränar fyra timmar om dagen med
handstående, romerska ringar,
straps, trapets och vikter.
TANTER ÄR:
Elise Bjerkelund Reine:
svingande trapetsartist och vig diva!
Karoline Aamås:
stark och snabb repartist!
Moa Asklöf Prescott:
stark och galen linvandrerska!

Magasin Subtopia nr 7 – En aktuell rubrik

Magasin Subtopia nr 7 Tanter/Cirkus

FAKTA
Kompaniet skapar just nu sin första
föreställning om rädslor inför att bli
tant. Samproducenter är Circus Arts
AB och Cirkus Xanti, premiär
i Frankrike våren 2015.

Text Kurt Öberg Foto Märta Thisner

RÄDSLOR &
MASOCHISM

I Växjö finns en staty som föreställer
den svenska tanten med hatt och dräkt.
Ni verkar vara en annan sorts. Vilken
är er definition av tant?
På norska (två av kompanimedlemmarna är norskor) betyder tant moster så vi
ser oss själva som tre kvinnor som inte följer
den förväntade mallen med man, giftermål,
barn och ett traditionellt familjeliv. Vi förknippar moster- och tantskapet med både frihet
och fruktan. Att kanske aldrig bli mamma
men att vara mostern som turnerar runt i
Europa och skapar spännande cirkus. Det
är både och.
Delar ni samma rädslor?
Nej, vi har olika rädslor som är kopplade
till vilka vi är, karaktärsdrag som är en del
av oss, men som vi är rädda ska ta över.
Karoline som älskar katter är rädd för att bli
en crazy cat lady, Moa som har många bollar
i luften är rädd för att bli den där virriga och
tankspridda tanten. Jag är mest rädd för att
bli vulgär och alkoholiserad. Jag skulle lätt
kunna bli det.
Det finns ett klipp på youtube där ni
gör en slags ”skönhetsgymnastik” till
en manlig speakerröst. Vad handlar
det om?
Det finns mycket förväntningar på hur
kvinnor ska vara generellt och som cirkusartister. Vi vill inte hamna där, i det vackra och
fina. Därav den osnygga ”skönhetsgymnastiken”. Men det är både och, man får jobba
mot och med förväntningarna. Man är den
man är, med de kvaliteter man har, oavsett
kön. Men Tanter är inte ett tjejkompani som
gör fina saker på ett lugnt och följsamt sätt,
vi är tre hysteriska karaktärer med mycket
energi och en riktig story.
Har ni valt era respektive cirkusdiscipliner utifrån det tänket?
Nej, inte direkt. I cirkus väljer man disciplin utifrån vad man lär sig bäst och vilken
smärta man tar bäst. Sen måste man fatta
logiken kring hur det funkar med frasering,
tempo och känsla. Jag och Karoline började
med att göra repakrobatik i par men det
funkade inte. Nu gör jag svingtrapets, Karoline rep och Moa går på slak lina. Vår första
show blir en utomhusshow där vi gör allt
själva. Alltifrån att rigga tross till att stå på
scenen, riva och köra van.
Traditionellt har cirkusen varit en konstform som uppmärksammat kroppsliga
skillnader, hur ser det ut idag?
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Jag tänker att utseende och kroppar
spelar roll i all scenkonst, oavsett om det är
film, teater eller cirkus. Som skapare av en
föreställning letar man ju alltid efter karaktärer, en viss skådespelare till en specifik roll.
Det kan vara en lång, en kort, en tjock, en
smal person. Men visst är kroppen central
hur neutral man än vill vara. Fast idag handlar cirkusen mer om ”skills”, färdigheter, och
hur mycket man kan pressa kroppen, än
som det var förr då det var mer fokus på
exceptionella kroppsliga skillnader i så kal�lade freakshows.
Går masochism och fysisk smärta hand
i hand med cirkusen?
Ja, men man vänjer sig. Om man gör
något varje dag så gör det mindre och
mindre ont och den dagen som man lyckas
så är det värt all smärta. Jag började med
rep, det gjorde väldigt ont. Sen fortsatte
jag med svingtrapets som var superläskigt.
Första gången jag gjorde svingtrapets var jag
skiträdd men det var en mäktig rädsla med
mycket adrenalin.
Vi träffas under Subcase som är Subtopias årliga showcasedagar för nordisk
cirkus. Hur ser cirkusbranschen ut,
finns det stora skillnader mellan Norden och övriga Europa?
Sverige och övriga Norden är fortfarande
relativt unga cirkusländer. I Norge finns det
typ femton cirkusartister totalt så det är
ganska schysst att vara artist där men lite
tråkigt. I Sverige är det fler artister och även
i Finland. Här är det stort fokus på jämställdhet medan det i övriga Europa och Frankrike,
där vi kommer att ha vår premiär, är något
helt annat. Mycket mer konservativt med
män som bokar och bestämmer men där
finns också en folkligare inställning till cirkus
som konstform och vanliga Franssons går
ut och kollar på cirkusföreställningar efter
jobbet på samma sätt som man kollar in ett
nytt band här.
Om Tanter får önska er något, vad
önskar ni er då?
Det är tråkigt att tänka på men ibland
önskar vi att vi hade en manlig bjässe till
producent. Det är så frustrerande att inte
bli tagen på allvar när man presenterar
sitt projekt. Nästan alla bokare är män och
samtidigt som de visar intresse för det vi gör
konstnärligt så raggar de. Sjukt jobbigt då vi
bara önskar att bli tagna på allvar för det vi
vill säga konstnärligt.

Illustration Stina Löfgren Foto Märta Thisner

A MILLION
MINDS
Madeleine Opira är social entreprenör och en del av
Subtopias inkubator KLUMP. Hon brinner för att ändra
den ensidigt negativa bilden av många förorter och för
att förbättra förutsättningarna för unga som bor där.

Magasin Subtopia nr 7 Socialt entreprenörskap
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en ung kille som blir bortgift mot sin vilja, även
det en problematik som sträcker sig utanför
Sveriges gränser.
– Reach for Change arbetar med frågor som
rör barn och unga på en global nivå precis som
det jag arbetar med. För mig personligen kommer
det här innebära att jag kan tänka i större banor.
Tidigare var det bara ”Arkan Asaad” men nu är det
”Right to Choose”, ett nytt företag som vi kommer
att lansera vid årsskiftet 2014/2015. Vi kan testa
vårt nya utbildningsmaterial på coacher som har
gedigen erfarenhet av entreprenörskap. Det är ett
kunskapslyft och ger också nya kontakter.
Det är en lång och tuff urvalsprocess för att
bli Change Leader med utgallringar i flera steg.
Även när man är vald måste man hela tiden
uppfylla sina mål för att få fortsätta programmets
alla tre år. Och konkurrensen är stenhård, denna
gång valdes 5 utav 700 ansökningar ut. I förhållande till hur många som söker går det väldigt
bra för de som utvecklat sin idé i KLUMP Subtopia. Pär Wiktorsson svarar på frågan om hur det
kan komma sig:
– Att KLUMP är en kreativ miljö som inspirerar samhällsförändrare och bjuder in till samarbeten tror jag är en förklaring. Och att det måste
finnas en stark förståelse för talang och passion.
Jag tror också att placeringen i Alby är viktig och
skapar en hemvist för sociala entreprenörer som
drivs av genuin samhällsförändring snarare än
hipp yta.
Att det är drivna entreprenörer som verkligen
vill göra skillnad med sitt arbete för så många
som möjligt är mycket tydligt när man pratar
med såväl Madeleine som Arkan. När Madeleine
beskriver några av de framtidsmål som eleverna
i Dream Challenge kom fram till är motivationen
för samhällsförändring solklar:
– Vi fick ta del av många djupa resonemang
och stora framtidsdrömmar från unga människor.
Det är vår skyldighet att ta vara på deras mål och
förbättra deras förutsättningar. Annars är det ett
enormt resursslöseri!

Text Elin Borrie

– Jag var utomlands under längre perioder och
varje gång jag kom hem till Husby igen märkte
jag att atmosfären sakta, sakta förändrades från
positiv och framåtblickande till mer likgiltig. Det
tillsammans med den negativa bilden av människor som bor i förorten bekymrade mig. Så jag
bestämde mig för att göra något åt det. Om man
inte identifierar roten till ett problem rätt så kommer man ha samma diskussioner om 20 år.
Madeleine insåg att parter från förorten
behövde bidra mer i diskussioner och åtgärder
för att utvecklingen skulle kunna brytas. Därför
startade hon tankesmedjan A Million Minds som
består av människor med många olika kompetenser och som kommer från Fisksätra, Södertälje,
Järva, Botkyrka och Solna. De har tre arbetsområden: opinionsbildning, att lyfta olika människors
berättelser för att differentiera bilden av förorten
samt att operativt arbeta med social förändring.
– Vi ser brister i den sociala infrastrukturen
och vi vill vara med och förändra det. Ett projekt
vi drivit tillsammans med bland andra SEB och
Fanzingo under hösten 2013 är Dream Challenge. 200 niondeklassare från Järva fick tävla i
framtidsplanering med målet att de skulle förstå
vilka alternativ de har och att de kan jobba för att
nå sina mål. Vi ville inspirera dem till att kämpa.
Utöver att de lärde sig presentationsteknik,
privatekonomi och att göra sina mål konkreta
tror jag att ett viktigt resultat var bättre självförtroende. Ett svar från en av utvärderingarna har
etsat sig fast hos mig. Det var en kille som på
frågan om vad han lärt sig svarade att om vi som
inte känner honom trodde på honom skulle han
kunna göra vad som helst.
Madeleine Opira är vald till Change Leader av
stiftelsen Reach for Change som drivs av Kinnevik-koncernen. Pär Wiktorsson arbetar på Reach
for Change som Director Northern Europe:
– Att bli Change Leader innebär att anta en
utmaning från oss om att ta sin idé, som gör livet
bättre för barn, till nya höjder. Vi springer snabbt
med våra Change Leaders och stöttar med finansiering, rådgivning och marknadsföring för att de
ska utvecklas och hjälpa oss att göra skillnad för
så många barn som möjligt.
För Madeleine betyder detta mycket hårt
arbete men också en möjlighet att skala upp sin
idé. Problematiken har inte bara relevans för
Stockholm eller Sverige utan även på en global
nivå. En annan entreprenör som utvecklat sitt
företag i KLUMP Subtopia och som blev vald till
Change Leader samtidigt som Madeleine, är
författaren och föreläsaren Arkan Asaad. Han har
bland annat skrivit boken Stjärnlösa nätter om

