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FAktA: subtopia

Subtopia är ett rymligt förortsparadis som ligger i Alby, 
Botkyrka. Med kring 40 aktörer i området och en rad 
samarbetsprojekt är Subtopia en uppskjutningsramp 
för drömmar och idéer inom cirkus, film, radio, musik, 
dans, konst och massor mer. Några exempel på vad 
vi gör och vilka som finns här läser du om i den här 
tidningen!
www.subtopia.se
info@subtopia.se
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S
edan kulturhuvudstadsåret 1998 har jag 
burit med mig ett litet inplastat kort med en bit 
poesi på. Varje gång jag köper en ny plånbok 
och den trimmas in har denna lilla vers fått 
följa med. Den har på något vis blivit en daglig 

påminnelse om vad som är viktigt för mig och den plats jag 
har haft privilegiet att arbeta på under flera år.

Platsen Subtopia är just en oas med högt gräs och inom 
denna oas finns massor av andra oaser med ännu högre 
gräs och ännu vildare djur. Och runt omkring området i 
nära anslutning skapas ständigt nya oaser med högt gräs. 
De vilda djuren har mötts och nya har skapats. Ja, metafo-
ren kan fortsätta i oändlighet.

Subtopia har under sina sex år vuxit relativt organiskt, 
dock med en övergripande tanke om att vara en mötesplats 
för kreatörer och entreprenörer inom ett antal konstnärliga 
uttryck. 

Men som alltid är det kanske inte platsen i sig utan 
människorna som befolkar den som utgör kraften i det 
hela. Alla de olika erfarenheter, bakgrunder, minnen, 
drömmar, visioner, drivkrafter och lustar är det som utgör 
kraften i Subtopia – det rymliga förortsparadiset. Och det 
är skillnaderna och olikheterna som driver utvecklingen 
framåt, utåt, inåt, uppåt, bakåt, neråt – utan någon värde-

ring om att någon av dessa riktningar skulle vara bättre 
eller sämre än den andra. 

Platser växer till s k kluster eller mötesplatser, vilket 
Subtopia är. Men, de uppstår inte ur intet. Det ligger hela 
tiden människor bakom det hela. Bland dessa människor 
finns dock ingen ensam kartritare som har stakat ut den 
exakta topografin för Subtopias del. Det är kanske det 
som är poängen och attraktionskraften med Subtopia. Att 
det finns en plats som inte från början är färdigdefinierad 
eller klar för användning. Människor har möjligheten att 
påverka platsen och dess innehåll. Subtopia har från start 
och i växande grad dragit till sig massor av människor som 
behövs och som kan kultur, konst, kulturpolitik, entrepre-
nörskap, näringsliv, utbildningsfrågor, samhällsplanering 
mm. Men, den viktigaste kunskapen, som måste finnas kvar 
för att platsen ska fortsätta att vara massinnovativ (och inte 
enbart massproduktiv), är just den ovärderliga kunskapen 
om hur man hanterar en gräsklippare så att man inte klip-
per allt gräs lika högt. Subtopia är en oas av högt gräs där 
vilda djur får gå fria! Det hoppas jag att du upplever när du 
bläddrar vidare!

Text: Karin Lekberg, chef för Subtopia

vikten av att kunna hantera en gräsklippare!

”När man klipper gräs är det viktigt att gå kant i kant med den linje 
som man börjat klippa, annars bildas lätt små oaser av högre gräs 
där vilda djur går fria” (Gunnar Källström, 1967)

1. Peter Englund, 
dragshowartist och producent Diamond Dogs
om du var subtopia, då skulle du…
 …bättra på min puts där det behövs och bli ännu 
bättre.
vad vill du göra i subtopia nästa gång du kommer 
hit?
Vi vill se mer Moulin Noir!
vad saknar du i subtopia?
Inget, förutom en närmare t-banestation.

2. Christina Molander, 
teaterchef Moderna Dansteatern
beskriv subtopia med tre och ett halvt ord.
Det mest fantastiska som…
vilket evenemang vill du se arrangeras i subtopia 
nästa år?
(underground goes) overground i samarbete med 
www.modernadansteatern.se och dansfilmskvällar 
från hela världen i samarbete med shoot Dance for 
Screen.
om du en natt drömde att du var subtopia, då skulle 
du tolka det som att…
...jag äntligen hamnat rätt, jag skulle genast ta fram 
festivalskorna och…

3. Emma Stenström, 
forskare och lärare i konst, kultur och företagande 
vid Handelshögskolan och Konstfack
vem tycker du borde besöka subtopia? varför?
Det gäller förstås fler, men en kategori skulle vara 
de som är intresserade av kulturella och kreativa 
kluster samt nya näringar.
om du en natt drömde att du var subtopia, då skulle 
du tolka det som att…
Brukar man drömma att man är en plats? Det har jag 
nog aldrig gjort.
om du fick dela ut ett pris till subtopia, vilket pris 
skulle det vara?
Diamanten – för förmågan att ha många skepnader.

4. Sebastian ”Sebbe” Mardones, 16 år, 
Albybo och volontär/hangaround i Subtopia
beskriv subtopia med tre och ett halvt ord.
En väldigt underbar pla…
vad saknar du i subtopia?
Jag älskar Subtopia precis som det är. Det finns ing-
enting jag saknar. Det är helt perfekt för mig.

röster om subtopia
om du en natt drömde att du var subtopia, då skulle 
du tolka det som att…
…att jag en dag kommer att se till att det finns något 
bättre för barn och unga att göra än att förstöra och 
vandalisera och göra en massa skit. Det är precis vad 
Subtopia gör. Men frågar du någon annan får du ett 
annat svar. Alla har olika syn på vad Subtopia är och 
gör.

5. Anonym
vem tycker du borde besöka subtopia? varför?
Nån som vill besöka nån av aktörerna i huset. Den 
som har ett intresse av det som händer där. Dum 
fråga.
vilket evenemang vill du se arrangeras i subtopia 
nästa år?
Jag vet inte. Tänkte först på nåt uppträdande, men 
Loftet är inte så bra som scen. Nä, jag kommer inte 
på nåt.
vad vill du göra i subtopia nästa gång du kommer 
hit?
Äta lunch. Prata med nån på Cirkus Cirkör.

Reporter: Kiki Muukkonen
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N
är vi kommer fram är det redan mörkt. 
Det är inte bara mörkt. Det är kolsvart. Vi har 
landat i Orongo, en liten by långt ute på den 
kenyanska landsbygden, där generation efter 
generation har levt utan elektricitet, värme 

eller vatten. Och så ser det ut ännu idag. 
Barnen flockas runt bilen när vi kliver ur och klättrar 

nästan upp på oss av nyfikenhet.  Mama Florence in-
kvarterar oss i ett närliggande hus byggt av lera och med 
jordstampat golv. Natten tar över och det blir tyst. Alla små 

kryp vaknar till liv i mörkret. Det kryper och krälar på golv 
och väggar, syrsorna spelar och grodorna dyker i dammen 
utanför huset. Kalles snarkningar överröstar snart småkry-
pen och vi vaggas in i sömnen. 

Sex nyfikna artister kikar ut i den kenyanska morgonso-
len och börjar göra sig redo för första mötet med Orongo. 
Mama Florence glider förbi med en handduk och förkun-
nar att hon ska ”take a bath”. Det gör hon bakom en vägg 
av plåt med hjälp av en dunk vatten. 

Mitt första möte med Mama Florence ägde rum 2004 
i ett helt annat ärende än just clowner. Redan då visste jag 
att jag skulle komma tillbaka. Att det skulle bli tre år senare 
tillsammans med en grupp artister var inte självklart. Då. 
Men det är det i dag. Av alla de människor jag har mött i 
olika delar av världen är mötet med Mama Florence och de 

änkor och föräldralösa barn som hon vakar över det absolut 
starkaste. Sedan tio år tillbaka arbetar hon med att fånga 
upp de barn som blir offer för aidsepidemins framfart. 
Mama Florence personifierar all den glädje som Clowner 
utan Gränser står för och hon bär en stor börda på sina 
axlar då hon har blivit det hopp som aidssjuka, föräldralösa 
och bortstötta människor kan förlita sig på.  

De tio dagar vi tillbringar i Orongo består av dagliga 
workshops för en grupp änkor och en grupp utsatta barn. 
Genom olika övningar får deltagarna utforska sina sinnen, 
uttryck och drömmar. Men att som västerlänning komma 
till Kenya och tro att man kan arbeta utifrån en fast struk-
tur kan skrotas direkt. Redan under första workshoptillfäl-
let har över femtio barn anlänt istället för de trettiofem 
vi satt som maxgräns. Vi tvingas lösa problemet med att 
sortera ut alla dem under fem år och göra dem till en liten 
publik. ”Publiken” återvänder varje dag och förstår till sist 
sin roll och sitter lydigt och tittar med andäktig blick på 
sina äldre syskon. 

Gåvan till alla dem som inte får möjlighet att delta i 
våra workshops blir istället den inledande föreställningen 
för hela byn och likaså presentationen som våra workshop-
deltagare gör sista dagen. För att kunna få ett resultat och 
en kvalité måste gränsen dras någonstans och de utvalda 
workshopdeltagarna, som Mama Florence har utsett, är de 
som är mest utsatta.

Kanske är glimtar ur vårt arbete det som bäst fångar 
vad vi gör – Mattias som dansar fram så att gruset dam-
mar med en grupp på tjugo euforiska barn som kopierar 
varje rörelse han gör, Joel som med en mössa neddragen 
för ögonen leds runt av en liten koncentrerad kille under 
en övning i tillit, Nandi som får alla änkor att dansa och 

FAktA: clowner utan gränser
Clowner utan Gränser är en ideell organi-
sation som skickar artister till flyktinglä-
ger och katastrofdrabbade områden runt 
om i världen för att genom föreställning-
ar och workshops sprida skratt, hopp och 
glädje till barn och deras familjer som 
lever under svåra förhållanden. 
www.skratt.nu 
info@skratt.nu

”Kalle som lyfter en femåring på raka 
armar högt mot himlen och lyckan i 
barnets blick när han släpps ner”
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sjunga samtidigt som hon kompar på dragspel, Kalle som 
lyfter en femåring på raka armar högt mot himlen och 
lyckan i barnets blick när han släpps ner, Malin som masse-
rar en av de äldsta änkornas axlar och hur kvinnan slappnar 
av med sluten blick, Siri som lyckas få över trettio barn att 
skicka runt olika osynliga saker och visa med ansiktsuttryck 
och rörelser vad det är för slags föremål. 

