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Subtopia är ett kreativt kluster beläget i Alby, Botkyrka. 
Hit kommer artister, filmproducenter, cirkusstuden-
ter, musikproducenter, teaterlärare, maskmakare och 
kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och 
göra världen lite bättre. 

I Subtopia finns mer än 50 företag, ideella föreningar och 
utbildningar. Subtopia är navet i detta nätverk av människor 
och idéer. En plattform där var och en får möjlighet att följa 
sina drömmar och utvecklas på sina egna villkor. Vi arbetar för 
att underlätta tekniska, kommersiella och sociala aspekter av 
den kreativa processen. Subtopia är infrastruktur skapad för att 
främja innovation. 
 Subtopias huvudfokus är cirkus och film men här finns många 
olika konstformer representerade. Mångfald ger fusioner och nya 
uttryck och av samma anledning blandar Subtopia professionella 
med amatörer. Vi vill att morgondagens talanger får värdefulla 
kontakter och kunskaper samtidigt som redan etablerade får del 
av nästa generations tankar och idéer.
Subtopia är involverad i många olika projekt: lågbudgetfilmer, 
internationella cirkusproduktioner och lokala utvecklingsprojekt 
för att nämna några. Vi har samarbetspartners världen över och 
är del av flera internationella nätverk. 
 Subtopia är en viktig del i Botkyrka kommuns satsning på 
upplevelsenäringar och en del av det kommunala aktiebolaget 
Upplev Botkyrka AB. Vill du uppleva Subtopia anordnar vi och 
flera organisationer i klustret kurser, seminarier, visningar och 
föreställningar. Håll utkik i vårt kalendarium på subtopia.se eller 
kontakta oss för att få veta mer.

Sveriges nya scen för samtida cirkus och scenkonst ligger hos 
Subtopia i Alby och heter ”Hangaren Subtopia”. Scenen invigdes 
i september 2010 under Subtopiafestivalen och sedan dess har 
bland annat marockanska kompaniet Groupe Acrobatique de 
Tanger, finska Race Horse Company, franska La Scabreuse, 
ungdomscirkuskompaniet Circus Helsinki och svenska Cirkus 
Cirkör presenterats här. Hangarens konstnärliga programchef 
Kiki Muukkonen säger såhär om Sveriges nya cirkusscen:

”Hangaren är det självklara stället att gå till när man vill se det 
mest spännande inom cirkuskonsten. Vare sig man kommer från 
Albydal, Södermalm, Göteborg eller Paris. I min önskedröm är 
Hangaren en blomstrande, och inspirerande mötesplats full av män-
niskor och artister som alla är olika varandra” 

När Hangaren inte gästas av spännande cirkusföreställningar kan 
de 2300 kvadratmetrarna byta skepnad från cirkusscen till in-
spelningsstudio för TV och film. Här har bland annat The Voice 
Sverige och Helt Magiskt spelats in och tillika Hollywoodfilmen 
”The girl with the dragon tattoo”.

Välkommen till Hangaren Subtopia!

SUBTOPIA

WWW. SUBTOPIA.SE

TEXT ELIN BORRIE FOTO KLARA G

HANGAREN SUBTOPIA



Att levandegöra tio år av fantastisk, 
men också turbulent, utveckling 
är minst sagt en utmaning. Platt 
text på ett pappersark blir lätt 

redovisande och gör knappast rättvisa åt den 
kreativa, magiska, inspirerande och innova-
tiva plats som Subtopiaklustret utvecklats till 
att bli under sina första tio år.
I Subtopia samlas kreatörer, konstnärer, inn-
ovatörer och entreprenörer från hela världen. 
ALLA aktörer och hyresgäster som utgör 
Subtopiaklustret (ett 50-tal olika företag och 
organisationer) är fenomenala på att GÖRA 
det man säger att man ska göra! Receptet för 
det är rätt så okomplicerat: vi pratar mindre 
och gör mer! 
 På plats i klustret, regionalt och interna-
tionellt ger Subtopia stöd till de konstnärliga, 
tekniska, kommersiella och sociala delarna 
i den kreativa processen som kreatören 
behöver oavsett om han eller hon befinner 
sig i utveckling eller redan är etablerad. Om 
någon skulle tro att detta var något vi var ex-
perter på då utvecklingen påbörjades för tio 
år sedan så tror man fel. Under tio år har vi 
lärt oss mer än mycket! Ibland har det svidit, 
gjort ont och tårarna har rullat. Ibland har 
glädjen och succéerna inte haft någon gräns. 
 Det vi mejslat fram, utvecklat och etable-
rat som bärande koncept för området kan 
förenklat sammanfattas i tre delar. För det 
första handlar det om att bygga ”kulturella 
prototyper”, ett exempel på detta är våra re-
sidensprogram inom cirkus och film. För det 
andra tror vi på ”innovation som uttryck för 