LÄS MER PÅ
A Million Minds (Madeleine Opira): amillionminds.se
Arkan Asaad (Right 2 Choose): arkanasaad.se
KLUMP Subtopia (Anders Lindgren): subtopia.se
Reach for Change (Pär Wiktorsson): reachforchange.org

ÄLDRE
DE LUXE!
CIRKUS

Nu kan även personer på
äldreboenden få uppleva
Cirkus Cirkör på riktigt
nära håll! Det krävs ingen
styrka för att nycirkusens
sprakande magi ska uppstå.
Här får de äldre äntligen
prova drömmen om att gå
på lina, jonglera med bollar,
fjädrar och sjalar, och testa
lättare akrobatiska övningar.
FAKTA
Cirkus Cirkör startades 1995 av Tilde
Björfors som inspirerats av nycirkusrörelsen
i Frankrike. Parallellt med föreställningsverksamhet startades utbildningar i nycirkus
på gymnasiet och på eftergymnasial nivå
(Cirkus-piloterna som 2005 blev en akademisk cirkusartistutbildning på Dans- och
Cirkushögskolan) samt en bred barn- och
ungdomsverksamhet. 2001 flyttade Cirkus
Cirkör till Botkyrka och blev en av de första
hyresgästerna i det som idag är Subtopiaklustret. I Cirkörhuset skapas Cirkörs
föreställningar, här drivs pedagogik och
träning med cirkuskurser för unga, med
eller utan funktionsnedsättning, cirkusprogrammet på S:t Botvids gymnasium samt
daglig professionell träning i samarbete
med Manegen. Här finns också Cirkör LAB,
ett konstnärligt laboratorium som erbjuder
residens för kompanier och artister från hela
världen i syfte att utveckla nycirkusen på
internationell nivå.
Läs mer på www.cirkor.se
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När man tänker på cirkus är
det kanske inte pensionärer
på äldreboenden man ser
framför sig som de främsta
utövarna men den bilden vill
Cirkus Cirkör ändra på. Under
devisen Allt är möjligt drar
man ut på vägarna med projektet Cirkus Äldre de Luxe för
att underhålla och sätta äldre
i rörelse över hela landet.
– Besöken börjar med en
föreställning för att inspirera
och ge de äldre en rolig stund.
Sedan får de prova på några
enklare övningar, berättar
Linda Petersson, en av artistpedagogerna bakom programmet och som också är
med ute på äldreboendena.
Efter en tid återkommer
artistpedagogerna till äldreboendet för fortbildning
med personalen.
– Vi har förberett ett
träningsprogram och lämnar
kvar cirkusmaterial som de
kan arbeta med. Detta så att
besöket kan leva kvar och ge
både glädje och rörelseträning
under längre tid, säger Linda.

Cirkus Äldre de Luxe är en
utveckling av hur Cirkus Cirkör
arbetat med barn och unga
i skolor och fritidsverksamheter i många år. Man utgår
från en trestegsmodell med
föreställning/inspiration, fortbildning av lärare och pedagoger och slutligen prova-påcirkus så att cirkusträningen
kan fortsätta även om Cirkus
Cirkör inte är på plats.
Cirkus Äldre de Luxe
har testats i Botkyrka kommun under en tid. Genom
stöd från PostkodLotteriet
är det nu möjligt att sprida
den till hela landet och totalt
kommer ca 70 äldreboenden
över hela landet få besök
under 2014.
Stödet från PostkodLotteriet gör också att Cirkus
Cirkör kan fortbilda fler artistpedagoger för att arbeta med
cirkus i sociala sammanhang
som förutom cirkus för äldre
också kan vara cirkus för
personer med funktionsnedsättning, cirkus för nyanlända
flyktingbarn etc.

Illustration Stina Löfgren Foto Anna Johansson

Pure Fiction

INFÖR ETT
MAKTSKIFTE
Pure Fiction är en filmsatsning som vänder sig till kvinnor
för att snabba på jämställdheten inom filmbranschen.
I programmets första omgång ingår sex kvinnliga filmare.

FAKTA
Pure Fiction är ett samarbete mellan Filmbasen/Film
Stockholm, Film i Skåne
och Boost Hbg (ett skånskt
syskon till Filmbasen)

Text Karin Ekberg
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Deltagare i Pure Fictions
första omgång: Amanda
Adolfsson, Hanna Högstedt,
Saga Gärde, Sara Cronberg,
Karen Helene Haugaard,
Jenifer Malmqvist.
Filmbasen är en mötesplats
och ett talangutvecklingscentrum för unga filmare
i Subtopiaområdet i Alby.
Läs mer på filmbasen.se

När talangprogrammet Pure Fiction
skapades låg fokus på den kreativa
processen. Deltagarna skulle inte behöva lägga tid på att analysera den
ojämlika branschen. De sex deltagarna (tre från Skåne och tre från Stockholm) valdes omsorgsfullt ut bland
70 sökande. De har alla studerat
film, har flera år i branschen och befinner sig i den fasen innan nålsögat
som leder till de stora långfilmsmiljonerna. Klart fler manliga regissörer
tar sig igenom nålsögat medan lika
välutbildade kvinnor istället landar
på lägre poster.
I ansökningsskörden till Pure
Fiction fanns inte bara potentiella
långfilmsregissörer, utan också intressanta manus, ofta med kvinnliga
huvudkaraktärer. Något som vittnar
om att sådana här satsningar påverkar representationen långt längre
än eftertexterna.
– Att få vara en utav de få utvalda har gett mig mera självförtroende att fortsätta kämpa för min
film. Det har varit viktigt för mig att
få uppleva hur andra kvinnor klarar
sig i branschen. För första gången
i mitt liv har jag nu fått en eller ja,
faktiskt flera kvinnliga förebilder, berättar Karen Helene Haugaard som
utvecklar en passionerad kärlekshistoria i vikingatid.
Positiva och negativa besked om
finansiering har kommit. En pilot har
spelats in och en långfilmsinspelning

förbereds. Två av deltagarna har
fött barn och en tredje hade en
nyfödd med sig in i projektet där
samproduktioner, manus, rättigheter
och strategier diskuteras. Under en
vecka, parallellt med filmfestivalen
Bergmanveckan på Fårö, bodde deltagarna i Pure Fiction tillsammans för
att diskutera varandras manus.
– Det har varit bra handledning,
inspiration och systerskap. Som Sally
Potter sa – se dig inte som ett offer!
Det är viktigt att vi förhåller oss professionellt till det vi gör, summerade
Amanda Adolfsson Fårövistelsen som
innehöll en exklusiv masterclass med
engelska regissören Sally Potter.
Målet med Pure Fiction är
att utveckla och stärka sex filmskapare, utveckla sex projekt, bygga
långsiktiga relationer och nätverk för
framtida produktioner, med visionen
att förändra filmsverige. I skrivande
stund återstår några månader av
programmets första omgång och utlysningen till omgång två har nyligen
släppts. Programmets dramaturg
Zara Waldebäck får avsluta med en
framtidsspaning.
– Det har varit ett oerhört intressant och inspirerande arbete.
Vad som utmärkt den här gruppen
av deltagare är att de flesta verkligen
känns redo – de flesta känns som
de verkligen är på rätt tidpunkt att ta
steget in i långfilmsregi. Och de har
driv och aptit och vilja att göra det!

Linda Pira

LINDA
PIRA

Det var när hon gästade hiphoparen Stor på låten
Rom & Kush som saker började hända och efter det
har det rullat på i snabb takt. Först ep:n Matriarken
sen grammis för årets nykomling och egen TV-serie
på SVT. Magasin Subtopia passade på att ställa ett
par frågor till ”röda linjens” egen Pira.

Magasin Subtopia nr 7
Aktuell med sin debutEP Matriarken, fullspäckat turnéschema
med bland annat en
kommande spelning på
Dramaten tillsammans
med gänget från sin
Knäpper mina fingrarremix och ambassadör
för Adidas träningsutmaning Tribes 365.
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Hur hittade du musiken?
Musiken har varit med mig från början. Det fanns mycket musik hemma
och min mamma som är från Colombia spelade massa salsa och merengue
hemma. Min äldre bror introducerade mig för hiphopen så jag har fått mycket
gratis hemifrån. Jag började uppträda på roliga timmen i skolan, härmade
och apade efter. Sen gjorde jag någon egen låt och när jag blev äldre sjöng
jag på killarnas refränger.
Du spelade in musikvideon till remixen av Knäpper mina fingrar i
Subtopiaområdet, hur kom det sig?
Det var Redlinekollegan och tillika debutantregissören Stor, som hade
koll på att det fanns en laglig graffitivägg här och hade en tydlig idé om att
han ville jobba med olika färger. Jag hade inte varit här tidigare så det var
jättekul att komma hit. När jag var yngre var jag intresserad av att måla men
det blev inget med det.
Du är en del av Redline som beskrivs som en av de viktigaste
krafterna inom svensk hiphop, hur hittade ni varandra?
Jag har jobbat med Redline i två år nu och det var för ett år sen som det
började ta fart för mig. Men Redline har ju funnits längre. Salazarbröderna
startade upp med Redline efter Latin Kings och började ta in artister som
Stor, Dani M och Labyrint. Och så jag då. Det känns grymt. Vi är både en label
och ett kollektiv.
Hur är det att vara kvinna i hip hop-Sverige?
Jag kan förstå att det kan vara svårt för tjejer att ta plats i hip hop-världen
ibland för man blir lite klappad på huvudet. Men jag har inte känt av det så
mycket, jag är som jag är och har lätt att ta plats. Det jag ville med remixen
och videon till Knäpper mina fingrar var att jämna ut det hela lite grand
genom att slänga upp nio tjejer på raken. Jag ville att folk skulle sluta tänka
på kön och istället lyssna till musiken. Och det blev så bra, beatet i låten är
perfekt både att rappa och sjunga till.
Varför skapas det så mycket konst och musik längs t-banans röda linje?
Jag tror att det beror på att det finns så mycket bra förebilder här. Latin
Kings har varit min förebild när jag växte upp så det känns helt sjukt att vi jobbar ihop nu och typ hänger varje dag. Ibland stannar jag upp och tänker, shit
här sitter jag med människorna som haft ett enormt inflytande på min musik.