Flygande änkor
En av de sista dagarna får en efter en av änkorna testa på 
att luta sig tillbaka och lyftas upp mot himlen buren av 
allas händer. ”Jag är ett plan som är på väg till Sverige” ut-
ropar Siprosa förtjust, en av våra äldsta deltagare. Rynkorna 
i hennes ansikte är så djupa att de bildar ett rutmönster av 
erfarenheter. Mama Florence flyger också och lyckas fånga 
kärnan i vårt arbete när hon efter att ha blivit nedsläppt 
konstaterar:

– Så många msungus har passerat Orongo, men ni är de 
första som valt att stanna. Ni har velat bo med oss, förstå 
oss och lära känna oss. Ni har arbetat med de mest utsatta 
av barnen och änkorna i vår by och visat dem den gåva som 
de har inom sig. Den gåvan kan man bara hitta om man 
vågar leka, drömma, fantisera och släppa in något bortom 
vardagen. Skratt och glädje är en förlösande kraft som ofta 
glöms bort i en värld som lätt fokuserar på de problem 
människor har istället för de världar som bor inom oss. 

När vi lämnar byn, lämnar vi också efter oss ”Orongo 
Circus and The Flying Widows”. Projektet tar inte slut 
utan fortsätter i nya former, under nya influenser och med 
ett gäng inspirerade barn och vuxna. Den senaste månaden 
har Kenya varit svårt präglat av sammandrabbningar på 
grund av det politiska läget och det har försvårat mycket 

Clowner utan Gränser berättar om när de reste till byn Orongo i 
Kenya för ett mycket speciellt möte med Mama Florens och hennes 
skyddslingar. 

av det arbete som görs i Orongo. Därför går också mina 
tankar dagligen till kvinnan som genom styrka och mod 
inte bara bär upp ett helt samhälle på sina axlar utan också 
tar ett ansvar för framtida generationer. Och hon skrattar 
alltid. 

Text: Josefin Lindberg, producent för Clowner utan Gränser
Foto: Alex Hinchcliffe

En clowns 
reseberättelse
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 D
et finns många fina musik-, dans- och 
teaterfestivaler, och vi ska titta lite närmare 
på en festival som tog plats i Botkyrka 
förra sommaren. En dansfest som ett 
gäng ungdomar under namnet Subfuzion 

arrangerade. Eventet hette Danzion.
För ett år sedan föddes en idé hos ett gäng ungdomar 

som bär namnet Subfuzion om att göra ett dansevent. Ett 
event som skulle kunna inspirera andra att vilja dansa. 
En kille som alltid har dansat breakdans skulle kunna gå 
och pröva på att dansa balett. Ett event med massor av 
uppträdanden och workshops. Ja, helt enkelt massor med 
dans och musik.

Efter mycket slit, stressiga möten, massor med flygande 
papper åt alla håll och heta diskussioner tog ett sådant 
event form. Den 11:e augusti, en lördag, besökte dansen 
Subtopia i all sin finaste form. Under hela eventet kunde 
man prova på ett flertal olika dansstilar i så kallade 
workshops. Och emellan workshops kunde man få se 
uppträdanden. 

Allt detta gjordes av ett gäng ungdomar i 16–18 
års åldern, nästan utan hjälp av vuxna. Det fanns lite 
vägledning men det mesta var arrangerat av ungdomarna 
själva. Dom fick uppleva hur det är att styra ett helt event, 
med all dess svårigheter och problem. Trots det gjorde 
de en dag som fick folk att dansa och gav inspiration till 
folk som redan dansade. Eventet var riktat till människor 
i alla åldrar. Från liten till stor. Danzion skapade en plats 
för dansande människor att komma ut och erbjuda sina 
kunskaper. De kunde dela med sig av sin talang och sina 
insikter.

Danzion var ett lyckat evenemang, som fick andra att 
känna sig som en del av det dansande sällskapet.

Nu väntar vi på att gänget Subfuzion ska komma med 
ännu en underbar idé som dom kan dela med sig av och 
ge oss mer av den kärlek och värme som dom bjöd på 
under Danzion. Så håll ögonen öppna efter affischer eller 
rykten om att det kommer något nytt. 

Text: Oleg Zverev
Foto: Mikael Ringkvist

FAktA: subfuzion
Subfuzion är Subtopias 
ideella förening, en plattform 
för ungdomar där de kan 
arrangera evenemang, utveckla 
intressen och skapa sig ett 
nätverk.
www.myspace.com/subfuzion
subfuzion@subtopia.se

Det blev en dansfest för alla smaker när Danzion samlade flamenco, 
magdans, lindy hop, streetdans, breakdans plus massor mer för en 
dags dansfest på Subtopia. 
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29/10 kl 22.00
Nu är det måndag kväll och vi har blivit inhysta i en gymnas-
tiksal där vi ska spendera natten. Detta har nu lett till att vi 
upptäckt att Fejmare kan göra fler saker än att dansa, sjunga 
och spela teater – fotboll borde också stå på schemat på Alby 
Fejm. Zenya, du som är en av våra stora skådespelerskor, skulle 
du kunna berätta hur en vanlig turnédag ser ut?

– För det första stiger vi upp väldigt tidigt, något jag 
inte är så van vid (skratt). Efter frukost, när backstage 
börjar arbeta, blir det lite dötid för oss skådisar som man 
till exempel kan använda till att gå ut på stan och fixa 
publik. Själv passade jag på att testa backstagelivet igår 
och jag måste ge dem en stor eloge för deras arbete, det är 
verkligen tungt och de jobbar under stor tidspress.

Jag håller verkligen med, utan backstagegruppen skulle det 
inte bli mycket till föreställning, en stor applåd till dem.

30/10 kl 21.20
Idag har vi spelat på Ale kulturhus, norr om Göteborg. Vår 
busschaufför Roffe kom och såg föreställningen för första 
gången idag. Han tyckte den var så bra att han snabbt inför-
skaffade en Alby Fejm-keps som han nu stolt bär omkring på. 
Nu är vi i Varberg där vi ska få sova på ABF-huset. Vi har 
delat upp oss i sovrum och pratrum, jag är så trött så jag måste 
nog välja sovrummet. En kul grej är att Wendy som spelar 
Nadja (Elin i filmen) har fått en liten fan club på varje spel-
plats. Efter varje föreställning står det ett gäng med killar som 
vill få en sista skymt av Nadja. En trånande Göteborgsgrabb 
kläckte följande replik: ”Om jag bodde i Alby hade jag käkat 
upp de där tjejerna, de e ju så goa ju…”

Så får vi massinvandring i Botkyrka av tonårskillar från 
västkusten så vet vi varför.

C&T Creation är en liten design- och reklambyrå med stora 

resurser. Vi arbetar med små och medelstora företag runt 

om i Sverige (men de flesta av våra uppdragsgivare finns i  

Stockholmsområdet). Du hittar oss på www.ct-creation.com 

www.ct-creation.com

Gå på djupet

KONFERERA i INFERNOT  -

FAktA: Alby Fejm
Alby Fejm är Botkyrkas 
scenskola för barn mellan 
7 och 20 år som vill 
ha en rolig och kreativ 
fritidssysselsättning, utveckla 
sina talanger och träffa andra 
ungdomar från hela Botkyrka. 
Alby Fejm är en del av ABF 
Botkyrka/Salem. 
www.albyfejm.se
alby.fejm@abf.se

Följ med scenskolan Alby Fejm när de åkte ut på vägarna med 
sin musikteater ”Fucking Alby”. En av skådespelerskorna, Sophia 
Benjelloum, tog med sig mikrofonen för att föreviga upplevelsen. 

31/10 kl. 20.35
Hej igen, nu är vi i Halmstad och har precis avslutat vår sista 
föreställning på den här turnén. Det är blandade känslor efter-
som det här kanske var sista gången vi körde Fucking Alby och 
för några som slutar på Fejm efter det här blir det deras sista 
föreställning någonsin. Det ska naturligtvis bli skönt att få 
komma hem och sova i en riktig säng, men de flesta skulle nog 
inte tveka att resa iväg igen redan i morgon. Eller vad känner 
du Zenya?

– Nej, men nu är det ju slut, va fan ska man göra nu. 
Framför oss har vi en jävligt lång bussresa hem. Det är 
som du sa, jag skulle lätt bara kunna åka hem och packa 
lite rena kläder och dra ut igen. Om de säger att vi ska ut 
med Fucking Alby igen, kommer jag vara den första att 
hoppa på bussen, jag lovar dig.

Jag skulle inte heller tveka en sekund. Det känns liksom som 
att det här är det man vill hålla på med, det känns som att det 
här är livet nu. Som att man sprungit på ett rullband som går 
framåt fast som bara stannar nu när man kommer hem och 
man blir den där vanliga Sophia igen som bara gör vanliga 
saker.

– Ja, fast som jag sa till den där reportern på Hallands 
nyheter, Fejm betyder ju från och med den här turnén: 
”Familjen är jämt med”. För så är det ju verkligen, vi har 
blivit som en stor familj. Vi har fått minnen för livet och 
jag har nog aldrig garvat så mycket i hela mitt liv. Eller vad 
säger du?

 Jag kan bara hålla med, det här är det roligaste jag gjort.

Utskrift: Malin Holmberg, teaterledare Alby Fejm
Foto: Mauro Fernandez
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 lara levin hade alltid tänkt att hon 
skulle gå på universitetet, men hittade inget 
kontorsjobb som hon ville ha. 

– Så kom jag på dokumentärfilm. Det är 
kreativt och det ger mig möjlighet att uttrycka 

min politik, det jag vill säga. Att göra dokumentärfilm är 
en schysst väg att peka på hur samhällets strukturer ser ut. 

Klara är 24 år och har precis avslutat en vecka med 
”Fanzingo on the road” i Tumba. Sex unga kvinnor som 
aldrig filmat förut har tillsammans med professionella 
filmare och klippare gjort var sin kort dokumentär på 
temat moderskap. Ikväll är det premiärvisning på Tumba 
Konsthall. Klara har gjort en film där mammor får klaga.

– Min film handlar om de negativa sidorna med att vara 
mamma. En kompis har nyss fått barn och hon berättar 
om hur hennes bebis vaknar varannan timme vilket är 
jättejobbigt, men så måste hon tillägga att så får man väl 
inte säga… Men varför får man inte det? Varför får inte 
mammor klaga? 