empati” och att varje innovation strävar efter 
en positiv utveckling. Den tredje pusselbiten 
handlar om att stärka andras och vårt eget 
”kreativa självförtroende” genom att skapa 
förutsättningar för delaktighet, inkludering, 
mångfald och meningsfullhet.
 Med en mission att bygga vårt eget och 
andras kreativa självförtroende tror vi att 
man kan åstadkomma konstnärlig, social, 
ekonomisk och hållbar tillväxt i samhället i 
stort. Och en promenad i det 14 000 kvm 
stora Subtopiaområdet avslöjar en överty-
gelse om att det går att förändra världen och 
göra den lite bättre.
 I praktiken betyder detta att du i Sub-
topiaområdet kan hitta besökande konfe-
rensgäster från Björn Borg AB sida vid sida 
med besökarna till fredagsbönen i moskén, 
svenska och internationella cirkusartisterna 
som tränar eller presenterar cirkusartister 
i Hangaren, David Fincher som regisserar 
film, graffitikonstnären ROA som målar 
en grävling på en mur och Nadia 5 år som 
tränar redskapsbalett.
Tio år till? Ja, absolut. Kompassnålen pekar 
i en viss riktning, men det finns många olika 
vägar att ta sig fram. Kom och var med oss 
och visa vägen! 

Karin Lekberg, chef för Subtopia

FRÅN SKUMT INDUSTRIOMRÅDE TILL BLOMSTRANDE KLUSTER

SUBTOPIA FYLLER TIO ÅR!

NAMN KARIN LEKBERG

GÖR CHEF FÖR SUBTOPIA

BAKGRUND BL A FILM- & LITTERATUR- 
VETARE, BIBLIOTEKARIE, UTBILDAD
DAMSKRÄDDARE SAMT ENTREPRENÖR 
MED ERFARENHET AV HUR DET ÄR ATT 
DRIVA FÖRETAG I MOTVIND!

MOTTO ”ONE LIFE ONE CHANCE”  
(DESSUTOM EN BRA LÅT ATT DANSA TILL 
& RENSA SKALLEN)

FOTO BJÖRN BABBA CALLIUS
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OM OMSLAGET 

Idé och form: Susan Larsen

Foto: Alex Hinchcliffe

Montage & Retusch: Elsa Roche

Smink: Camilla Moberg

Modeller: Rebecca Westholm  

och Manu Tiger

Omslagsbilden är sammansatt av 
två fotografier, ett montage skapat 
i samspel mellan sex kreatörer – en 
lek med innehåll och uttryck. 
På sidan 26 till 29 kan du läsa mer 
om Rebecca Westholms föreställ-
ning ”Eat It” respektive Manu Tigers 
kompani ”Magmanus”.

ANNONSER: Isabell Lundholm & 
Ludvig Duregård

TRYCK: Elanders

Magasin Subtopia ges ut av  
Subtopia i Alby, Botkyrka

ADRESS:
Subtopia
Rotemannavägen 10
145 57 Norsborg
www.subtopia.se
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DOCKMAKARE
OSKARHEJLL

Oskar Hejlls dock- och maskverkstad ligger upp mot 
Albyberget där skogen tar vid och det 14 000 kvm 
stora Subtopiaklustret avtar. 

Vilken fin terrass!
– Jo, jag har den bästa utsikten i hela Subtopiaområdet, säger 
Oskar glatt och hälsar mig välkommen med kaffe och visar mig 
lite motvilligt ett tjockt kuvert med foton från ett ”lajv” i de 
djupa skogarna i Roslagen 1989. Han var en liten grönklädd 
Robin Hood med pilbåge.

När kom du på att det var dockor du ville  
hålla på med? 
– Jag var en insnöad nörd som ville bygga monster. Jag 
förlorade mig i Star Wars och ville först arbeta med film men 
upptäckte snart att filmen saknade frihet, jag ville ju skapa och 
bygga från början till slut. Det får man göra i teater. Där är 
processen längre och man får möjlighet att leva med figurerna 
och historierna en tid. Idag gör jag både och, jag uppskattar 
variationen mellan det snabba inom film och tv och det lång-
samma inom teatern.