Illustration Stina Löfgren Foto Märta Thisner

Aktör i Subtopia

SENIORNET
Anteckningar från
ett datasällskap

Text Josefina Larsson
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BOTKYRKA
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Jag och min fru håller oftast till här på
Subtopia men en gång spårade vi ur helt
och åkte till Södertälje. Vi har fastnat
för SeniorNet Botkyrka och kurslokalen i
Subtopia. Men vi kanske ska börja med
att berätta lite om vilka vi är och varför
SeniorNet finns.
1998 tog staten beslut om att svenska folket skulle ges möjlighet att hänga
med i datautvecklingen. Även pensionärerna. Tack vare det initiativet fick Seniornet Botkyrka pengar att komma igång.
SeniorNet kommer ursprungligen
från Amerika och har nu spridit sig över
hela världen, även hit till Subtopia i Alby
där vi har en av våra kurslokaler, den
andra finns i Tumba.
Det här med datorer och internet
är ju en demokratifråga och det är
många som hamnar utanför samhället
när utvecklingen går allt snabbare, så
intresset är stort. Vi drog igång på allvar
2006 och vid starten var vi 33 medlemmar, idag är vi 408. Så vi växer snabbt.
Och det är så bra här i Botkyrka att det
kommer pensionärer även utifrån. Vi
har medlemmar från Lidingö, Nacka,
Värmdö och flera andra platser. Men i
SeniorNet Sundbyberg finns den äldste
medlemmen, hon är över 100 år.
Vi som är med är mestadels pensionärer. Fast alla som vill får vara med,
vi har en trettioåring som är med för
att det är så trevligt och så har vi samarbete med Alby Bibliotek där vi haft
datorträning för moget folk tillsammans
med ungdomar. Det var ett projekt där
unga samarbetade med oss för att lära
ut datorkunskap till personer som inte
kan svenska. Vi vill gärna få igång fler

samarbeten av den typen här i Botkyrka.
Det behövs men ibland tror folk att vi är
en vanlig pensionärsförening som PRO
vilket inte alls stämmer in på oss.
Många som är med här är ensamstående men får nya vänner på Photoshopkursen, släktforskningen eller
någon av de andra kurserna som anordnas. De träffas här och fortsätter att
umgås även privat.
I släktforskningskursen lär vi ut grunderna i släktforskning på dator. Många
som gått kursen vill fortsätta att ses och
forska även när kursen tagit slut och då
fortsätter de i en cirkel där de hjälper
varandra. Det som är så fint med släktforskning är att din släkt är lika spännande som min när man väl satt igång
och börjat forska i kyrkböckerna. Man
blir involverad i varandras historia.
Men här på Photoshopkursen jobbar
vi med bilder. Just nu använder vi en
övningsbild men ibland går vi ut och fotar
tillsammans. Vi brukar ha ett gemensamt
fotosafari och sen visar vi upp allas bilder
i ett bildspel. Men vi har aldrig ställt ut
här i Subotpia. Det måste vi göra.
(Tjuvlyssnat på SeniorNets Photoshopkurs i Subtopia
24/2 2014. På plats Inger Feldhofer, Anita Toropainen,
Gunnel Lundström, Kurt Lundström, Leif Lövgren, Anita
Nylén, Karl-Robert Setterberg och Anita Stigberg).

FAKTA
SeniorNet Botkyrka (SNB) är en klubb inom
den rikstäckande föreningen SeniorNet Sweden.
Klubben som har över 400 medlemmar drivs
av IT-intresserade seniorer som lär andra seniorer
hur datorer, internet och moderna pekplattor/
smarttelefoner fungerar. Här ges seniorer en introduktion till dator- Internet- och pekplattevärlden.
Läs mer på www.seniornetbotkyrka.se

Skramlet av tomma rustningar?

THE
HEROS
JOURNEY
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De kollektiva funktionerna har varit
samma så länge människan minnas. I de
tidigaste samhällena fanns det andliga ledare. Shamanen gjorde en inre resa med
hjälp av meditation, droger, danser eller
rytm, för att sedan återvända till byn och
berätta för kollektivet över lägerelden.
Shamanens funktioner har sedan ärvts
till vår tidsålder och fördelats på yrken
som prästen, läkaren, psykologen och
konstnären. Nu talar jag inte om religion
utan om en profan andlighet. Religionen
har idag kidnappat ordet andlighet, så
vi andra kan inte tala om det utan att bli
beskyllda för att vara religiösa. Filmberättandet är i dag den populäraste berättarformen. Man hör präster och psykologer
citera filmer för att göra sin sak tydlig,
istället för att citera Bibeln, eller Freud.
Om man jämför folkliga berättelser
ur olika kulturer från hela världen, som
tidigare inte haft kontakt med varandra, finns ett tydligt berättarmönster: En
huvudkaraktär har en brist. Hon beger
sig efter en kallelse ut i världen. Hon
lämnar ”Ordinary world” och beger sig
frivilligt eller motvilligt in i en konflikt och
hamnar i det vi kallar för ”Special world”
– problemet eller drömlandskapet. Där,
i det som tidigare var omedvetet, finner
hon en lösning eller elixir, som hon inte
kunde finna tidigare. Hon beger sig hem
till Ordinary world för att med elixirets
hjälp ta en kamp mot de som ursprungligen varit ens motståndare. Äventyret har
förvandlat karaktären av en enda orsak:
Hon har tagit tjuren vid hornen och mött
sin största rädsla. Berättarmönstret jag
talar om är ”The heros journey” – Hjältens
resa. Ofta hör jag okunniga människor
tala om en hjälte som om det vore en ytlig
figur som klarar allt. Den här synen har
fötts ur en massmedial okunnighet. Hjälten målas upp som en overklig figur som
inte är en riktig människa, utan istället
en statisk gestalt utan verklighetskontakt. Riddarna vid Kung Arthurs hov blir
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FAKTA
Kurt Öberg är grundaren
av ”Manuspiloterna”,
en ettårig utbildning i att
skriva för film. Manuspiloterna arbetar med
filmanalys, skrivövningar
och lektioner i dramaturgi och berättarteknik.
Alla får en professionell
personlig handledare
och målet vid årets slut
är att varje elev ska ha
en första version av ett
långfilmsmanus som är
gott nog att sända till ett
filmbolag. Manuspiloterna
håller till i Subtopiaklustret i Alby.

löjliga kändisar som
snubblar omkring i
otympliga rustningar
och vinner en batalj
och en prinsessa på
ett förutsägbart sätt.
Det har inte mycket
med den klassiska
berättelsen att göra,
vilken är metaforisk
till sin art. Den verkliga berättarnivån
ligger i hur hjältens
kamp inom sig ageLäs mer på
www.manuspiloterna.se
rar i publiken.
En hjälte är i
själva verket en inre gestalt, inte en yttre.
Hjälten är den sidan i oss alla som kämpar
mot våra inre problem och vågar möta
vår största rädsla för att komma ut på andra sidan, förlösta ur problemet. Det kan
ske hemma i ditt kök och sker dagligen
på stadens gator och caféer av ”vanliga”
människor. Det innebär också en social
pånyttfödelse eftersom det påverkar andra
i omgivningen att vi går igenom ”kris och
utveckling”. Genom att förändra sig själv
förändrar man samhället – som vattenringar på en yta sprids förändringen från sitt
centrum hos dig, ut till de yttersta gränslanden. Detta krig mot våra inre demoner
sammanfaller med centrala berättelser
ur alla kulturer i alla tider. Det är det ”inre
kriget” mot våra begär (ex. hämndlystnad
eller girighet) som hinduerna benämner
som inre ”Ahimsha”, islam benämner som
”jihad akbar” – den stora striden och är
detsamma som den kristna anledningen
till att statyn av St. Göran och draken står
i Gamla Stan i Stockholm. Hjälten är ingen
liknelse med dig utan en metafor. En uppmaning att döda din inre drake – inte den
yttre. Draken är det inom dig som håller
dig tillbaka och säger: nej, jag kan inte bli
författare, jag kan inte bli dansare eller
vetenskapsman. Det som stänger dig inne
och inte tillåter dig att frigöras.

I all underhållning finns det en berättelse. Men berättelser är inte bara underhållning. Berättandet är
också en slags andlig magnetism som håller ihop samhället. Genom berättelser förstår vi oss själva.
Massmedia hanterar berättelsen om vår ekonomi och politik, medan konsten hanterar berättelsen
om våra känslor och det stora andliga mysteriet. Utan dessa skulle inte ett samhälle fungera.