Temat har varit inspirerande tycker Klara och det är 
stimulerande att se att så många idéer kan komma ur givna 
ramar. Att det finns många perspektiv på moderskap syns 
på kvällens visning. Ett fyrtiotal personer har samlats i 
konsthallen och efter en stunds mingel med Champis och 
snittar slår vi oss ner framför bioduken. Det vi får se är inte 
filmtekniska underverk men alla filmerna är berättelser 
som får oss att lyssna, titta och efter visningen hör jag flera 
spontana diskussioner bland publiken. En film är poesi, en 
annan lika allvarlig som komisk, en så full av moderskärlek 
att det väller över i mina ögonvrår. En film handlar om en 
kvinna som valt bort barn och lever lycklig med det. En 
av åskådarna som även är mamma säger att moderskap 
kan vara alla dessa filmer på en och samma gång. Hon får 
medhåll från flera håll. Jag tänker hur coolt det är att det 
finns så många berättelser överallt. Vi har nog alla någon 
som är värd dela med sig av. 

Klara har tidigare sysslat mycket med teater men hon 
tycker att dokumentärfilmen är ett intressantare medium.

– Dokumentär är nästan verklighet samt att fler kommer 
i kontakt med det via TV till exempel. Teater kan vara 

revolterande men det är bara teaterintresserade som ser det. 
Dessutom känns dokumentärfilm som ett rakare sätt att 
jobba på. 

Vi börjar diskutera gränsen mellan fiktion och 
dokumentär. Klara menar att hon inte blir så upprörd om 
man ”ljuger” lite i en dokumentärfilm. Bredvid oss sitter 
Evelina Dahlgren som också varit med på kursen och gjort 
filmen om kvinnan som inte vill ha barn. Hon ser ut som 
om hon ska spricka så Klara frågar om hon också vill vara 
med och säga något. Jo, hon tycker inte att Klara har rätt. 
Som publik måste man få veta vad som är sant och inte. 
Klara replikerar med att man inte kan komma undan hur 
man än gör. I slutändan kan du inte visa allt material du 
filmat. Du måste klippa ner det för att det du vill säga med 
filmen ska bli tydligt. Det slutar med att de enas om att 
även dokumentärer görs utifrån filmarens vinkel men att 
man som filmare måste vara etisk och inte förvanska dem 
man filmar. 

När Klara och Evelina diskuterar verkar de känna 
varandra väl men när jag frågar så visar det sig att ingen av 
dem som varit med på kursen kände varandra innan. Fast 
nu gör de det! 

– Det känns som en jättelång vecka! säger Klara och på 
leendet märks det att hon gillat varenda minut. 

Det märks även på kvällen. Alla som varit med ser stolta 
ut när deras film visats och de får ta emot applåder. Och 
när det är gruppfotodags tränger de ihop sig under skratt 
tillsammans med blommor och kursledare som om de inte 
gjort något annat än varit på premiärvisningar hela sitt liv.

Text: Elin Borrie

Not: Denna omgång av Fanzingo on the road gjordes i samarbete med Botkyrka 
Konsthall med anledning av deras utställning om moderskap. 

Sex unga tjejer gjorde sina första dokumentärfilmer 
när Fanzingo höll workshop i Tumba. Subtopias 
reporter besökte premiärvisningen och fick se sex 
helt olika perspektiv på temat moderskap.

”Dokumentär är nästan 

verklighet”
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 et är torsdag kväll i mitten av februari 
och Fanzingohuset i Alby börjar fyllas av 
förväntansfulla unga medieskapare. Vi har 
dukat upp mackor och pålägg och massor av 
juice. Det är ”Hemma hos”-kväll på Fanzingo 

och känslan är familjär trots att inte alla känner varandra. 
Alla som gör radio, film och TV på Fanzingo har samlats 
för att spela upp de senaste produktionerna som gjorts för 
varandra, inspireras och utbyta tankar och idéer. ”Hemma 
hos” Fanzingo ska vara motpolen till TV-program som Idol 
och TV-stjärnan, där det är ytan och presentationen som 
står i fokus. Här är det idéerna, intentionen och framför allt 
den personliga berättelsen som får plats.

Kvällens hetaste diskussion uppstår kring ett 
radioprogram som heter ”Maktbäraren” av Alieu som 
är 18 år och bor i Alby. Alla är med och kommenterar 
radioprogrammet, föreslår idéer och tips kring Alieus verk 
och han får många nya uppslag för att gå vidare. Alieu 
berättar att han länge funderat på vad makt egentligen är, 
vem som har makt och varför vi ger makt till några få i 
en demokrati som Sverige? Han berättar att det var först 
när han gick ut med en av Fanzingos mikrofoner för att 
intervjua andra som funderingarna och tankarna fick en 
tydlig form.  

På väg hem på tunnelbanan kan jag själv inte sluta 
tänka på diskussionen om maktbäraren. Det är något som 
säger mig att det jag varit med om är viktigt. Viktigt för 
framtiden. 

Några dagar senare lyssnar jag på P1:s program 
Filosofiska rummet som för dagen har temat ”kampen om 
verkligheten – mediernas makt”. Temat knyter an till det 
jag upplevt kvällen innan.   

Aldrig tidigare har vi människor gjort oss så beroende 
av massmedier som idag. Samtidigt är massmediernas 
traditionella roll som granskare och förmedlare av 
”verkligheten” sedan länge dekonstruerad och överspelad. Vi 
lever i en värld som inte längre beskrivs av medierna men 
där medierna själva skapar, dramatiserar och producerar 
verkligheter. Utan media hade den moderna terrorismen 
inte varit den maktfaktor den idag är. Förra årets största 

svenska politiska skandal då statsministerns statssekreterare 
tvingades att avgå var en medieskapad historia som hade 
sitt ursprung i Aftonbladets tidning Klick! Medierna 
granskar inte makten. Medierna är makten! 

Vad leder denna utveckling till? Vem har rätten och 
möjligheten att berätta en historia och på vilket sätt? 
Vems beskrivning och konstruktion av världen kan man 
egentligen lita på? Frågorna som diskuteras i programmet 
är många och svaren ofta oroväckande. 

Personligen tror jag att massmedierna håller på att gräva 
sin egen grav och att småskaliga mediadiskussionsforum 
– som ”Hemma hos” Fanzingo – kommer att bli allt 
viktigare. Det kommer att ske en utmattning och en 
reaktion mot den verklighetsdramatiserade mediekulturen. 
De stora medieföretagen kommer – om de fortsätter i 
samma riktning som idag – att få trovärdighetsproblem. 

Journalisternas och medieföretagens bakomliggande 
agendor kommer att bli granskade av allt mer medvetna 
mediakonsumenter. Vem är det som vill berätta något för 
oss och varför, kommer att bli den första fråga vi ställer när 
vi öppnar tidningen eller sätter på TV:n.   

Jag tror att fler personer i framtiden kommer att välja att 
berätta sin egen historia om sin verklighet istället för att 
ensidigt ge makten till medierna. You Tube, bloggosfären 
och de sociala nätverkssidorna på internet är bara en början 
på denna utveckling.  

Plötsligt förstår jag varför diskussionen om maktbäraren 
den kvällen var så viktig. Om mina föraningar stämmer 
ger det redan idag mening att sätta fler radiomikrofoner 
och filmkameror i händerna på unga. Den enda vägen mot 
ett bättre medieklimat är att kämpa för en mångfald av 
perspektiv, nyskapande historier, och att nya berättare ska 
få en given plats i medierna.

Fler unga måste få redskapen, tekniken och 
självförtroendet att själva berätta och bidra till att skapa 
sin verklighet. Fler måste – precis som Alieu – i framtiden 
kunna kalla sig ”Maktbärare”.

Text: Samuel Sjöblom, verksamhetsledare Fanzingo 

- platsen so
m hjälper 

FAktA: Fanzingo
Fanzingo är en bakdörr till mediavärlden där 
taket är högre och formen är fri. Fanzingo vill 
bidra till ett mer demokratiskt samhälle genom 
att skapa förutsättningar för unga att ta över en 
del av makten genom att vara en naturlig del i 
mediebruset.
www.fanzingo.se
infofanzingo.se

Samuel Sjöblom, verksamhetsledare på 
Fanzingo, funderar över vem som har makt i 
media-Sverige, nu och i framtiden.  

Debattartikel:

unga medieproducenter att 

synas och höras
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Hur vore det att lämna det egna boendet och 
leva kollektivt? Erik har aldrig bott så fint som i sin 

cirkusvagn i byn med fjorton andra artister.

Hemma hos 
Erik Rosales
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Och att vara del av det ger värsta kicken. Små vardagliga 
grejer blir därför inte så stora och det gör det hela lättare 
att bo lite enkelt. Vi delar ju inte bara toalett och dusch 
med varandra, utan vi delar en dröm. Det handlar inte bara 
om min vagn, utan om min vagn i ett sammanhang.

Finns det några nackdelar med att bo så här då?
– Det finns det säkert, skrattar Erik, men jag har inte 

märkt av några. Jag är fortfarande, efter två år, inne i en 
slags förälskelsefas då jag tycker att allting bara är jättebra. 
Och då har jag inte ens kommit till gården ännu! Det är ju 
där min riktiga dröm börjar! Där kommer jag att kunna gå 
loss ännu mer!

Med gården menar Erik en före detta 4H-gård som ägs 
av Botkyrka kommun. Den ligger på gångavstånd från 
Subtopia, och kommunen kommer under 2008 att renovera 

och bygga om den till en cirkusby. Bakom projektet står 
Botkyrka kommun, Subtopia och den ideella föreningen 
”Sju vagnar”, där Erik är en drivande kraft. Föreningen 
kommer att hyra gården av kommunen. Inflyttning är pla-
nerad till april 2008 då gården kommer stå färdigrenoverad 
med plats för sex vagnar på tomten och ungefär lika många 
boende i huset.

 
Text: Camilla Carlqvist
Foto: Björn Eriksson

tt vara fri och kunna förverkliga sina 
drömmar har alltid varit viktigt för Erik 
Rosales, och att bo i en lägenhet med hög 
hyra och fasta rutiner är inget för honom:

– Nej, i stället för att betala hög lägen-
hetshyra i Stockholm väljer jag hellre att 
satsa allt på min dröm, förklarar han. Jag 

har valt att bo enkelt för att kunna göra det jag vill och 
kunna resa iväg när jag vill.

Erik är artist i gruppen Sirqus Alfon, som blandar 
musik, artisteri, clowneri, cirkusnummer och en massa 
annat i en svulstig varietémegashow. Det är skruvat, det 
är vrickat, det är kul, det är bra, det är underhållande. De 
uppträder på scener över hela världen och i skrivande 
stund är Erik nyss hemkommen från Kina.

Erik flyttade till Subtopias cirkusby 2006 och bodde 
då i en tolv meter lång buss. Detta främst för att han är 
ute på turné en stor del av året och att det då är smidigt 
att vara så mobil som möjligt. Efter ett halvår märkte han 
att det inte blev så mycket tid ute på vägarna, och ville 
då ha ett mer permanent boende. För Erik innebär ett 
permanent boende inte en lägenhet eller ett hus, utan en 
cirkusvagn. 