Vad är då ingredienserna i din sockerkaka?
– Jag vill berätta med föremål och skapa föremål som berättar. 
Jag inspireras ofta av sagor och folktro som har dragning åt det 
mörka hållet. Skräck låter kanske lite slarvigt men något sådant 
är det väl jag gillar att hålla på med. Dessutom gillar jag att 
vända uppochned på folks förväntningar. 

Minns du din första mask? 
– Jo, det var en gris som jag byggde till ”Ludo Buffo”, en pjäs 
om dödssynderna 1996.

Förutom mask- och dockbyggandet uppträder Oskar och 
bygger rekvisita till film och teater. Han har även skapat den 
ambulerande utställningen ”Dr Cagliostros kuriosakabinett”

Vad är ett kuriosakabinett?
– Ett kringresande mystiskt museum som visar märkliga saker 
som man inte kan få se någon annanstans.

Vad får man uppleva om man besöker ditt museum?
Golem, varulvsklor, svartkonstböcker, vampyrjägarutrust-
ningar, trollstavar och mumifierade sjöjungfrur. Vi kan också 
berätta spännande historier från våra möten med det okända. 
Jag tror inte att det finns något annat museum i Europa som 
liknar det här.

TEXT JOSEFINA ANDERSSON FOTO ALEX HINCHCLIFFE

Brum av Tom Waits från CD-spelaren, 
masker och udda föremål samsas på 
hyllor och arbetsbänkar. Ett isbjörns- 
huvud stirrar rakt ut med öppet gap…
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… Och vem är Dr Cagliostro?
– En svartmagiker och ockultist som föddes 1743 och åkte 
land och rike kring i jakt på världens slutgiltiga mysterium och 
formeln till evigt liv. Cagliostro försvann 1795 från inkvisi-
tionens fängelse och eftersom han forskade på odödlighet kan 
man ju aldrig veta… 

Finns det några likheter mellan dig och honom?
– Jo, han var väl egentligen vad man idag skulle kalla för en 
kulturentrprenör. En kille som finansierade sin forskning 
med att uppträda som magiker vilket inte är helt olikt mitt 
eget arbete.

Vad bör man ha stenkoll på som dockmakare?
– Förutom yrkeskunskaper i själva byggandet bör man veta 
MASSOR om olika material och verktyg, vara händig och 
fiffig. Helt enkelt något av en uppfinnare.

Det knackar på dörren, rekvisitaleverans. Vi tar en paus i 
vårt samtal och jag passar på att snoka runt lite bland alla 
spännande föremål: järnhandskar, kugghjul, tassar, gamla 
kameror, dockor, masker och dockor igen . . .

Vem är dockskaparnas nummer uno? 
– Jim Henson som skapade Mupparna är en av mina favori-
ter. Förutom Mupparna har han skapat filmerna ”The Dark 
Crystal” och ”Labyrint” som är fantastiska. En annan favorit 
är konstnären och dockdesignern Brian Froud som har en 
väldigt unik och genomtänkt estetik och som arbetat tillsam-
mans med Henson.

Vad är kicken med att skapa en docka?
– Det där ögonblicket när man lyckas skapa en världsbild 
där allt är sant trots att fiktionen är total. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
– Klockan 09.00 börjar min arbetsdag med AC/DC och 
kaffe i verkstan. Vad jag gör varierar lite beroende på vad 
som är på gång. Just nu jobbar jag med sommarens stora 
projekt Magikergränd. Jag försöker att vara fokuserad och 
bygga, men jag måste allt för ofta göra avbrott för att ta mig 
an mailskörden och ekonomin. Fast egentligen är jag rädd 
för siffror.

Varför då?
– Siffror är matematik och matematik är ett gudomligt språk 
som talas av änglar och demoner. Det är därför helt normalt 
att vara rädd för siffror. Vem vet vilka fasansfull budskap som 
kan dölja sig i en momsdeklaration? 

Innan vi skiljs åt berättar Oskar att han kom till Alby och 
Subtopia eftersom kollegor från cirkuskompanier etablerat 
sig här. Att han är kvar, beror på att det går att genomföra 
saker här säger han. ”Folk ser möjligheter och är inte så bak-
bundna av hur saker borde vara, utan går sin egen väg”.