Illustration Stina Löfgren Foto Märta Thisner

Demokrati och förändring

EMMA
DOMINGUEZ

– Skruva ur lampan, den stör fett säger Emma.
Jag skruvar ur glödlampan och vi börjar prata om
det som varit. Om ett Alby som inte var till salu
men som såldes ändå, demokrati, förändring och
varför ”hemma” är så viktigt.
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FAKTA
Namn: Emma Dominguez. Bor: Alby. Gör: En av initiativtagarna till
”Alby är inte till salu”, aktiv i Megafonen norra Botkyrka, fritidsledare i
Alby, jobbar på mediehuset Fanzingo med demokratiprojektet ”Engagera
Alby”. Stolt över: Mina ungdomar. Alltid. Drömmer om: Förändring
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Vad är Alby för dig?
Asså, det är ju hemma. Och det är
hemma för många. Men det är en ambivalent känsla, jag både älskar och hatar det.
Älskar det för att det är här man har hittat
sin identitet, här bor man tillsammans,
har sina grannar, går i skolan, träffar folk
i centrum. Människorna här är som du, i
samma situation som du, pratar som du.
Det finns en väldigt stark identitetskänsla
i att komma från förorten.
Och hatsidan, vad handlar den om?
Ens identitet vacklar när förorten
ifrågasätts av folk utifrån som har andra
föreställningar än man själv har. Som att
förorten är en smutsig och kriminell plats.
Negativa bilder krockar med de positiva
och självkänslan tar skada.
För ett år sen togs beslut om att
lägenheter på Albyberget skulle säljas.
Vad hände?
Det började med rykten om försäljning
och min kollega på fritidsgården hade hört
att det skulle bli ett informationsmöte och
vi två gick dit. Som fritidsledare involveras
man i allt som påverkar ungdomarna. På
mötet fick vi känslan av att allt redan var
klart, det blev ett väldigt upprört möte och
de boende kände sig exkluderade. När vi
gick från mötet var vi fett arga, vi kände
oss maktlösa och efter ett par dagar drog
initiativet ”Alby är inte till salu” igång. Människor från ”berget” gick ihop med folk från
”dalen” för att samla in namnunderskrifter
i hopp om att kunna stoppa försäljningen.
Vilka var ni då, när det drog igång?
I görandet var det väldigt mycket
ungdomar, men också en del föräldrar.
Under demonstrationerna så var det mer
blandat. 80-åringar och barnfamiljer. Brett.
Vi blev inspirerade av andra som organiserat sig, Pantrarna i Göteborg, Megafonen i
Husby. Det gav oss kraft.
Vad händer inuti en när hemorten
står inför förändringar?
Allt kommer väldigt nära inpå när det
handlar om ens hem men ilskan handlar
om olika saker. Dels oron över att inte veta
vad som kommer att hända och så känslan av att inte bli lyssnad på särskilt då det
handlar om hemmet.
Ni fick avslag på namnunderskrifterna och försäljningen gick
igenom, hur tacklade ni det?
Personligen tappade jag tron på demo-
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Så mot nya mål eller?
Ja, huvudmålet med allt vårt arbete
är att stärka självkänslan hos människorna här. Den är väldigt låg. Det finns
ju massor av ojämna maktförhållanden i
samhället och första steget mot att bryta
dem är att stärka sig själv och människorna i sin omgivning, sen kan man
arbeta sig vidare utåt. Konkreta saker
som vi gör är t.ex. läxhjälp som vi har
varje tisdag.
Och lägenheterna som såldes, de
på Albyberget?
Trots att vi fick avslag på namnunderskrifterna så har vårt engagemang
skapat förändring och påverkat de nya
ägarna i en positiv riktning. De efterfrågar en dialog med de boende och har
till och med lovat att inte chockhöja
hyrorna. Så folkviljan och den mediala
pressen har förmodligen gjort att de
inte kommer kunna tabba sig, i alla fall
inte på minst fem år.
Vad har du lärt dig?
Jag har sett att det går att röra på
folk. Jag trodde att förorten var passiv
men nu vet jag att den inte är det. Jag
vet att vi kan och kommer att stå upp
och fortsätta kämpa tills vi skapat den
förändring som jag drömmer om att mina
barn och barnbarn ska få se.
Var är du hemma?
Jag är aldrig riktigt hemma någonstans. Jag är inte accepterad som
riktig svensk i det svenska samhället
och åker jag till Chile är jag gringon
som kommer från Europa. Men Alby är
alltid Alby, hemma.

Text Josefina Larsson

kratin som form. Det var så sjukt. Mitt
under kravallerna, det brann i Husby och
vi hade kämpat och slitit i ett halvår med
namnunderskrifterna för att göra saker
på rätt sätt. Peppat ungdomarna och
ingjutit ett slags hopp. Sagt jo, jo, jo det
kommer att gå, de kommer att lyssna.
Och så blev det såhär. Vi använde aldrig
våld som metod utan höll oss till aktioner, demonstrationer och debattartiklar
som metod. Sen kunde vi känna att vi
förstod det som hände i Husby och varför det brann bilar. Vi kunde identifiera
oss med deras frustration.
Vad fick dig att inte bara ge upp?
Jag tror att om man ger upp och
säger att allting suger och blir helt anti så
har man förlorat. Men det tog lite tid att
ladda om och landa i det. Direkt efter beslutet om försäljningen gick jag igenom
en stor personlig kris. Jag kände, va fan
är det här för något. Min tro på samhället
föll och det gjorde ont.
Tror du fortfarande på möjligheten att påverka och förändra?
Jag har landat i att jag tror på förändring i det långa loppet. Även om jag inte
kommer att få se hela resultatet idag,
idag, idag så kommer mina barn och
barnbarn få göra det. Man måste börja
här och nu och sen arbeta sig framåt.
Emmas telefon ringer. En teater i
Uppsala håller på att sätta upp en föreställning om den svenska demokratin
och vill ha med en scen om ”Alby är inte
till salu”. Fett coolt, säger Emma i luren.
Har det kommit något positivt ur
allt det här?
Jag såg det inte i början. Jag vara
bara arg och bitter på världen för att det
inte gick vägen, men nu kan jag se att
det vi gjorde har påverkat och inspirerat
folk runtom i Sverige. Som att en föreställning om demokrati i Uppsala vill ha
med Alby som exempel. Det är coolt. Och
vi har samlat på oss en enorm kunskap
också, även om det inte gick som vi ville.
Och kanske kommer politikerna inte våga
privatisera mer i området på ett tag.
Vad händer med Alby nu?
Megafonen norra Botkyrka tar vid
efter ”Alby är inte till salu”. Vi är en organisation som försöker göra konkreta
insatser för att kanalisera frustrationen
som finns här i förorten.

STUDIOBAR
I oktober 2014 arrangerar Subtopia Studiobar som
är en ny mässa för de som arbetar med teknik och
produktion inom TV-, film-, musik-, event- och dataspelsbranscherna. Målet är att skapa en mötesplats
där kreativa innovatörer kan utveckla både sig själva
och företagen de arbetar på.

Tillsammans med Kerstin Fagervall,
chef för studior, konferens och event på
Subtopia, träffade Magasin Subtopia en
av utställarna; Seth Ericson på Svenska
Stuntgruppen, för att prata om behovet
av en gränsöverskridande mötesplats.
Seth visar oss runt i Svenska Stuntgruppens lokaler: träningshörna med
boxningssäck, utrustning för allt från
vertikaltennis till ”breakaway”-glas och
ett konferensrum med utsikt över ett
snöigt Bromma. Där slår vi oss ner och
börjar diskutera korsbefruktning mellan
olika branscher.
Kerstin: I de här yrkena arbetar man
ofta väldigt intensivt och det finns sällan
tid att ge sig ut för att möta nya människor
och inleda samarbeten. Därför blir en viktig del av Studiobar att göra det möjligt för
företag att upptäcka nya sätt att samverka branscherna emellan. Genom att visa
upp vad man redan gör kan man hitta nya
beröringspunkter. Ni på Svenska Stuntgruppen är väl ett exempel på gränsöverskridande verksamhet?
Seth: Ja, vi arbetar med ganska
mycket olika saker: spelfilm, reklamfilm,
stillbild, evenemang, dataspel. Sen har
vi SCAI, ett datoriserat vinschsystem,
som jag tror kan vara attraktivt för väldigt
många olika branscher.
Kerstin: Vad är ett datoriserat
vinschsystem?

Seth: Jag brukar förklara det som
när Spindelmannen flyger mellan byggnader, det kan vi göra med SCAI också. Vi
kan flyga människor eller rekvisita eller
en kamera. För Studiobar är vår plan att
rigga SCAI med en kamera och visa att
helt omöjliga kameraåkningar är möjliga.
Vi har bara ställt ut på någon enstaka
mässa tidigare och de liknade inte Studiobar. Är den här typen av mässa eller
mötesplats unik?
Kerstin: De mässor som finns i Sverige är framförallt riktade till bokare och
köpare. Det finns även mässor för dessa
branscher som fokuserar på rekrytering
och utomlands finns gigantiska teknikmässor. Med Studiobar vill vi även fokusera på det kreativa mötet, som till exempel
ny teknik kan hjälpa till att skapa.
Seth: För mig personligen är det den
kreativa biten av stuntjobbet som ger
mig mest glädje. Det är även det jag gillar
med Studiobar. Det är en möjlighet att
få ut systemet SCAI på andra typer jobb
och kunna arbeta med det kreativt. Vi vill
utsättas för utmaningar!
Kerstin: Jag hoppas att besökarna
FAKTA
ochStudiobar
utställarna
Studiobar
därifrån
är en nypå
mässa
för dig somgår
arbetar
med teknik
produktion
film-,
musik-,som
event-gör
ochatt
ochochkänner
attinom
de TV-,
hittat
något
dataspelsbranscherna. Studiobar arrangeras av Subtopia
deikan
utmanas och utvecklas.
Alby Botkyrka från och med 7 oktober hösten 2014.
Vill du delta eller veta mer kontakta Kerstin Fagervall, chef
för studior
på Subtopia
VILL
DU VETA
MER? kerstin.fagervall@subtopia.se
Kontakta kerstin.fagervall@subtopia.se
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Do It Together

Läs mer om
Do It Together
(DIT) – Subtopias
kreativa verksamhet
för unga på
www.subtopia.se

Text Elin Borrie
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ROLIGT &
KLADDIGT!