Du som läser det här ser nog nu framför dig en vagn 
med en dörr, och när du öppnar dörren kommer du in i 
ett enkelt och spartanskt rum. Och sådana cirkusvagnar 
finns det såklart. Eriks vagn är dock inte en sådan, utan 
hans vagn är en mycket välplanerad liten tvårummare 
med kök. Han köpte den i Tyskland där det finns en stor 
cirkustradition och vagnkultur, och där många människor 
väljer alternativa boenden. 

Vagnens stomme och planlösning fanns redan när Erik 
köpte den, men han har själv fått fixa, trixa, specialsnickra 

och anpassa det mesta av inredningen.
– Ja, jag har fått såga itu väldigt mycket möbler, berät-

tar han och pekar på de smarta möbellösningarna runt om 
i vagnen. Till exempel har jag sågat itu och sänkt ett bord 
och gjort ett slagmatbord av det. Och skrivbordet har jag 
sågat itu på längden för att det ska få plats.

Trots att boendet i vagnen är ganska enkelt menar Erik 
att han aldrig har bott såhär fint och bra förut. Inredningen 
är snygg, modern och fräsch, och vagnen känns som ett 
mindre hus. Ett hus som du när du vill kan koppla på en 
bil, modell större, och resa till varmare breddgrader med.

Att laga mat i vagnen är inga problem, och så länge det 
inte är minusgrader finns det rinnande vatten. Dusch och 
toalett finns i cirkushallen alldeles intill.

– Vi delar på det mesta här i cirkusbyn, vilket är en del 

av livsstilen som vi har valt, berättar Erik. Och du får så 
mycket mer tillbaka än vad du skulle ha fått om du bodde 
på ett mer traditionellt sätt. Dessutom, poängterar han, är 
det bättre ur miljöaspekten att dela på saker.

Det bor fjorton personer i cirkusbyn och alla är de 
mycket tacksamma över att få finnas i det här kreativa sam-
manhanget. Det gör att stämningen är mycket god och att 
alla bjuder på sig själva – både vänskapligt, idémässigt och 
kontaktmässigt. 

– Det är en mycket peppig stämning här, förklarar Erik. 

sirqus Alfon
Martin Östman
www.sirqusalfon.com
www.webteatern.se
martin@sirqusalfon.com

kompanier som har artister boende i cirkusbyn:

kollektiv vifira
Sergi Parés
vifira@gmail.com

Fan-atticks
Sara Ellström
www.fan-atticks.com
sara@fan-atticks.com

going magma
Mira Mutka
mira@goingmagma.com

kompani 2
Mira Mutka
www.kompani2.se
www.myspace.com/kompani_2
info@kompani2.se

”Vi delar ju inte bara toalett och dusch med 
varandra, utan vi delar även en dröm.”
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24 april – 2 maj
traces med 7 Fingers

Tiden springer iväg. Vilka spår vill du lämna efter dig? 
Traces är en surrealistisk och multimedial cirkusupplevelse 
som handlar om intentioner, drömmar, lust och drivkraft 
att sätta spår. 7 Fingers har med Traces skapat en föreställ-
ning som kritikerrosats världen runt för dess högoktaniga 
blandning av häpnadsväckande akrobatik, modern dans, 
skateboard, basket, teater, illustration och urban energi. De 
fem artisterna hoppar från konstart till konstart och tolkar 
dem var och en på sitt alldeles speciella sätt. Ett unikt till-
fälle att se nycirkus när det är som bäst idag!

7 Fingers är en kanadensisk nycirkusgrupp som fick sitt 
internationella genombrott just i Botkyrka på Subörbfesti-
valen 2003. De har sedan dess byggt sig ett internationellt 
namn med föreställningar efterfrågade över hela världen, 
bl.a. med avslutningsshowen vid OS i Turin förra året. Vi 
är mycket glada över att kunna hälsa 7 Fingers välkomna 
tillbaka till Botkyrka.

Traces spelas 24 april – 2 maj i Cirkushangaren, Albyvägen 
38 i Alby. 
Biljetter bokas via www.cirkusaret.se/traces eller på telefon 
0771-47 70 70 (Tickster).
Till varje föreställningen kör Botkyrka buss T&R City 
terminalen.

Partners:
CNA (National Arts Centre – Ottawa) 
CALQ (Conseil des Arts du Canada)
Foreign Affairs Canada

FAktA: cirkusåret botkyrka
2008 är Botkyrka lika med cirkus med 
massor av spännande programpunkter 
för alla åldrar: cirkuskurser, 
cirkusbruncher, cirkus i det gröna 
och föreställningar med de bästa 
kompanierna. 
När Cirkus Cirkör flyttade till Alby och 
Subtopia för sju år sedan blev cirkus 
en del av Botkyrka. Nu vill Botkyrka 
kommun, Cirkus Cirkör och Subtopia 
fördjupa sitt samarbete för att skapa ett 
världscentrum för cirkus, street art och 
nyskapande scenkonst.

Årets nycirkushändelse!

På det här uppslaget kan du läsa om några 
av de saker som händer under Cirkusåret.
www.cirkusaret.se Foto: Valérie Remise

©Chuncheon International Mime Festival./ Les 7 doigts de la main
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16 – 23 maj
ett måste, project Assassination 
squad och mio min mio

S:t Botvids cirkusgymnasium i Botkyrka är en naturlig del 
av Cirkusåret. Vill du veta vad framtidens cirkus har att 
erbjuda ska du se deras avslutningsföreställningar. I tredje 
årskursen har två nya cirkusgrupper bildats och de sätter 
upp varsin produktion. 

Gruppen Stoft spelar ”Ett Måste” där publiken får följa 
med på en resa genom sex karaktärers strävan att frigöra 
sig från sina måsten. Titeln syftar på tvångstankarnas värld 
– de tvångstankar vi alla drabbas av och ständigt lever med.

Teaterföreningen Cosmo, som består av både cirkus-
artister och musiker, gör föreställningen ”P.A.S.” (Project 
Assassination Squad). Alla medlemmar kommer från 
teatern från början och därför lägger deras föreställning 
stor vikt vid karaktärerna och historien. 

Cirkusgymnasiet kommer även att medverka i scensko-
lan Alby Fejms nyuppsättning av Astrid Lindgrens Mio 
min Mio. Sagan har blivit en musikal och Mio har blivit 
en flicka som heter Vilma och bor i Alby. Musiken skriver 
scenskolans elever och det blir massor av sång, dans, teater 
och naturligtvis cirkus. 

Ett måste spelas 16 och 17 maj på Riksteatern i Hallunda, 
Hallundavägen 30. 
P.A.S. spelas 25 maj i Subtopias Loft, Rotemannavägen 26 i 
Alby, samt 29–31 maj på Teater Tre, Rosenlundsgatan 12 på 
Södermalm. 
Mio min Mio spelas 17 och 23 maj kl. 18.00 samt 24 maj kl. 
15.00 på Tumbascenen, Utbildningsvägen 2 i Tumba. 

30 augusti
Historisk kväll med musik, sång, 
dans och cirkus

När ljuset så smått börjat vända och fullmånen hänger 
tung över horisonten om kvällarna så bjuds på en historisk 
kväll på Hågelbyparken. Ett myller av medeltida gycklare, 
eldslukare, unga musiker och sångare, dansare och cirkus-
artister fyller parken och för den som vill kan man leka 
kast med liten gris… Allt görs av och med ungdomar från 
bland annat Kulturskolan i Botkyrka, Wårkören och Cirkus 
Cirkör. 

Historisk kväll tar plats 30 augusti från kl. 19.00 på Hågel-
byparken i Botkyrka. 

16, 17 juni
lilla cirkus på Fittja äng

För tredje året i rad anordnar Kulturen i Botkyrka kreativa 
dagar på Fittja äng och i år blir det förstås med cirkus- och 
clowntema. Just kring midsommar brukar det vara rätt dött 
i stan så detta är ett tillfälle för alla sommarlovslediga barn 
upp till 12 år (och deras familjer) att göra något kul. Det 
blir skaparverkstad, clownskola och föreställningar. Inträdet 
är endast ett par tior! 

Lilla Cirkus finns på Fittja äng i Fittja 16 och 17 juni

9 maj
clownnäsans dag 2008 

Fredagen den 9 maj klockan 16 går avstampet för Sveriges 
roligaste insamlingskampanj! Det börjar med en cirkuspa-
rad som avgår från Sergels torg, passerar Hamngatan och 
stannar i Kungsträdgården där festligheterna fortsätter 
hela kvällen. Kungsträdgården kommer att förvandlas till 
en kreativ cirkusby fylld av clownnäsor, artister, kreatörer 
och bohemer. Gatukonst och nycirkus tar över Stora och 
Lilla Scenen och skapar en magisk arena med fokus på att 
uppmärksamma de människor som lever i svält, fattigdom 
och krig runt om i världen. 

Clowner utan Gränser arrangerar varje år en dag för att 
sprida sitt budskap och samla in pengar till sitt arbete. De 
turnerar över hela världen för att sprida skratt till de platser 
där det behövs som mest: flyktingläger och barnhem i fat-
tiga och krigshärjade områden. 

Clownnäsans dag går av stapeln 9 maj i Kungsträdgården 
från kl. 17.00. Paraden avgår från Sergels torg till Kungs-
trädgården kl. 16.00. Det är inget inträde men köp gärna en 
clownnäsa!
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ubtopia, cirkus cirkör och botkyrka har 
tillsammans startat ett projekt som syftar till att 
utreda möjligheterna för en mötesplats för cirkus 
i Subtopia. Visionen är att skapa en plats där 
cirkuskonst kan skapas, produceras, presenteras 

och tränas och som bidrar till utvecklingen av den växande 
svenska cirkuskonsten, också på den internationella arenan. 
Men vad menas egentligen med mötesplats? Hur gör man 
när man utreder möjligheterna för en sådan? Och hur 
utvecklar men en plats för cirkus? För att få svar träffade 
jag två av dem som är drivande i projektet: Karin Lekberg, 
chef för Subtopia, och Kajsa Lindh, forskning- och 
utvecklingschef samt vice VD för Cirkus Cirkör.

Kajsa: Början till en mötesplats för cirkus startade 
egentligen redan 1999–2000. Sedan dess har vi jobbat 
från olika håll inom de tre organisationerna. Det som 
känns häftigt och bra nu är att vi som känner ansvar för 
utvecklingen av cirkus slår oss ihop för att tillsammans 
ta nästa steg och hitta det som är gemensamt. Samt att 
vi bjuder in andra aktörer, för det här är inte bara vårt 
projekt även om initiativet är vårt. Det handlar även om 
privata, ideella och offentliga aktörer – alla som känner ett 
ansvar för cirkus. Vår ambition är att vi ska jobba fram en 
gemensam utvecklingsstrategi. Har vi strategin så blir det 
enklare för oss att tillsammans driva utvecklingen av en 
mötesplats för cirkuskonsten. 