Vampyrjägar-
utrustning från 
Dr Cagliostros 

samling.

Karbidlampa på 
väg att bli steam-

punkkamera.

Oskars ambule-
rande apotek.

NAMN OSKAR HEJLL

GÖR DOCKMAKARE SEDAN 15 ÅR & BOSS  
PÅ KOMPANI BASTARD

BAKGRUND ELEV HOS ÄRKEDOCKMAKAREN ARNE 
HÖGSANDER, JOBB PÅ STADSTEATERN & DI

DRÖMPROJEKT ATT GÖRA TOLKIENS THE HOBBIT 
SOM DOCKTEATER

AKTUELL MED MAGIKERGRÄND PÅ GOTLAND,  
PREMIÄR JULI 2012

MOTTO DO OR DO NOT. THERE IS NO TRY (YODA)

Kompani Bastards 
egen vakthund.
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Filmen, som har arbetsnamnet 
”I skuggan av Lasermannen”, 
handlar om några ungdomar 
som växer upp i utkanten av 

Stockholm 1993. En tid då mobiltelefo-
ner fortfarande var nya och ett par (äkta) 
Levis-jeans var det trendigaste man kunde 
ha på sig. 

Trots att det gått nästan tjugo år sen ton-
årstiden i Tumba känns det nära. Men det 
är klart att jag haft tid att processa allt om 
och om igen, säger Mistre. I filmen blir 
huvudpersonen Farid, en halvafrikansk 
kille på 15 år, kompis med ett gäng ”stolta 
patrioter” på skolan. Trots sitt utländska 
ursprung känner han sig 100% svensk och 
håller med om att ”invandrare som inte 
sköter sig” borde skickas hem. 14-åriga 
Tessan, vars familj drabbas hårt av krisen, 
söker tröst i technomusiken som växer 
fram samtidigt som den samhällskritiska 
hiphopen kommer till Sverige och det 
högerextrema vikingarockbandet Ultima 
Thule säljer 100 000 skivor. 
 Skillnaden mellan mig och Farid är att 
jag själv aldrig kom så nära rasismen, säger 
Mistre. Jag var rädd för de killarna, höll 
avstånd och gick in i hiphopen istället. I 

filmen låter jag Farid gå längre in i allt. 
Kanske är det en sorts terapi.

Majoriteten av ensemblen för ”I skuggan 
av Lasermannen” består av ungdomar utan 
tidigare skådespelarerfarenhet som alla 
hittats genom en ovanligt grundlig casting. 
Arvin Kananian som träffade Mistre när 
han sökte jobbet som regiass blev snabbt 
castingansvarig och är idag delägare i 
Woosha film tillsammans med Mistre. 
Han berättar att castingarbetet är inspirerat 
av rollbesättningen för filmer som ”Guds 
Stad”, ”Pusher” och ”Fucking Åmål”. 
Vi letade efter unga talanger med bra atti-
tyd som kunde spela sig själva, säger Arvin.
 Efter månader av intensivt letande fick 
samlades inte mindre än 1500 aspiranter 
för de fem viktigaste rollerna. De 15 som 
castingteamet gillade bäst valdes ut till en 
veckas workshop i skådespeleri som hölls i 
Subtopia i Alby. Vid veckans slut be-
stämdes vilka som fått huvudrollerna. En 
teaser för filmen är redan klar och under 
sommaren kommer produktionskontoret 
byggas upp i Subtopia där filmen spelas 
in under sex intensiva veckor. Premiär blir 
det i samband med Stockholms filmfesti-
val 2012. Det ser vi fram emot!

I LJUSET AV

MISTRE TESFAYE

Under tidigt 90-tal  
drabbades Sverige 

av en ekonomisk kris. 
Rädsla och främlings-
fientlighet bredde ut 
sig. Missnöjespartier 

och högerextremister 
frodades. Filmskaparen 

Mistre Tesfaye skildrar 
sin tonårstid i Tumba. 