Det är sportlovsvecka och detta år är det detsamma som hiphopvecka i Subtopia.
Tillsammans med hiphopkollektivet Above the Clouds och Graffitifrämjandet
anordnar Do It Together (DIT) – Subtopias kreativa verksamhet för unga fyra
dagars workshops i hiphopens fyra element: djing, rap, breakdance och graffiti.
Jag frågar DITs verksamhetsledare Cesar Fulgencio: varför just hiphop?
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– För att hiphop-kulturen står för något positivt. Jag vill att ungdomar ska lära känna den
på rätt sätt. Vi vill skapa möjligheter för dem
att uttrycka sig kreativt på många olika vis.
Just denna dag är det graffitins tur. 14
barn i mellanstadieåldern sitter runt ett stort
bord och skissar tillsammans med Mikael
Rickman, graffitimålare sedan 20 år tillbaka.
Stämningen är en aning avvaktande till en
början men efter några inledande frågor
från Mikael kommer samtalet igång. Barnen
visar varandra målningar de gillar på sina
telefoner och pratar om var de brukar se
graffiti någonstans. Petroula är en av deltagarna. Hon skissar på en sprayburksgubbe.
Att rita och måla är ett intresse som hon haft
i tre-fyra år men detta är första gången hon
provar graffiti.
– Jag brukar mest måla människor, seriefigurer och det man får lära sig i skolan.
Hur tror du det kommer vara att använda sprayburkar?
– Det kommer vara spännande. De flesta
av barnen har inte målat med sprayfärg
förut och är ivriga att få prova. Promenaden
genom duggregnet ner till Subtopiaväggen
är mer småspring. När vi kommer fram väntar en överraskning; tre graffitikonstnärer
står redan och målar vid väggen. Man hör
woaw och beröm från barnen men sedan
är det att få måla själv som lockar. De letar
efter favoritfärger, flockas kring Mikael som
delar ut caps i olika varianter och snart
målar alla hullerombuller på väggen. Några
skriver budskap, några surfar runt och målar
lite här och var, andra målar figurer tillsammans och två killar har tagit med sig en
skiss som de spenderar en god timme med
att färdigställa.
Jag fångar en lite äldre tjej för att ställa
några frågor:
Vem är du?
– Jag heter Emilia och är tolv, snart tretton.
Är det första gången du provar graffiti?
– Ja, absolut första. Eller jag har ritat i
skolan på papper förut.
Hur tycker du det är?
– Jag tycker det är jättekul. Det är kul att
spraya för man få göra lite som man vill och
det finns mycket plats att ta ut det på.
Emilia har sprayat prickar som rinner
av färg och placerat dem omlott. Flera barn
tycker det är snyggt och någon fortsätter och
gör fler färger. När en kille frågar Mikael hur
man målar en kolibri pekar han på prickarna
och säger att där har du en kolibri. Killen

svarar att det är det ju inte alls, men Mikael
insisterar och målar vidare på prickarna så
alla ser vad han menar.
Två av killarna har dragit sig bort mot de
seniora graffitimålarna och plötsligt hör man
”Vad gör du?!” Ett av barnen har sprayat på
en av deras målningar. ”Du kan inte måla på
den innan den är klar!” En liten diskussion
uppstår men det verkar gå bra och killarna
hänger kvar där ett bra tag och pratar
och tittar.
Anestis heter en av de riktigt entusiastiska unga målarna. Han vill gärna berätta
om varför han ville vara med på den här
workshopen:
– Det är många anledningar. Jag gillar
hiphop, jag dansar hiphop, så jag har
väldigt stort intresse av det. Graffiti tycker
jag är coolt och jag har alltid velat prova.
Det är jätteroligt!
Varför tycker du graffiti är coolt?
– Jag tycker det är coolt för man kan
göra så olika grejer och det ser så verkligt ut.
Vad gillar du med hiphop då?
– Jag gillar att dansa, jag är jätteduktig
på att dansa.
Ska du bli lika duktig på graffiti?
– Ja, fast jag ska inte göra olagliga grejer.
En som varit med och arrangerat hela
hip-hopveckan är Bogdan Bizic från Above
the Clouds. Ett syfte har varit att visa unga
alter-nativa sätt att uttrycka sig på och han
är mycket nöjd med resultatet.
– Jag ledde breakdanceworkshopen
igår och de som var med tyckte det var hur
kul som helst. Flera frågade var de kunde
fortsätta någonstans och idag kom några av
dem för att prova graffiti fast de inte hade
tänkt det från början.
Vi som arrangerat har hållit på med hiphop länge och hiphop har betytt mycket för
oss. Jag har fått massa kunskap och erfarenhet eftersom jag rest mycket med hjälp av
hiphop. När du är runt på jams träffar du folk
från alla olika samhällsklasser och alla olika
kulturer, men hiphopen förenar oss.
Kylan har vunnit över de graffitisugna
barnen. Fingrarna är stelna och duggregnet
ihärdigt. Innan den obligatoriska städningen
av burkar och använda skyddshandskar frågar jag Petroula om det var som hon trodde:
– Nä, inte alls!
Varför då?
– Det är svårt!
Bara svårt?
– Nä… det är svårt, roligt och kladdigt.

Projektår i dokumentärfilm

METTE
AAKERHOLM
GARDELL

Magasin Subtopia nr 7
Mitt första jobb som 16-åring var på en liten biograf
i Norge som idag är en kommersiell popcornindustri.
Då visades uteslutande smalfilm och jag såg allt. Där,
tillsammans med ett gäng kompisar, påbörjades min
filmutbildning. Vi såg och snackade film nätterna igenom.
Alla jobbar inom filmvärlden i dag.
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Var det dokumentärfilmspåret som gällde
från dag ett?
Nej, jag kommer från feature-journalistiken
som jag blev insugen i först, ofrivilligt och väldigt
tidigt. Jag var redaktionschef för ett modemagasin och blev sen headhuntad av norsk TV som
programledare för en serie resedokumentärer
där vi tog med människor tillbaka till deras ursprungsländer. Under två års tid befann jag mig
konstant på resande fot. Fantastiskt men väldigt
krävandet och ingen tid till fördjupning.
När väcktes intresset för regi?
Under inspelningen av reseprogrammet.
Men jag har alltid varit galen, intresserad och
nyfiken på andra människor och varför vi gör och
handlar som vi gör. Efter TV längtade jag efter ett
annat format med längre processer och bestämde mig för att utbilda mig inom dokumentärfilm
och gick en skola i Norge.
Vilka var kontrasterna från TV-världen?
Det dokumentära fick mig att förstå hur oerhört
stark filmen är som media men också vilket
ansvar som vilar på filmaren. Kameran fokuserar,
koncentrerar och väljer. Antingen låser den människor eller öppnar upp. Ofta sätter den i gång
rejäla processer. Om någon riktar en kamera mot
en så kräver kameran något tillbaka. Den kan
sätta igång väldigt starka saker men också fungera som ett vittne, någon som lyssnar, en tröst.
Kräver dokumentärfilm andra typer av
verktyg jämfört med spelfilm?
Genom flera filminspelningar har jag insett
att jag inte har fått verktyg för att hantera de
psykosociala aspekterna av en filmproduktion.
Att jobba dokumentärt kräver ständiga förhandlingar om gränser. Ibland kunde jag känna att
jag gick på för mycket, över mina egna och ibland
andras gränser.
Vad händer när man överträder sina egna
och andras gränser?
Jag blev väldigt engagerad men hade inte
rätt verktyg för att må bra under den konstnärliga
processen som krävde väldigt mycket. Jag bestämde mig för att skaffa de rätta verktygen och
började en terapeututbildning i integrativ human
terapi. Både för att ta ansvar, ta hand om mig
själv och de filmiska processerna, men också för
att bli mer kreativ och lekfull.
Du har haft väldigt många järn i elden, vad
gör du just nu?
Jag regisserar en film med produktionsbolaget Mantaray Film. Driver Skaparvärket med
personlig handledning och kurser och så är jag
huvudlärare för ”Projektår i dokumentärfilm”
initierad av Filmbasen och Brunnsvik Folkhög-

skola. Vi håller till här i Subtopiaklustret. Klassen består av elva filmare, vissa kommer från
”konsthållet”, några vill göra sin film nummer
två och alla behöver de utmanas till utveckling
och få stöd. De älskar att vara här i Subtopia och
anade inte att platsen existerade förr. Utbildningen är i dagsläget ettårig men vi jobbar på
att utveckla det.
Har du införlivat dina terapeutiska kunskaper även i dokumentärfilmsutbildningen?
Det terapeutiska perspektivet finns med som
inspiration, det bor i mig, men jag driver ingen terapi – terapi är behandling. Men gruppdynamik,
kreativa tekniker, förhållningssätt, personlig stil,
arbetsmetod, etik och moral är något vi arbetar
med hela tiden tillsammans med historia och teori. Förutom det tar vi in gästföreläsare från olika
håll som t ex fotografen Camilla Skagerström.
Vad är responsen från den svenska filmbranschen?
Att inkludera den terapeutiska aspekten i
det dokumentära berättandet är för mig självklart,
men inte för alla. Terapi ses fortfarande som
något som befinner sig i hemliga rum. Inte som
en resurs. Men jag får otroligt god respons från
många håll inom filmbranschen.
Går det att må bra samtidigt som man gör
en tung dokumentär?
Det är väldigt sällan som det inte uppstår
en konflikt i en filmisk process. Framför eller
bakom kameran. Vi människor står alltid inför utmaningar och hamnar ofta i konflikter som driver
oss framåt, precis som i sagor och berättelser.
Så det går inte att undvika men det går att påverka hur arbetsprocessen ser ut, hur man själv
och andra mår. Rätt verktyg kan hjälpa till att
skapa ytterligare fördjupning utan att människor
dräneras och far illa i processen, utan tvärtom,
får en komplex, intressant och rik resa i det hela.