Karin: Jag har reflekterat en del över begreppet 
mötesplats. Det är ett väldigt boostat ord som ofta fylls 
av enbart positiva betydelser. Jag tror man måste se att en 
mötesplats både kan skapas av hand och skapas organiskt 
därför att det finns ett behov som man tillsammans på 

plats och med gemensam kraft kan fylla. Och även om 
man i ett visst läge måste skapa en struktur med hand ska 
man inte förväxla det med att den organiska utvecklingen 
försvinner. Vårt arbete måste ligga i fas med utvecklingen 
av den här specifika konstformen. Man brukar säga att 
utveckling går framåt, men utveckling går ju också uppåt, 
neråt, bakåt, hitåt och ditåt utan att bestämma vad som är 
sämre eller bättre. Det är det jag tycker är spännande med 
det man kallar mötesplats. 

Kajsa: Det finns något som heter ”Mötesplatser för 
upplevelseindustri” och ”Nätverket för upplevelseindustri 
i Sverige” som KK stiftelsen har stöttat i tio år. Idén 
var att bygga upp en struktur kring det man kallade 
upplevelseindustri med åtta mötesplatser på olika teman 
runt om i Sverige, exempelvis musik i Hultsfred. Vi var 
inblandade i det arbetet tidigt men då blev inte Botkyrka 
en formell mötesplats. Vilket var bra för vår idé är inte i 
första hand att identifiera oss som upplevelseindustri. Nu 
ska KK stiftelsen avsluta sin satsning och därför vill de se 
om det går att utveckla en metod för andra ställen som vill 
bli mötesplatser i framtiden. Vi har fått i uppdrag av dem 
att genom vårt arbete här utveckla en sådan metod. 

Karin: Det kan vara bra för oss att finnas i det 
sammanhanget eftersom det ger oss en status och ett 
sammanhang att verka i. Sen är det inte sagt att vi blir en 
mötesplats enligt KK stiftelsens normer. Den metod som 
de tagit fram för att definiera upplevelseindustri kallas för 
FUNK vilket står för Forskning, Utbildning, Näringsliv, 
Kultur. Alla tre parter i vår grupp upptäckte snabbt att vi 
arbetar utifrån ytterligare ett ord – socialt engagemang. Vi 
arbetar snarare med SFUNK metoden. 

Kajsa: Om vi tittar lite mer konkret på arbetet finns det 
två projekt som vi redan nu vet att vi vill stötta. Det ena 
är att samla intressenterna kring en fysisk mötesplats och 
ta reda på vad vi behöver. Ska det finnas nya utbildningar, 
ska det finnas repetitionsstudios, är det relevant med 
nationalscen, ska vi bjuda hit gästspel, ska det finnas 
artistresidens? Det andra är att nationellt samla artister, 
utbildare och producenter inom cirkus och stötta dem 
i utvecklingen av en branschorganisation. Hos dem 

Ända från starten har cirkus varit en del 
av Subtopia och nu påbörjas arbetet med 
att bygga en mötesplats för cirkuskonsten 
i hela Sverige. 
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jag har sökt olika sanningar för att bevisa för mig 
själv att det finns något stort att tro på eller tillhöra. Men 
jag fick bara olika manualer om vad jag får och inte får 
göra, och om hur dom vill att jag ska vara i deras olika 
kollektiva, kontrollerande system. Så jag fick söka vidare. 
   Dom flesta av oss hittar ett system som passar och dom 
blir lyckliga över att ha hittat sitt system. Dom växer upp 
i sina system och blir vuxna, lyckliga världsmedborgare 
men den informationen som ges i deras system är oftast 
väldigt begränsad. Vad ska man göra om man inte vill 
vara med i något av dessa system? Frågan är vad man gör 
när man inte passar in någonstans. Är det fel på mig? 
Eller alla andra? Varför ser inte dom det jag ser? Vill dom 
inte, eller fattar dom inte? Dom kanske bara är rädda för 
att inte passa in. Vi har fått lära oss sedan vi var barn att 
vara rädda för allt som är annorlunda. Passar du inte in 
har du inget här att göra. Världens mest diskriminerade 
grupp människor, dom funktionsnedsatta, tillåts ju inte att 
existera i något land i vår värld egentligen. Sjukt tragiskt 
att vi är så rädda för dom som är annorlunda.
   Vampyrerna som skapat den värld som bara några få 
utvalda vinner på, är det dom som har rätt? Eller är det vi 
som ifrågasätter vad vampyrerna gör med vår planet som 
har rätt? En sak jag inte blir klok på är hur det kommer 
sig att ca 10% av alla människor äger allt. Hur fan kunde 
detta hända? Är det inte dags att bli en människa i stället 
för en vampyrslav? Om inte så kommer Blade och vi 
att börja dräpa alla vampyrer. Det kanske är dags att du 
vaknar och börjar se dig om. 
    Dom svenska försäkringsbolagen har investerat i 

FAktA: Filmbas stockholm   — botkyrka
10 april invigdes Filmbas Stockholm – 
Botkyrka, ett nytt samarbetsprojekt mellan 
Film Stockholm och Fanzingo med stöd av 
Stockholms läns landsting och Botkyrka 
kommun. För mer information besök 
www.filmbasen.se.

DJ Mustang:

För k
ung o

ch fo
sterl

and

”Det måste kännas rätt när 
vampyrerna köper julklappar till 
sina barn med blodspengar.” 

Du har fått stöd från Film Stockholm för din nya film 
Fadd och Menlös, hur mycket betyder det?
Väldigt mycket. Har man inte råd att betala folk och 
skådisar får man åtminstone se till att de inte går direkt 
back på att ställa upp.

Snart invigs Filmbasen, nytt regionalt växthus för unga 
filmare, här i Subtopiaområdet i Alby. Vad kommer detta 
att betyda för den unga filmen i länet?
Förhoppningsvis att en massa unga filmare träffas och lär 
känna varandra. Ensam är inte alls särskilt stark i den här 
branschen.

Slutligen, när får vi se din första långfilm på bio och vad 
handlar den om?
Den kommer i slutet av 2009 och handlar om hur mina 
föräldrars generation förstörde min generation. De sa att vi 
fick bli vad vi ville bara vi är lyckliga. Men det är lättare att 
bli läkare eller advokat än att bli lycklig.  Jag är snart 30 och 
har fortfarande inte riktigt lyckats.

Text: Ulf Greek
Reporter: Omer Dahoush

som arbetar med cirkus finns gemensamma behov som 
till exempel att cirkus erkänns som konstform och en 
kartläggning av spelplatser i Sverige som är anpassade för 
cirkus. 

Karin: Jag ser att vissa av dessa saker är mer handgripligt 
akuta och skulle kunna göras imorgon, som till exempel 
repetitionslokaler. Det är inte så mycket att sitta och 
diskutera. Det är ett faktum att studenter som går ut 
Danshögskolans Cirkusprogram bildar kompanier och att 
det kommer andra artister hit som behöver den typen av 
faciliteter i området. 

Kajsa: Vi identifierar vilket steg vi ska ta före det andra 
och skapar en utvecklingstrappa. Som exempel, tar man 
reda på vilka scener i Sverige som passar för cirkus så vet 
man om det finns ett behov av att bygga en scen här. Det 
är viktigt att inte prata i ett år utan vi måste göra och 
förverkliga projekt för att vi ska vara trovärdiga och för att 
vi ska lära oss. 

Karin: Jag vill tillägga en sak. Mötesplats vill man som 
sagt förknippa med något positivt, vilket vi också vill, men 
en mötesplats riskerar alltid att bli exkluderande. Det ska 
vi akta oss för. Mötesplatsen här ska kunna fungera som 
en ”månbas Alfa”. Du behöver inte befinna dig på platsen 
hela tiden och du har alltid tillåtelse att komma tillbaka till 
månbasen där du kan fylla på ny kraft, inspireras och lära 
nytt. 

Reporter: Elin Borrie

2008
vapenindustrin. Vi har utan vetskap varit duktiga på att 
sponsra detta. Som ett ”neutralt land” i en värld full av krig 
så är vi kanske inte så neutrala som vi tror. Vi svenskar 
har ju sålt vapen till ”vissa” diktaturer. Uppenbarligen 
tycker dom att vi ska stödja dessa. För att barn, kvinnor 
och män ska mördas i hela världen. För att vampyrerna 
ska få mer pengar i sina plånböcker. Det måste kännas 
rätt när vampyrerna köper julklappar till sina barn med 
blodspengar.  
    Hur mycket ska våra samveten klara av? Okej, dom 
flesta av oss är inte medvetna om vad som händer. Söka 
kunskap och ställa frågor är ju inte så dumt. För så länge vi 
inte gör det kommer vampyrerna bara fortsätta att förslava 
oss. Idag lever vi med en mycket bra källa till information 
och kunskap. Den heter internet. Vampyrerna har börjat 
kontrollera vårt internet med att göra dig till stjärna. Men 

om du letar kunskap i stället, så kan du och jag förändra 
det som händer i vår värld. The revolution will not be 
televised.
    En vis sangoma från Zululand sa några kloka saker. 
”Hur kommer människan till Nirvana på 2000-talet? När 
hon/han shoppar på någon annans kreditkort hamnar han/
hon där direkt.
The customer is always white.”

Vi är inte många men vi finns överallt. 

”One Lowe”
/Dj Mustang  

Foto: Lasse Lychnell

Du vann Novemberfestivalen för unga filmare 2007, 
kastar finansiärerna pengar över dina nya filmprojekt nu? 
Nej, men det har absolut blivit lättare att få pengar. 
Det kanske också är så att jag har fattat hur man gör 
ansökningar som folk tycker om.

Shoo!

måns wide: 
FilmAre
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”botkyrka är ni med, är ni med oss? Botkyrka 
är ni med, är ni med?” går refrängen till en extremt 
medryckande poplåt. Sjunger gör 60 barn och ungdomar 
från olika skolor i Botkyrka. Subtopias utsända reporter 
sitter i den stora lokalen Loftet och diggar med. ”Vi har 
alla namn som ingen kan, Botkyrka är ni med, är ni med 
oss?” 

med musiken som verktyg
Här uppe på Loftet pågår just nu projektet med samma 
namn som låten: Botkyrka är ni med oss? Initiativtagare 
är den ideella föreningen Spiritus Mundi, vars 
målsättning är att arbeta med interkulturell dialog. Syftet 
här är att föra Botkyrka närmare Botkyrka, med musiken 
som verktyg. Barnen och ungdomarna som deltar i 
projektet får kontakt med andra jämnåriga som de annars 
sällan eller aldrig träffar i vardagen.

Att mötas genom musik är en gränsöverskridande 
klassiker som så gott som alltid fungerar. Musiken visar 
vem du är, vad du tycker om, vilken kultur du tillhör och 
så vidare. Och musiken är ett språk som alla har tillgång 
till och kan använda sig av. 

Här i Subtopia träffas idag elever från södra och norra 
Botkyrka. De har delats in i mindre grupper och alla har 
fått jobba ihop med elever från andra skolor.

– Vi har skrivit verserna i låten genom att tillsammans 
spåna ihop olika textrader, berättar Matilda Petersson 
Franzén från klass 8 MM i Broängsskolan. Spiritus 
Mundi har gjort skelettet till låten och skrivit refrängen, 
och så har de plockat lite här och lite där från våra 
textrader och satt ihop det så att det låter bra. Alla elever 
har sedan sjungit in låten; en och en eller två och två. 

Det här är första veckan i den kreativa processen, men 
den kommer att fortsätta i flera veckor till. 

– Vi har hittills lärt oss varandras namn, pratat lite 
med varandra och sådär, berättar Matilda. Vi kommer att 
träffas en hel del och skriva låtar tillsammans, och vi får se 
om vi kommer att fortsätta umgås efter att det är slut. Det 
ska bli roligt att se och höra resultatet.

både cd och konserter
Resultatet av det långsiktiga och kreativa projektet 
”Botkyrka är ni med oss?” kommer att bli tolv 
professionellt inspelade låtar som ska ges ut på CD samt 
ett antal konserter. Då tillkommer ytterligare 60 elever, 
och det blir en jättekör med totalt 120 skönsjungande 
barn och ungdomar. 

Projektet kommer förhoppningsvis också att resultera 
i massor av kul; ökad förståelse, ökat samarbete mellan 
skolorna och ny vänskap. Om det går bra kan projektet bli 
en mall för integrationsarbete i andra delar av Sverige.

Text: Camilla Carlqvist

 S
ommaren 2007 arrangerades för första 
gången Popkollo Original i Botkyrka. Trots ett 
fullspäckat och välplanerat schema, världens 
bästa ledare enligt oss själva och ett perfekt 
Subtopia att vara i, vet man ju aldrig vad som 

kan hända när man släpper loss 26 12–16-åriga tjejer bland 
gitarrer, trummor och mikrofoner. När första dagen kom 
och tjejerna med föräldrar droppade in kom nervpirret. 
Tänk om de tycker det är tråkigt? Tänk om de inte gillar 
maten? Tänk om de inte gillar oss…

blixtinhopp av marit bergman 
Dag ett var det dags att klämma på instrumenten för 
första gången men aj då, morgonen inleds med att 
pianohandledaren blev sjuk. Vad ska vi göra? Som tur 
var kunde Popkollos mamma Marit Bergman ställa upp 
och kom utrusande till Alby och gav tjejerna en grym 
introduktion till keyboardens underbara värld. 

Efter de första stapplande stegen in i replokalen 
följde en vecka av övande med några av de bästa 
musikhandledarna man kan tänka sig. Tjejerna fick känna 
av hur kul och svettigt det är att vara musiker på heltid och 
harvandet i replokalerna ledde både till blåsor i händerna 
och häftiga diskussioner när alla ville spela olika låtar. 

Mitt i kolloveckan var det dags att ta en paus – here we 
come Heron City! Men ni kan tänka er att stå framför tio 
restauranger med 26 tonårstjejer och bestämma var vi ska 
äta? Hur löser man det? Med demokrati såklart och efter 
diskussioner under tidspress som vilket elevråd som helst 
skulle ha blivit imponerat av, hade tio restaurangval blivit 
tre. Efter pizza, indiskt och grekiskt blev det bowling för 
hela slanten och ja, tjejerna knäckte ledarna såklart. 

Sista dagarna var stämningen pressad som ett par 70-

FAktA: popkollo
Popkollo är ett musikläger för 
tjejer i åldern 12–16 år, och 
startades på initiativ av artisten 
Marit Bergman år 2003. 
För mer information om 
Popkollo Original i Botkyrka 
2008 besök: www.popkollo.se

talsbyxor då avslutningskonserten inför familj och vänner 
närmade sig med stormsteg. Hjälp, låtarna sitter inte! Tänk 
om jag glömmer texten! Pinsamt! Men all oro var helt i 
onödan. Få i publiken kom undan rysningarna av att se 
dessa grymma tjejer spela och att det för många var första 
gången på en scen syntes inte spåret av. 

03.00: visit to vienna
Sista kvällens spökrunda blev nästan så läskig att ledarna 
inte vågade sova. Och det blev inte mycket sova av heller 
eftersom ledarna väcktes klockan 03.00 av att alla tjejerna 
stod utanför fönstret och snarare skrek än sjöng Sahara 
Hotnights Visit to Vienna som blivit kollots allsångslåt 
nummer ett. 

Jaha, sista dagen då? Hur säger man hej då när alla 
tjejerna gråter eftersom de vägrar åka hem samtidigt som 
man själv ska försöka vara vuxen och bita ihop… När de 
sista hade gett sig av föll också vi ledare i gråt efter att ha 
haft en av de bästa sommarveckorna i våra liv. 

Text: Mia Ström, projektledare Popkollo Botkyrka 2007

Polera på ytan

KONFERERA i EDEN     -
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FAktA: starthus@subtopia
Starthus@Subtopia är till för 
dem som vill starta upp ett 
företag inom någon kreativ 
näring. Starthuset hjälper 
till med rådgivning och 
kontorsplats.
Kontaktperson är Janne 
Lunkan Lundqvist, med 
telefon 070- 252 00 00 
info@lunkan.se

FAktA: Fan-atticks
Fan-atticks är ett 
cirkuskompani med bas 
i Subtopia men med 
internationella band. 
Artisterna kommer från 
England, Sverige och 
Schweiz och de har turnerat 
över hela Norden, i Frankrike 
och Senegal. De beskriver 
sig som en grupp som är 
redo att fortsätta ut i världen 
med sin originella version av 
cirkus.  
Telefon: 0704 – 77 63 44
www.fan-atticks.com
info@fan-atticks.com

 M
ånga drömmer om att starta sitt eget 
företag. Att förverkliga den där idén som 
har legat och puttrat i flera år, eller att 
börja frilansa istället för att sitta fast på en 
arbetsplats. Men var börjar man? Och hur 

funkar det om man vill starta ett företag som inte drivs av 
vinstintresse i första hand? 

Ett av de företag som haft kontorsplats i Starthus@
Subtopia är nycirkusgruppen Fan-atticks. Gruppen har fyra 
medlemmar och jag träffade två av dem, Anja Züber och 
Jonathan Priest, för att diskutera vad som är speciellt med 
att styra över sitt eget arbete och hur det fungerar att vara 
både konstnär och företagare. 

Skulle ni säga att Fan-atticks är ett företag?
Anja: Nja…för mig handlar företag om pengar men vi gör 
inte det här för pengarnas skull.
 Jonathan: Jag skulle säga att Fan-atticks framför allt är 
ett artistiskt arbete men det måste ändå kunna fungera 
ekonomiskt, alltså måste det bli ett företag. Artister måste 
kunna leva lika gott på sitt yrke som till exempel en 
hantverkare som fixar din toalett. Fan-atticks har ett steg 
kvar innan vi är där.

Vad tycker ni är fördelen med att ha sitt eget företag?
Anja: Frihet! Jag kan kommunicera det jag tror på, det som 
är cirkus för mig, vilket ligger väldigt nära mitt privatliv. 
När jag jobbar med andras produktioner känner jag mig 
endast som en kropp, när jag arbetar med Fan-atticks 
behöver jag inte passa in i någon annans form. 
Jonathan: Jag håller med Anja. När man gör jobb för 
andra är det oftast med regissörer som är nybörjare på just 
cirkus. De tenderar alla att ha samma sätt att göra cirkus 
på. Jag tror det är därför man blir reducerad till bara sin 
fysik när man jobbar med dem. Det speciella med nycirkus 
är ju just att artisten är mer än sin fysik och de tricks 
man kan. Det är artistens individuella skapande som är 
nycirkusen.

Det blir allt vanligare att starta företag, kanske 
speciellt inom kulturnäringar. Möt två artister från 
nycirkusgruppen Fan-atticks som satsar allt på 
den egna konsten.

Janne Lunkan Lundqvist är mentor i Starthus@Subtopia, som hjälper dem som vill starta ett företag inom någon kreativ näring. Här är hans tolv bästa tips till nyföretagare: 
topp tolv-listan (utan inbördes rangordning)

•	Var	100%	på	det	klara	med	vilken	
 produkt ditt företag säljer.

•	 Idéer	är	sällan	nya.	Däremot	kan	de
  vara bättre, snabbare och trevligare 
 än sina föregångare.

•	Vilket	är	ditt	Dream	Team?
 Komponera ett önskearbetsteam där  alla kompetenser du behöver finns. 
 Kanske känner du redan någon som
 skulle passa i ditt företag?

•	Glöm	inte	bort	de	närmast	dig.	Till
 en början kan kanske familj och 
 vänner bidra med kontakter, 
 kunskap, saker eller ett lån?

•	Det	finns	många	ställen	som
 organiserar seminarier och
 kurser för nyföretagare. Ett 
 exempel är Skatteverket, Tullverket 
 och Försäkringskassan som 
 varje månad tillsammans har ett 
 heldagsseminarium som går igenom  det mest grundläggande.

•	Visitkort:	ha	alltid	till	hands.	Du	vet	
 aldrig när du möter en potentiell 
 kund eller samarbetspartner.

•	Skaffa	hemsida,	myspace	eller	det	
 som passar ditt företag bäst. Det 
 behöver inte vara komplicerat, 
 bara ditt företag finns att hitta i 
 cyberrymden.

•	Var	snål	och	gör	mycket	fotarbete	
 för att komma igång utan att 
 spendera onödiga pengar.

•	Basalt	men	ack	så	viktigt	är	att	
 alltid hålla det du lovar samt 
 att svara snabbt på e-post och 
 telefonsamtal.

•	Ta	tillvara	på	dina	nätverk	och	sök	
 upp nya. Har din bransch en 
 träffpunkt eller en organisation? Se 
 till att finnas med där.