FAKTA PROJEKTÅR I DOKUMENTÄRFILM
Mette Aakerholm Gardell: Filmare, personlig
handledare och terapeut i Skaparvärket och
huvudlärare på ”Projektår i dokumentärfilm”.
Dokumentärfilmtips: The Man With The Moviecamera, Dziga Vertov (Alltid)
Åsa Båve: konstnär som driver filmkollektivet
Everyone We Know och arbetar med dokumentärfilmen ”Inte visste jag att det var livet”: – För
mig känns utbildningen som en processterapi i
gruppformat. En plats att få utforska och lära mig
om min egen och andras konstnärliga processer
på. Vi får övningar som fungerar som nycklar
till när en fastnat i processen samt ovärderlig
handledning och feedback från Mette och klassen. Närheten till Filmbasen och Subtopia känns
väldigt relevant och underlättar utvecklingen av
våra projekt. Den här utbildningen har gett mig
ett sammanhang jag länge letat efter”.

ROA
Subtopia

Pablo Delgado
Subtopia
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Urban konst

Urban konst

SCARLETT
GALLERY

”Det hela började när vi inte kunde hitta väggytor i Stockholm för ROA, en av
världens mest erkända konstnärer. Sanna-Lisa Gesang-Gottow hade också pratat
med Subtopias chef om ROA och att han som i vanliga fall blir inbjuden att smycka
åtråvärda stadsmurar runt om i världen, inte fick måla i Stockholm på grund av
den rådande nolltoleransen mot gatukonst. Eftersom Subtopia välkomnar konst
oavsett format, kunde jag bjuda in ROA till Alby vilket blev räddningen. ROA
skapade en permanent väggmålning på en av Subtopias murar. Målningen är nu
ett av konstverken i ett växande utomhusgalleri som håller på att ta form. Det var
så relationen mellan Scarlett Gallery och Subtopia började”.
/Anthony Hill, Scarlett Gallery
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DEN SJÄTTE
NODEN
European Cultural Foundation (ECF)
har utsett sex noder i Europa som arbetar
med konst och kultur som verktyg för
demokrati. Subtopia i Alby, Botkyrka är en
av dessa. Magasin Subtopia tjuvlyssnade
på ett samtal mellan Subtopias chef Karin
Lekberg och två av cheferna från ECF när
de besökte Subtopia för att inspektera!

Magasin Subtopia nr 7 Spacious Suburban Paradise
Det finns platser som sammanför
människor och människor som
skapar förändring. En sådan plats är,
enligt European Culture Foundation,
Subtopia i Alby, Botkyrka.

FAKTA
EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION
ECF ser kultur som en avgörande ingrediens
för efterkrigets Europas ombyggnad och helande.
De arbetar för att stödja sammanhang som
använder kultur för att öka människors demokratiska inflytande. ECF ser sig som ”World
Economic Forum” i Davos fast för Kultur och
har precis utsett sex noder i Europa som arbetar
med konst och kultur som verktyg för demokrati.
Subtopia i Alby, Botkyrka är en av dessa. ECF
som fyller 60 år i år lever och verkar med mottot
”allt måste komma underifrån”.
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Karin Lekberg: Att Subtopia är en av sex utvalda
hubbar i Europa är såklart oerhört smickrande.
Att skapa sammanhang som minskar avståndet
mellan beslutsfattare och medborgare genom
kultur är ju något som vi redan jobbar med. Men
EFCs program gör det till ett officiellt europeiskt
uppdrag som vi är både stolta och ödmjuka inför.
Det vi redan gör, och kommer att fortsätta med,
är att bygga nätverk och skapa förutsättningar för
konstnärer, kreatörer, artister, entreprenörer och
andra nyfikna att mötas och tillsammans göra
världen till en bättre plats.
Maite García Lechner: Alla i juryn var imponerade av Subtopias verksamhet och det arbete
som redan görs. Förutom hubben i BotkyrkaSverige blir det fem andra noder i BarcelonaSpanien, Warszawa-Polen, Zagreb-Kroatien,
Chisinau-Moldavien och Marseille- Frankrike. ECF
bjöd in tjugo organisationer som fick ansöka. Sex
av dessa, bland annat Subtopia, valdes ut.
Katherine Watson: Det är ganska olika
organisationer som valts ut. Alla gör mer eller mindre olika saker men har vissa saker gemensamt,
som att arbetet handlar om att inta det offentliga
rummet och att alla har en väldigt stark koppling
till sin region/kommun/hemort. Hubben i Marseille
och Subtopia har nog mest gemensamt då båda
ligger i förorter.
Maite: ECF vill använda våra erfarenheter,
både filosofiska och praktiska, till att skapa klarhet
kring vad som är demokrati. Det råder en viss luddighet inför detta i Europa just nu. Vår ambition är att
visa att kultur har en stor inverkan och spelar en
faktisk roll för ett demokratiskt Europa.
Katherine: Många blandar ihop oss med EU
men ECF är ingen EU-institution, vår förståelse av
Europa är bredare än EU:s definition. ECF är både
en nagel i ögat samtidigt som vi är en partner till
EU på olika sätt. Vi ifrågasätter, de ifrågasätter,
ibland är vi överens. Relationen är stark.
Maite: Men skillnaden mellan oss och EU är
rätt stor. ECFs arbete tar sin utgångspunkt i det
pragmatiska och det praktiska. Det som händer
runt omkring oss i hela Europa. Vi arbetar mindre
pyramidiskt och mer i nätverk. En del av vårt mål
är att få EU att förstå att de måste anpassa sitt
arbete utifrån hur det faktiskt ser ut.
Karin: Vi befinner oss mitt i människors vardag och vår önskan är att folk ska kunna komma till Subtopia och säga som Manuel i Fawlty
Towers: I Know Nothing! Subtopias mission är
att hjälpa kreatörer att hitta kraft och mod att se
sina begåvningar och realisera sina drömmar.
Men vi gör inte saker åt någon. Det är i mötet med
oss och andra kreatörer i området som det stora
händer. Människors självkänsla och inflytande

ökar och plötsligt sitter de med ”runt bordet” och
kan påverka.
Katherine: Det är den typen av möten och
synergier som det inte går att räkna på, som skapar förändring på lång sikt.
Maite: ECF har valt ut de här sex hubbarna
som alla gör fantastiska saker, men vi vet såklart
inte säkert vad utgången blir. I slutändan handlar
det om vad hubbarna skapar tillsammans. Det är
ett experiment.
Karin: Jag är övertygad om att vi kommer att
hitta en hel del spännande synergier när vi sätter
oss ned och utbyter erfarenheter. Jag har googlat
på de andra hubbarna och alla gör ju redan så
mycket saker och det här projektet handlar ju
inte om att uppfinna hjulet igen utan om att vidareutveckla det som redan görs.
Katherine: Precis och i slutändan handlar
det om påverkan, hur vi lär oss som organisationer och hur vi förmedlar ny kunskap vidare. Det
är det som är nyckeln. Inte hur vi räknar bättre.
Karin: Jag håller med om att det finns svårigheter med sånt som inte går att mäta och
att systemet ofta inte är skapt för vår typ av
verksamhet. Därför tänker jag att det är än mer
viktigt att ställa frågan till sig själv: Varför gör jag
allt det här, varför arbetar jag? Ibland kör man
bara på och glömmer bort att stämma av med sig
själv och omvärlden. Men jag ser också ett stort
behov av att mäta saker för att se om det vi gör
påverkar och skapar skillnad.
Katherine: Sant. Och det projektet handlar
om i grund och botten är att hitta bryggor för att
kunna skapa business av olika slag. Subtopia är
en sådan brygga och vi delar en välvilja till våra
respektive communitys.
Karin: Det har varit komplicerat, att både
tänka kultur och business. Men vi ville det eftersom vi trodde att det kunde vara bra för området,
Alby och Botkyrka. När vi pratar om business är
det utifrån hur de som verkar här kan bli hållbara
i det de gör. När vi tittar i backspegeln ser vi att
vi har haft rätt. Vi har hjälpt till att skapa möten
mellan olika sektorer men också till folket här på
platsen och att kämpa för den här platsen är
oerhört viktigt för oss. I Stockholmsområdet
ligger all fokus på innerstaden och när det står
något om förorten i media så handlar det oftast
om något negativt vilket inte är representativt
och sprider fördomar.
Maite: Det som är stort är att Subtopia både
har de entreprenöriella skillsen, förmågan att
koka soppa på en spik och kan bygga broar mellan människor med ideér och vara plattformen
som hjälper till att genomföra dessa. Det är därför Subtopia är den sjätte noden i Europa.