•	Har	du	en	förebild	inom	branschen?	 Skriv ett brev, berätta om din idé och  be om råd. Kanske kan personen bli  din mentor eller till och med en del 
 av ditt företag.

•	När	du	knutit	kontakt	med	någon,	
 hör av dig igen. Hur flyktigt ert  
 möte än var så skicka iväg ett ”det
 var trevligt att träffas”-meddelande.

Anja: Jag kan inte ens säga att vi spelar karaktärer på scen. 
För mig handlar det om att dra fram egenskaper hos mig 
själv, till exempel tics som jag har och förstärka dem. Dra 
sin personlighet ett steg längre. 
Jonathan: Vi är författarna till vår egen konst. 

Kan ni ge några bra tips till dem som vill starta ett 
kreativt företag?
Jonathan: Ge inte upp! Och ge upp allt hopp om att 
någonsin mer få träffa familj och vänner… Nej, skämt 
åsido, jag skulle kunna ge massor med detaljerade tips 
men om man summerar allt så skulle jag säga att det just 
handlar om att aldrig ge upp.
Anja: Och kom ihåg att du är värd hjälp. Du är värd att få 
stöd och pengar för det du gör. Det är så många yrkesroller 
som ska till och då är det fantastiskt om du kan få hjälp 
med till exempel producentarbetet.

Reporter: Elin Borrie
Foto: Tobias Fischer
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Fotografier av Björn Eriksson
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FAktA: circus Arts
Burnt out Punks är en 
av produktionsbolaget 
Circus Arts produktioner. 
De skapar innovativ 
cirkusunderhållning 
för scen, festivaler och 
alla typer av event. 
De erbjuder även sin 
kunskap inom exempelvis 
konceptutformning, 
pedagogik och 
rigglösningar. Eldshowen 
med Burnt out punks kan 
ni se runt om i Sverige i 
sommar. Missa inte den!
www.circusarts.nu
info@circusarts.nu
www.burntoutpunks.com

”Vi gör vårt för att höja sommartemperaturen i 
Sverige och Europa! Men ibland måste vi ta en paus 
från alla bensin och dieselångor. Då brukar vi gå in 
i våran turnébuss (som heter ”SWEA Sexmachine”) 
ta en cigg och lukta på varandras turnésvett och 
snacka skit!” - Wille C aka The General
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FAktA: cirkus cirkör:
Cirkus Cirkör startade som en 
fri nycirkusgrupp i Stockholm 
1995, med viljan att bygga 
en bättre värld som främsta 
drivkraft. Idag rymmer 
verksamheten föreställningar 
på turné i Sverige och 
världen, event, kurser och 
internationellt erkända 
utbildningar i nycirkus för barn 
och unga.
www.cirkor.se

E
n regnig dag i slutet av februari träf-
fades två av Subtopias profiler, Tilde Björfors 
som är grundare av och konstnärlig ledare 
för Sveriges största nycirkuskompani Cirkus 
Cirkör och Dogge Doggelito som är grundare 

av Studio Barbarella, en hiphopstudio där ungdomar får 
chansen att spela in sin musik gratis med hjälp av produ-
center som arbetar ideellt. Med min bandspelare i högsta 
hugg följer jag med dem ner i Subtopias källare där Studio 
Barbarella håller till: 

Dogge: Tilde, vad gör du nu då?
Tilde: Ohh, (skratt) en jobbig fråga för jag gör ganska 

mycket på en enda gång. Nyligen hade vårt cirkuslabb 
premiär där vi utforskar hur man kan göra omöjliga 
saker, just nu med ett förarbete inför en föreställning som 
ska ha premiär i september. Sen har vi gäster här från 
Frankrike,vots, ett flygande trapetsgäng. Och så finns det 
en jätteplåtlada nere vid sjön där det i år kommer hända en 
massa saker eftersom det är cirkusår i Botkyrka… men gud, 
jag kan inte snacka så här mycket. Fråga en annan fråga än 
vad jag gör!

D: Jag tänkte att jag borde fråga vad du inte gör…
T: Ja (skratt). Men vad gör du nu?
D: Vad jag gör? Jag gör lite allt möjligt faktiskt. Just här 

i Barbarellastudion så försöker vi få ungdomar att utveckla 
sin musik. Just nu håller vi på att sätta ihop en samlings-
skiva. 

Många vill göra musik men det är svårt att hitta dem 
som gör det bra och som har disciplinen, för musik tar lång 
tid. Det finns de som sett Beyonce på tv och så kommer 
de hit och vill bli artister och har skrivit en halv vers. Då 
får man förklara för dem att visst, det är jättekul att du vill 
göra musik men det funkar inte riktigt så. Det är säkert 
samma sak med cirkus?

T: Det är många som börjar med cirkus för att det är 
fria arbetstider och för att man får resa runt världen. När 
de börjar träna märker de att det är stenhårt. Man behöver 
verkligen disciplin. Det är när man hittar blandningen av 
det som är ganska träigt och tråkigt och det kreativa som 
det blir så himla kul.

D: Exakt!

bäst före nittiotalet
T: Jag kan känna ibland att mitt bäst före-datum har gått 
ut. Kan du känna det?

D: Det känner man hela tiden! Jag gjorde mina bästa 
grejer på nittiotalet och nu kan jag använda mitt namn för 
att hjälpa andra att hålla på med det som jag har gjort så 
länge. För mig handlar det om en Alby-sak. Jag kommer 
härifrån och nu vill jag bygga något till ungdomarna här 
inför framtiden. 

T: Jag har ju inte bott här så länge som du men jag har 
flyttat hit och blivit förälskad i platsen. Jag känner hela 

tiden att jag vill mer med Alby, jag vill att det ska utvecklas 
och bli annorlunda. Du verkar nöjd med Alby som det var 
när du växte upp och då kan det ju bli en krock när jag 
kommer hit och vill förändra Alby till ett konstens paradis?

D: Nej, inte alls. De som inte är redo för förändring är 
inte redo för framtiden. Det jag kan tycka är jobbigt är när 
folk ska komma hit utifrån och göra kultur. De får pengar, 
gör sin grej och sedan åker de tillbaka dit de kom ifrån. 
Samtidigt ser jag barnen i centrum som röker hasch, blir 
kriminella och hamnar i en negativ cirkel. De får aldrig 
smaka godbitarna som vi har här eftersom de inte slussas in 
på rätt sätt. Det gör mig ledsen. Kolla på det här kulturhu-
set Subtopia, hur många är från Alby här?

T: Nej, det är nog inte så många.
D: Hur många är svartskallar?
T: Det är nästan nittio procent!
D: Nej, det tror jag inte.
T: Jo, gå in i cirkushallen! Där är de från hela världen.
D: Men det är fler som kommer utifrån och hit än folk 

från själva Alby. Ska man bygga från rötterna så ska man 
bygga för dem som bor här och vill leva här i framtiden. 
Då kan man vinna mark och bli starkare. Men sen förstår 
jag att jag är så mycket lokalpatriot att det blir fel. Man kan 
inte ens vara så mycket lokalpatriot som jag! Jag vill fightas 
för Alby och Botkyrka till sista droppen! 

T: Jag är gärna med på det men jag tror man kan göra 
det från två håll. Jag tror det handlar om att få folk att 
flytta hit från andra samhällsklasser – det är integration. 
Det var därför jag kände att jag måste bo här om jag ska 
jobba här. 

Albysjöstad
D: Politikerna har misslyckats med integrationen. 

T: Ja, för att de inte flyttar ut och bor här själva.
D: Precis, och jag menar att vi inte får göra samma miss-

tag, vi måste vara smartare. Där har du och jag också ett 
ansvar. Vi måste visa framfötterna och att vi gör något bra 
här i Alby.

T: Ja, och då kan det finnas ett värde i att man jobbar 
från två håll, att det också kommer hit folk utifrån. 

D: Absolut. Vi ska attackera från alla håll! Fast jag 
tycker fortfarande att det är för dåligt med det lokala. Jag 
förstår inte att högsta chefen här inte är född i Alby. Sen 
tror jag man måste satsa på fler områden, som nya bostäder 
byggda på 2000-talet.  

T: Ja, det finns ju värsta sjötomten längs Albysjön.
D: Varför inte bygga Albysjöstad!
T: Det är massa ungdomar som har flyttat hit på grund av 

cirkusen men sedan när de blir äldre och får barn så flyttar 
de härifrån för att de inte tycker att det är tillräckligt bra.

D: Men det var bra förut på åttiotalet. Jag har bott här 
sedan jag var liten och det roliga är att Alby centrum har 
blivit mindre och mindre. Ett centrum borde bli större på 

Dogge Doggelito, rapartist, och Tilde Björfors, cirkusdirektörska, 
samtalar om sin konst, sin gemensamma hemort, 
förortspatriotism, bästföredatum och om att inte vara lagom.

tjugo år. Men här har banken stängt, posten har stängt, 
garaget är mindre. Då förstår jag att folk vill flytta närmare 
stan. 

inte lagom längre
T: Det som är häftigt med min konst är att vi verkligen är 
en familj. Kommer jag till Kanada och känner en cirkus-
artist så känner jag snart alla. Man går gratis till varandras 
föreställningar även om man inte känner varandra och så 
kan det ju vara i en liten konstform. Kan du känna att du är 
en del av en hiphopfamilj?

D: Hiphopen har så många oskrivna regler. Ibland älskar 
jag den och ibland hatar jag den. Det är mycket avundsjuka 
och absolut ingen får komma in på någon annans konsert 
gratis. Där har kanske hiphopen något att lära av cirkusen. 
Rap är en sport där det handlar om att vara störst, vackrast 
och bäst och skryta som mest. Då blir det tävling. 

T: Du var rätt inne på att tjäna pengar ett tag?
D: Vad menar du?
T: Med reklamfilmer och så…
D: Jaha, det där tjatet om reklamfilmerna. Det är det 

journalisterna vill höra: Varför gör du reklam? Jo, för att 
tjäna massa pengar. I Sverige får man inte prata om pengar, 
då är man inte lagom längre. Så då säger jag att jag tjänar 
fett med cash fast det är inte sanningen. Jag har inte en 
spänn! Och jag tjänar ingenting på min konst. 

T: Jag är från vit medelklass och jag har aldrig oroat mig 
för pengar, inte heller då jag levt på nästan ingenting. Men 
när man är ute i skolorna här i Botkyrka så är det första 
barnen frågar hur mycket du tjänar och vad du har för bil. 

D: Men det är bara här ute. 
T: Ja visst, och på ett sätt kan det vara en medelklasslyx 

att vara uppväxt med konst och kreativitet. Där har vi en 
klassfråga som inte handlar om nationalitet och det är det 
som är mitt och Cirkörs mål med att vara här ute. Det 
finns ingen plats där barnen är hungrigare. De kastar sig 
över artisterna när vi gör Cirkusliv ute på gårdarna. 

Förvalta arvet
D: Det finns en otrolig styrka och kraft hos barnen och det 
gäller att förvalta den istället för att spola bort den som jag 
tycker man gör idag. Jag brukar säga så här: I Sverige sätter 
man brassen på bänken för han får inte vara bättre än alla 
andra.

T: Det håller jag helt med om, det ska vara lite lagom 
och inget får sticka ut. 

D: Ja, det är det som kommer att bli vårt fall. Man är 
rädd för att brassen ska skina över alla andra som blir 
osynliga istället. Men om han får spela så kan han ge alla 
oss andra inspiration. 

T: Och vi måste få vara unika och speciella!

Reporter & Foto: Elin Borrie

FAktA: studio barbarella:
Föreningen Studio 
Barbarella uppstod för 
att ett gäng äldre och 
erfarna hiphopare, bland 
annat Dogge Doggelito 
som är ordförande, kände 
att de ville göra något för 
ungdomarna i Botkyrka. 
Att ge ungdomarna ett 
alternativ: en frizon 
– musiken. 
www.studiobarbarella.se
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FAktA: cirkusgymnasiet
S:t Botvids gymnasiums 
estetiska program med 
inriktning cirkus är ett 
studieförberedande program. 
Cirkusträningen består av 
akrobatik, lindans, jonglering, 
luftakrobatik, dans m.m och 
hålls av Cirkus Cirkör.  
www.botkyrka.se 

Vad innebär det att vara kulturpedagog?
Kärt barn har många namn… Den tolkning 
som vi gör är att vi jobbar med kultur som 
ett sätt att lära. Estetiska uttryck, för min del 
drama, blir en metod för att lära sig något. 
Elevernas talang för teater är egentligen 
ointressant. Till exempel använder jag drama 
för att eleverna ska lära sig om järnåldern 
eller för att ta upp frågor om rättvisa och etik. 
Istället för att ha näsan i en bok lär de sig 
genom att involvera hela sin person. 

Vad är det bästa med ditt arbete?
Att möta så otroligt många kloka människor! 
Det låter säkert som en klyscha men det är 
sant. Det blir många häftiga möten med unga 
människor som jag blir så inspirerad av.  

En annan sak som är väldigt givande är att 
elever som vanligtvis inte gör så bra ifrån sig i 
skolan får en chans att visa att de kan. Idag är 
skolan mycket läsa och skriva, pluggkunskap, 
och vi erbjuder ett annat sätt att lära sig. 

Vad är det bästa med att arbeta just i Bot-
kyrka?
Här händer det så oerhört mycket! Det finns 
en ständig rörelse och en stor vilja till samar-
bete. För mig som jobbat i Botkyrka länge är 
det vardag men när jag pratar med kollegor 
från andra platser förstår man att det inte 
tillhör vardagen överallt. 

Hur ser du på framtiden som kulturpeda-
gog?
Jag tror faktiskt att vi som yrkesgrupp 
kommer få mer att göra. De sista åren har 
det hänt mycket och skolorna plockar allt 
oftare in kultur. Däremot tror jag inte att 
det kommer att betyda att det blir fler fasta 
anställningar, något som är synd eftersom det 
överlag är mycket projekt- och timanställ-
ningar i det här yrket. 

Reporter: Elin Borrie

Visst har du någon gång undrat hur de gör när de flyger genom luften eller 
balanserar på en minimal yta? Här ger tre elever från S:t Botvids cirkusgymnasium 
dig tipsen som med hård träning gör dig till prinsen eller prinsessan i 
cirkusmanegen (eller i alla fall den med det mest imponerande partytricket). 

karin melin  – lindans

Fokusera blicken på linan några 1. 
meter framför. Tänk på att 
vara helt rak i kroppen: in med 
magen, in med rumpan och 
slappna av i axlarna.
Nu har du bara armarna att 2. 
balansera med så använd 
vippan.
När du kommit så här långt är 3. 
det bara vippan som hjälper 
dig att stå kvar. Här är det även 
viktigt att du håller koll på att 
dina höfter är raka – trots att du 
har benet vid örat.

mishan Ferrero – akrobatik

Koncentrera dig och tänk 1. 
igenom vad du ska göra. Ta sats 
och börja rörelsen med att luta 
dig bakåt som om du ska sätta 
dig på en stol. 
Kasta dig rakt bakåt. Följ 2. 
armarna med blicken.
Landa med raka armar. 3. 
Landningen blir bra så länge du 
gör steg ett och två korrekt!

martin baumann – jonglering

Titta på bollen. Greppa men 1. 
tryck inte när du fångar bollen. 
Slappna av.
Utmana dig själv och hitta 2. 
på nya sätt att jonglera, tänk 
kreativt. 
Börja med att jonglera med 3. 
näsan mot en vägg så att du inte 
kan gå framåt. 

karin ernstedt: 
drAmApedAgog

FAktA: kulturskolan
Kulturskolan invigde sina nya 
lokaler i Subtopia under våren 
2008.
Vill du veta mer om dem och 
om Botkyrka kommun besök
www.botkyrka.se

Talar om 
kulturpedagogikens 
nytta och framtid.
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ag bestämde mig för att söka till 
Danshögskolans nycirkusutbildning 
efter en tid av flängande fram och 
tillbaka mellan hus och hem och 
utlandsstudier. Jag drogs av tanken 

på att cirkusen skulle få en lite mer struk-
turerad tillvaro. Schemaläggning, teoretiska 
ämnen som var direkt relaterade till träning 
och artistiskt tänk. Att få studera i en akade-
misk miljö med möjligheter till forskning och 
undersökande av den berörda konstformen är 
för mig en dröm. I alla fall på pappret.

Det blev dock klart för mig att en nycir-
kusutbildning under akademiska vingar har 
sina motsägelser. Cirkus, för mig, är något 
fritt och levande utan ramar. För att skapan-
det ska få växa och ta form behöver jag en 
miljö och ett allmänt tänk omkring mig som 
säger att allt är möjligt. Hur går det ihop 
med något som lever inom så strikta, konser-
vativa ramar om vad som är vad och hur, som 
högskolan i Sverige i dag. På pappret och i 
orden, finns ett helt universum att upptäcka: 
”hitta nya sätt att utforska, prova och miss-
lyckas”. Det är därför skolan finns där. För att 
jag ska få chansen att testa, se och känna vad 
som fungerar för mig, för publiken. Skolan 
ska finnas där och stötta den processen. Men 
verkligheten ser inte riktigt ut så.

Ett exempel på detta är att mitt tillväga-
gångssätt för alternativ inlärning inte fått 
någon uppmuntran. Jag har under hösten 
laborerat och lekt med ett tankesätt inom 
Learning Methods. Kortfattat handlar det 
om att inlärning inte behöver vara en kamp. 
Exempelvis när det handlar om träning så 
har vi ett koordinationssystem som utvecklats 
under flera miljoner år. Och även om vi skulle 
leva 10 000 år och försöka kontrollera det 
inbyggda systemet, skulle vi inte kunna göra 
det lika bra och naturligt som systemet själv.1 
Därav kampen. Att jobba emot sig själv. Jag 
behöver alltså inte pressa mig, ta i och spänna 

recept för 4 personer

Koka 2 stora rödbetor, eller 4 mindre, i 30 – 
60 minuter beroende på storlek. Känn efter 
med sticka om de är klara. Skala de färdig-
kokta betorna under rinnande kallt vatten. 

Sätt ugnen på 225 grader och grill. Skär 
getosten i ½-1 cm tjocka skivor. Beräkna 
minst 30 gr per portion. Sätt under tiden på 
en stekpanna utan fett på hög värme, lägg 
i pinjenötterna och rosta dem gyllenbruna 
(går ganska fort). Glöm inte att röra runt så 
att de inte bränns. Dra åt sidan.

Skär rödbetorna i lövtunna skivor och 
täck en tallrik per portion. Ställ in getosten 
högt upp i ugnen och gratinera. Tar 5-7 
min. Lägg den gyllenbruna getosten ovanpå 
betorna i mitten av tallriken. Ringla ca 1 
tsk honung över, salta och peppra och strö 
över rostade pinjenötter. Garnera med lite 
ruccola sallad.  

Bon apetit! 
/Johanna Hellqvist, kock Restaurang Subtopia

Kookoo

KONFERERA i HIMMELRIKET  -

med gratinerad chèvre, honung och rostade pinjenötter

mig, för att klara av att göra det jag vill. Det 
finns andra sätt.

Minns ni filmerna Rocky? I den 4:e eller 
5:e filmen boxas Rocky mot en ryss spelad 
av vår egen actionhjälte Dolph Lundgren. 
Och vi får följa hur de tränar inför den stora 
matchen. Dolph i ett laboratorium med slad-
dar och mätinstrument för att träna in den 
ultimata tekniken och optimera sin pre-
standa. Rocky å andra sidan svettas i en skitig 
gammal lokal, och löptränar med coachens 
bil i hälarna. Inga sladdar, inga instrument. 
Och då frågar jag, vem vann matchen och 
alla människors hjärtan? Det gjorde han 
som tränade med själ och hjärta. Han som 
levde känslan utan ramar för hur det ska vara. 
Rocky.

Men jag ler. För trots att den akademiska 
världen alltför ofta gör sig påmind i min 
värld finner jag möjligheten att ta mig frihe-
ten och göra saker på mitt sätt. Trots rynkade 
pannor och ord som talar om ogenomförbart. 
För jag tror på något. Och jag är fortfarande 
här. Går till skolan varje dag och gör det jag 
gör bäst. Och det kommer jag att fortsätta 
med. Efter skolan. Alltid. 

Text: Danny Westlund, 3:e året Danshögskolans 
nycirkusutbildning

1Sagt av David Gorman vid en föreläsning våren 2007 
(med reservation för egen tolkning av orden.) 
www.learningmethods.com

FAktA: restaurang subtopia
Johanna Hellquist och Eva 
Johansson lagar vacker 
mat kryddad med kärlek på 
Restaurang Subtopia och 
för catering. Deras recept 
inspireras av blandningen 
mellan det traditionella 
svenska köket och mat från 
världens alla hörn. 
Johannna Hellquist 
0708 229 136 
Eva Johansson 073 7143 186
www.manduscatering.com

FAktA: danshögskolan
Danshögskolan är Sveriges 
enda högskola för dans och i 
augusti 2005 startade de norra 
Europas enda Cirkushögskola 
tillsammans med Cirkus 
Cirkör.
www.danshogskolan.se

rödbetscArpAccio
RECEPT:
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