SCENSKOLAN FEJM

Kiki Muukkonen OM AUTOPISTES

Autopistes, vad är det?
– Autopistes är ett samarbetsprojekt mellan
Montreal, Barcelona, Toulouse och Botkyrka som
syftar till att utveckla och stärka turnénätverk
för cirkus. Genom projektet kommer vi under
våren 2015 att få internationella cirkusföreställningar till olika scener runt om i Sverige och
Norden. Svenska kompanier kommer även att få
möjlighet att turnera i Norden, Nordamerika och
södra Europa.
Hur går projektet till?
– Vi skapar nätverk mellan scener och festivaler, vi turnerar föreställningar tillsammans och
möts i workshops där vi diskuterar så kallade ”good
practices”. Autopistes vill få arrangörer att samarbeta och upptäcka den konstnärliga mångfalden
som finns inom cirkusen.
Var kommer namnet ifrån?
– Autopistes betyder motorväg på katalanska. Jag och några cirkuskollegor i Europa har i
flera år skämtat om att vi skulle vilja bygga en
motorväg mellan Barcelona och Stockholm eftersom det är så mycket samarbeten oss emellan.
Vilka problem brottas cirkusbranschen
med idag?
– I södra Europa har den ekonomiska krisen
slagit hårt. I Nordamerika fastnar kompanier i
Montreal och kommer inte ut till resten av kontinenten. I Norden har vi svårigheter att få ut
cirkus utanför storstäderna och så skulle vi vilja
få iväg fler nordiska cirkuskompanier till Nordamerika och södra Europa där artisterna kan
nå en större publik.
Hur kommer cirkuspubliken att märka av
projektet?
– Målsättningen är att det ska nå ut mer, och
flera olika sorters, cirkus till folket.
VILL DU VETA MER?
Maila Subtopias cirkuskoordinator kiki@subtopia.se

Vad är scenskolan Fejm?
– Hos oss kan du hålla på med
sång, dans och teater. Har man fyllt
14 år kan man även välja det vi
kallar backstage, ljus, ljud, scenografi, kostym och mask/smink. Allt
vi gör i grupperna leder fram till två
stora föreställningar per år.
Scenskolan Fejm fyller trettio
år, hur firar ni?
– Ingen kommer undgå att en
av Botkyrkas bästa verksamheter
firar 30 år. Vi kommer fira genom
att visa upp verksamheten på
flera platser och i olika sammanhang under hela året.
Var kan man se Fejm under året?
– Vi gör en stor jubileumsföreställning i Hangaren Subtopia med
250 ”fejmare” på scenen, den har
premiär den 14 juni och så gör vi
en fin julshow i december och en
massa andra produktioner med
jubileumskänsla.
Kan alla bli fejmare?
– Ja, vi har inga inträdesprov eller krav på förkunskaper. Det är bara
att anmäla sig. Vi har olika grupper
beroende på ålder: 5-6 år pytteFejm, 7-9 år micro-Fejm, 10-13 år
mini-Fejm och 14-20 år stor-Fejm.
Var signar jag upp mig?
– Enklast är att mejla scenskolan.fejm@abf.se så svarar vi
och finns det plats kan man börja
direkt, annars så ställs man i kö.

Faiza Hanna och Nighat Ali

PROVINS

Provins är företaget som önskar att socialt och
hållbart företagande blir norm. De ser entreprenörskapet som en metod med vilken man kan lösa
samhällsproblem. De hoppas att om 10-20 år kal�las deras företagande inte för socialt företagande,
utan helt enkelt företagande.
Vad är Provins?
– Ett cateringföretag som förutom kärleken till
smakfull och kvalitativ mat startades för att berika
mat-Sverige med matkompetensen som finns hos
många utrikesfödda kvinnor. Vi finns i Subtopiaklustret, nere vid Albysjön, i Gula Villan Subtopia.
Vad är er mission?
– Att lyfta fram det nya nordiska köket och att
skapa arbete för kvinnor med unik matlagningskompetens.
Provins har precis startat projektet MatLabbet,
berätta!
– På MatLabbet skapar vi genom mat. Vi träffas ett gäng och bestämmer tillsammans vad vi vill
göra. Det kan vara en maträtt, ett upplägg, en meny
eller varför inte ett helt koncept.
Vem kan vara med i MatLabbet?
– Just nu vänder vi oss till ungdomar mellan
15-20 år men i framtiden kan det bli aktuellt med en
yngre målgrupp. Inga förkunskaper behövs.
Provins har café och lunchservering i Gula Villan Subtopia, vilken mat kan man äta hos er?
– Hos Provins finns både mat du känner
igen och mat och smaker du aldrig tidigare upplevt.
Vi lagar mat som får ta tid och kräver lång kunskap
och skickligt hantverk. Våra menyer baseras på
ekologiska råvaror. Just nu lagar vi mat från det
pakistanska och irakiska köket, men vi växer så
vår meny kommer att breddas och omfatta fler
delar av världen.
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Läs mer om Provins på provinsmat.se eller kontakt:
info@provinsmat.se, 0709122205, instagram:
provins mat, facebook.com/ProvinsMat

ALEX HINCHCLIFFE

Du är fotograf i grunden och har precis
dragit igång en musikstudio i Subtopiaklustret, berätta!
– Ibland sker saker naturligt om man bara l
åter det hända. Så har det varit lite för mig med den
här musikstudion. En oupptäckt dröm, som nu när
jag upptäckt den, är livsnödvändig.
Hur kommer det sig att det hände just nu?
– När jag tog beslutet att bli fotograf för
över tio år sedan så la jag allting annat på
hyllan, inklusive musiken. Idag när jag har en klarare bild av mig själv som fotograf, med mer rutin
och jämnare belastning så öppnades en lucka
för att vara kreativ med musik igen.
Finns det några likheter mellan fotot och
musiken?
– Att spela in musik är för mig lite som att
fotografera, en process som balanserar kreativitet med tekniskt kunnande, experiment, lust och
vision. Det handlar om att skapa en bild, i det här
fallet en ljudbild, som förmedlar en känsla. Både
mitt fotografi och arbetet i musikstudion handlar också om samarbete med en annan person,
fånga en personlighet. Producerad dokumentation gillar jag att kalla det.
Och skillnader?
– Den stora skillnaden är att jag har kommit
ganska långt med mitt fotografi medan arbetet
i musikstudion fortfarande är lite av en ny
värld. Kanske just därför passar det så bra in
i min tillvaro, jag har alltid gillat att ta mig an
nya utmaningar.
Hur hittade du Subtopia?
– Jag hittade tidigt till Subtopia genom mitt
arbete som fotograf för Clowner utan Gränser.
Jag hade också min första fotoutställning ute på
Subtopia, 2006 tror jag det var. Det är en fantastisk miljö med en aktiv kreativitet som smittar av
sig och det är i stor tjänst till Subtopia som jag
har en musikstudio överhuvudtaget.

ISLAMISKA FÖRBUNDET
BOTKYRKA

BURNT OUT PUNKS

För en oinvigd, vilka är Burnt Out Punks?
– Burnt Out Punks är grupp passionerade, galna cirkusartister, tekniker och producenter. Våra
roller överlappar och kärleken till att underhålla
och göra världen till en bättre plats förenar oss i
ett internationellt turnerande cirkuskompani.
Vad är de viktigaste ingredienserna i
”pyrocirkus”?
– Fullkomligt galna ideér, kärlek till publiken,
jävla massa arbete, starka familjeband och
ett disciplinerat hanterade av massa pyrotekniska artiklar!
Ni turnerar just nu med Joe Labero, hur är
det, var kan man se er?
– Det är två helt olika världar som kolliderar.
Men kollisionen är lyckad och showen är riktigt
underhållande. Det är första gången som Labero
samarbetar med en grupp och vi har fått mycket utrymme artistiskt och levererar därefter.
Efter 48 shower på Börsen i Stockholm beger
vi oss ut på Sverigeturné. Kolla turnéplan på
www.labero.se
Ni slog era påsar ihop med Nitro Circus
under deras Sverigebesök, berätta:
– Ja det var helt galet! De spelade in ”Nitro
Circus Live” som sänds på MTV2 och vi blev
ihopkopplade med dem via Jonas Boutani på
Subtopia. Under fem timmar besökte de oss i
Punkshangaren och vi utsatte dem för allt ifrån
”walk of pain”, motorsågsjonglering till stunts
med eld och pyroteknik. En sjukt kul dag med
mycket skratt! Eller som de uttryckte det ”you
are brothers from another mother!”.
Om BOP får önska vad önskar ni er då?
– Att kulturen gavs en större plats och värderades högre i samhället. Att vi får råd att skapa
en stor ny show, som vi har råd att repetera mer
än två stressade veckor samtidigt som vi bygger,
bokför och renoverar… Eller fuck it, let’s burn it
all down so we can build it up again!
Läs mer på www.burntoutpunks.com
Foto Tony Friede

JOHAN WELLTON

Berätta om Islamiska förbundet
i Botkyrka.
– Vi är en muslimsk ideell förening
med medlemmar från många olika länder med olika modersmål och i alla åldrar.
Hur hittade ni till Subtopiaområdet?
– Vår förening startade 1992 här i
Alby. Vi brukade gå förbi Rotemannen
(nuvarande Subtopiaklustret) innan husen
renoverades och drömde om att vi en
gång skulle få ha en lokal här. Efter renoveringen blev föreningar i området tillfrågade om de var intresserade av lokal, vi
nappade. Och tänk, vi fick en egen lokal i
föreningskorridoren.
Berätta om er verksamhet:
– Vi lär barn och ungdomar att läsa
och skriva arabiska, har öppna föreläsningar för ungdomar och andra sociala
och kulturella aktiviteter. Föreningen
är en samlingsplats för alla muslimer i
området med fredagsbön och firande av
alla islamiska högtider.
Har ni något motto?
– Att vara en samlingspunkt för muslimer och förmedla vikten av att muslimer
är aktiva medborgare och tar sitt ansvar i
samhället.
Är förbundet öppet även för icke
muslimer?
– Ja, alla som är intresserade av att
veta mer om islam och om muslimer är
jättevälkomna. Vi tar gärna emot studiebesök också.

Vem är Johan Wellton för en oinvigd?
– Artist och producent och en rotlös
drömmare som har svårt att sitta still. Som
12-åring upptäckte jag gatuteatern och
packade genast väskan för att leva livet så.
Som 22-åring slog jag upp dörrarna till en
egen teater. Jag har en förmåga att förlora mig
i min passion men jag försöker lära mig att se
att det finns en värld utanför också och jag
tror att min favoritfärg är BLÅ.
Du skapar just nu en föreställning som
heter GLITCH, berätta!
– För mig handlar föreställningen om
våra mänskliga dilemman – hur mycket av det
vi vill och det vi tror att vi måste ofta krockar
med varandra. GLITCH handlar om att
släppa taget om det vi har för att kunna leva
i nuet. Och om fascinationen av att inte riktigt
veta svaret eller vad som kommer.
Är du först och främst jonglör?
– Jag har jonglerat i 20 år men alltid sett
jongleringen som en avstickare, något som
råkade komma i min väg och som jag måste
“bli klar med”. Men anledningen till att jag
blev artist från början var min fascination
för kraften i berättelsen och kontakten mellan människor.
Är GLITCH en fortsättning eller
något nytt?
– Jag är färdig med att jonglera och upplever att jag är på väg hem. Min nya konstruktion och scenografin i GLITCH är ett fysiskt
experiment om att släppa taget kring det jag
varit och gjort och omdefiniera både mig och
jongleringen. Det är en ny typ av innovation
och lekplats för visuellt artisteri och för mig
berättar den samma story som det verbala i
GLITCH kretsar runt.
Du har turnerat i trettio länder, uppträtt
för en miljon människor, vad drömmer
Johan Wellton om?
– Just nu drömmer jag om att gå vidare,
bli överraskad eller ”swept away”. Jag känner
en lust av att inte ha en aning om vart jag är
eller vad jag gör om 10 år helst blandat med
en känsla av att det kanske är någonting
fantastiskt.
Johan Welltons nya föreställning GLITCH
har premiär hösten 2014 och turnerar utomlands 2015.

Taoufik Djeridi
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Läs mer på www.johanwellton.com

Brewing Költur

Fia Lönnborn

Kompani Bastard

Magisk humorduo
www.2funny.se

Ölbryggeri

Kläddesigner,
mönster-konstruktör och stylist
www.fialonnborn.se

Dock- och attributmakeri
www.kompanibastard.se

Above the clouds

Punk-eld-cirkus
www.burntoutpunks.com

Academia cultura

C&T-Creation

Kulturförening
www.academiacultura.se

Formgivning
www.ct-creation.com

Musikstudio
www.facebook.com/
amarillamusic

Cirkuskompani
www.celsoyfrana.com

AKTÖRER

A Mindful you
/ Medveten Vardag
Stressvaccinera
med vardagsrevidering
www.amindfulyou.se

A Million Minds

Alby IF
Idrottsförening
www.albyif.com

Animal Religion
Cirkuskompani
www.animalreligion.com

Argavan Eslami

Arkan Asaad

Artagent
Konstkollektiv
www.artagent.info

Cirkuskompani
www.balagans.net

Boodla

Produktionsbolag
och artistförmedling
www.circusarts.se

Circus Village
7 Vagnar
Cirkusby/kollektiv

Cirkus Cirkör
Föreställningar, pedagogik
& residens
www.cirkor.se

Cloudberry catering
Mobilt kök
www.cloudberrycatering.se

Clowner utan gränser

Bildkonst, foto, musik
www.miljonstories.se

Medieproduktion med unga
www.fanzingo.se

Ron Beeri

Lola
Konstnärskollektiv

Folkhögskola

Gemenskap, spelhobby, e-kultur
www.heartbeatgaming.se

Pêl Rostam
Inre försoning och förlåtelse
www.pelrostam.se

Religiöst förbund

Cirkuskompani
www.patrikandwes.com

Provins
Mat som resurs för att
motverka utanförskap
www.provinsmat.se

Cirkusartist

KEL

Puppets.se

Performancekompani
www.kel.se

Dockteater
www.puppets.se

44

45

RättBuss
Rullande kulturplattform
www.rattbuss.se

Solid Music

Patrik & Wes

Katarina Rosén

Feministiskt scenkonstkollektiv
info@rubyrose.se

Branschorganisation för cirkus,
gatukonst och varieté
www.manegen.org

Konstnär och fotograf

Cirkusartist
www.kajsabohlin.com

Tanmis

Gymnasieutbildning
www.stbotvidsgymnasium.se

Mieszkot Tyszkiewicz

Johan Wellton

Ruby Rose
Productions

Manegen

Utbildning i manusskrivande
www.manuspiloterna.se

Cirkuskompani
www.swebounce.com

Svenska Flickan

Cirkuskompani
www.magmanus.com

Manuspiloterna

Islamiska Förbundet
Botkyrka

Swebounce

Cirkusartist
www.ronbeeri.com

S:t Botvids gymnasium
/ Cirkusprogrammet
Cirkus Cirkör

Magmanus

Heartbeat Gaming

Kajsa Bohlin

Fanzingo

Leo Correia
de Verdier

Organisationsutveckling

Föreningen för
Alby folkhögskola

Diagonalfilm

Kulturstipendium för unga
www.botkyrka.se

Design
www.returnity.se

Lean competence
Sweden

Produktionsbolag
och artistförmedling
www.funnybones.se

Cirkusartist
www.johanwellton.com

Drömdeg

Botkyrka Kulturskola
www.botkyrka.se

Kompositör och musiker
www.soundcloud.com/
leo-correia-de-verdier

Funnybones
Production

Biståndsorganisation
www.skratt.nu

Johan Nyberg, Filmdistribution

Returnity

Musikstudio och
ideell förening

Musikbolag och studio
www.solidmusic.com

Scenskolan Fejm
Scenskola för barn
och unga
www.scenskolanfejm.se

SeniorNet Botkyrka
Datautbildning för pensionärer
www.seniornetbotkyrka.se

Shoresite
communications
Kommersiellt filmarkiv,
kulturdataexpert
www.shoresite.net

Sisters
Cirkuskompani
www.sisterscompany.net

Musik- och performancegrupp

Cirkuskompani
www.tanmis.com

Teater Två Slår
En Tredje
Humorgrupp
www.tvaslarentredje.se

Thephoto.se
Onstage-foto
www.thephoto.se

The Good Tribe
Sociala entreprenörer
inom hållbar utveckling
www.thegoodtribe.com

Två ljus film
och produktion
Filmproduktionsbolag
www.tvaljusfilm.se

Utmana
Jämställdhet, dans, rörelse
www.utmana.org

Vackra Rosen
Kurser för barn
i redskapsbalett

Viktor Gyllenberg
Cirkusartist, jonglör
och producent

AKTÖRER

AKTÖRER

Boendeträdgårdar
/skol-trädgårdar/odlingsevent
www.boodla.se

Circus Arts

Fly Mama
/ Miljonstories

Kulturlabbet Rutan

Studio Barbarella

AKTÖRER

AKTÖRER

Balagans

Cirkus- och danskollektiv
www.circumsdance.com

Växthus för unga filmare
www.filmbasen.se

Lunchrestaurang i Subtopia
www.subtopia.se

Byggföretag

AKTÖRER

AKTÖRER

Författare
www.arkanasaad.se

Circumsdance

Filmbasen

Restaurang Subtopia

AKTÖRER

AKTÖRER

Sångerska
www.youtube.com
/user/ArgavanAgida

Cirkuskompani
www.chipmunkforge.com

Cirkuskompani och clowner
www.kompanivethut.se
www.trupptrunk.se

Magasin Subtopia nr 7

Magasin Subtopia nr 7

Tankesmedja,
miljonprogram, förändring
www.amillionminds.se

Chipmunk Forge

Dokumentärfilmsutbildning
mette.aakerholm@gmail.com

Storbyggen
Stockholm

AKTÖRER

Celso y Frana

Filmutbildning

Rekrytering

AKTÖRER

AKTÖRER

Amarilla Music

Kompani Vet Hut
/ Trupp Trunk

Dansteater,
mänskliga rättigheter
paulalejandra.fr@gmail.com

SSA Botkyrka

AKTÖRER

AKTÖRER

Streetdancegrupp

Burnt Out Punks

Reality
Dansteaterförening

AKTÖRER

AKTÖRER

2Funny

REDAKTION REDAKTION REDAKTION REDAKTION

REDAKTION

BOTKYRKA

KULTURSKOLA

KursverKsamhet

Botkyrka kulturskolas verksamhet består till största delen i att bedriva kurser för barn och unga
upp till 20 år. Just nu har vi ca 1400 aktiva kursplatser inom musik, dans, teater, bild & form,
animering och film.

sKola och försKola

Botkyrka kulturskola driver projektet Musik och rörelse i förskolan. Musik och rörelse har ett starkt
egenvärde, men är dessutom bra för att stärka barnens självkänsla och språkutveckling. Vi
samarbetar också med skolan bland annat i dyslexiprojektet Lite snubbel med orden.

GymnasieutbildninG

Estetiska programmet i musik på Tumba gymnasium är både yrkes- och studieförberedande och
ger en fullgod utbildning med samma högskolebehörighet som Samhällsprogrammet. Botkyrka
kulturskola ansvarar för programmets karaktärsämnen.

efterGymnasial utbildninG

Den yrkesförberedande musikutbildningen YMU är en ettårig eftergymnasial utbildning som
vänder sig till dig som i framtiden vill vara verksam i musikbranschen, t ex som musiklärare eller
musiker.

sommarjobb

Botkyrka kulturskola erbjuder ungdomar att under tre intensiva veckor sommarjobba som
musiker eller dansare. Att arbeta med kreativa utryck ger många positiva effekter.

evenemanG

Botkyrka kulturskola arrangerar ett antal stora och små konserter, teater- och dansföreställningar
och vernissager. Vi driver också Botkyrka filmfestival som är en festival och filmtävling för barn
och unga 6-19 år. De flesta av våra evenemang är offentliga.
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Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden speglas i den nationella självbilden. Besök oss och ta del av våra
utställningar som berör samspelet mellan kulturarv och mångfald. Under sommaren 2014 kan du bl.a se den internationella
utställningen ”Dressing Swedish – om folkdräkter och identitet”, ta del av öppna föreläsningar, besöka vårt unika bibliotek eller äta
internationellt i Tavernan. Till Verkstan – fantasins plats i Norra Botkyrka – är alla mellan sex och arton välkomna .

Mångkulturellt centrum, Fittja gård. T-Fittja.
mkc.botkyrka.se
facebook.com/mkcfittja
@mkc_sverige
Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration
är en självklar del i det svenska kulturarvet. Utbildning. Forskning. Bokförlag. I kulturhuset: Utställningar. Specialbibliotek.
Kulturpedagogisk verkstad. Kafé. Alltid fri entré.
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