NAMN MISTRE TESFAYE

BAKGRUND UPPVÄXT I TUMBA,  
BOR I MIDSOMMARKRANSEN

GÖR MANUSFÖRFATTARE & REGISSÖR, 
DRIVER WOOSHA FILM

FILM SOM INSPIRERAT ”MEDAN VI  
FALLER”

FAVVO 90-TALSPRYL KLACKRING

NAMN ARVIN KANANIAN

BAKGRUND KOMMER FRÅN LITE ÖVER-
ALLT IFRÅN MEN MEST EKHAGEN

GÖR REGIASSISTENT, CASTINGANSVARIG, 
DELÄGARE I WOOSHA FILM

FILM SOM INSPIRERAT ”DELIKATESSEN”

FAVVO 90-TALSPRYL FÖR UNG FÖR  
ATT MINNAS

LÄS MER PÅ WWW.WOOSHAFILM.SE

TEXT JOSEFINA ANDERSSON FOTO SHAROKH RAHMANI
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F  anzingo grundades för sex år sen 
för att hjälpa unga att hitta sitt 
eget sätt att uttrycka sig och nå 
ut med sina historier i media. 

Idag är Fanzingo större än någonsin och 
verksamheten får det uttjatade uttrycket 
”think outside the box” att verkligen 
betyda något. Fanzingo uppmanar sina 
besökare och medlemmar att berätta 
just sin historia. På ytterdörren står de 
välkomnande orden ”Alla har en histo-
ria, öppna dörren och berätta din”. Och 
det är just den berättande delen som är 
Fanzingos själ.
 
– Fanzingo startades eftersom vi tyckte att 
unga inte hade så mycket plats i medi-
erna, säger Luis Lineo.
 
Fanzingo vill ge unga möjligheten att be-
skriva sin verklighet utifrån sitt perspektiv 
och berika Sverige med sina historier. 
Men Luis vet också att det inte alltid är så 
lätt att dela med sig av sin historia.
 
– Det kan vara svårt att som ung se hur 
ens liv har någonting med vårt samhälle 
att göra, man förstår inte att allt man gör 
och allt man säger speglar den värld vi 
lever i, säger han.
 
Luis uppmanar alla att komma till 
Fanzingo eftersom han menar att alla har 
något viktigt och intressant att berätta. 
I föreningens lokaler i Subtopiaområdet 
i Alby finns det tillgång till mängder av 

olika sorters medieverktyg som man kan 
göra TV, radio och film med och sen en 
tid tillbaka kan man även välja att berätta 
sin historia med musik i verksamheten 
”Berätta med musik”. Under hösten har 
Zid Talibov gett unga i Stockholmsområ-
det en ny plattform för deras musikaliska 
utveckling och möjlighet att använda en 
studio helt gratis, något han själv saknade 
när han kom till Sverige. 

– Jag hade jättesvårt att hitta en musik-
studio och vill inte att andra ska ha lika 
svårt. De som verkligen vill hålla på med 
musik ska kunna hitta hit, säger Zid.
 
Det var i sin jakt på en musikstudio som 
Zid hittade till Fanzingo. Han såg poten-
tialen i deras dåvarande radiostudios och 
kom med förslaget att han skulle rusta 
upp lokalerna så att de också kunde fung-
era som musikstudios.
 
– Vi erbjuder mycket som kanske inte är 
så vanligt hos andra studios, som coach-
ning, hjälp att utveckla sitt låtskrivande 
och studiotid, säger Zid.
 
En av de som är med i projektet ”Berätta 
med musik” är Isabella Garrapa som 
just nu mixar låten hon spelat in under 
vintern i Fanzingos musikstudio.
 
– Det var min mamma som fick mig att 
söka hit, säger Isabella skrattandes. Jag 
hade tjatat så länge om att jag ville spela 

in mina låtar i en riktig studio, så när 
mamma läste om ”Berätta med musik” 
och Fanzingo i tidningen så fick hon mig 
att maila till Zid.

Att ha tillgång till en riktig studio gör 
verkligen skillnad. Isabella som är sång-
erska och musiker har valt att berätta sin 
historia med hjälp av musik. 
Hur du väljer att berätta din historia, är 
helt upp till dig. Läs mer om Fanzingo på:
www.fanzingo.se

HOS FANZINGO KAN DU VARA KREATIV 
& PERSONLIG MED HJÄLP AV TV, FILM, 
RADIO OCH MUSIK
 
FANZINGO VÄNDER SIG TILL ALLA MEL-
LAN 10 & 30 ÅR SOM VILL BERÄTTA SIN 
HISTORIA ELLER BARA PROVA PÅ NYA 
UTTRYCKSSÄTT
 
PRIS KOSTAR INTE ETT ÖRE
 
ÖPPETTIDER MEDIEVERKSTAD VARJE 
TORSDAG EFTERMIDDAG/KVÄLL I  
FANZINGOS LOKALER (SUBTOPIA,  
ROTEMANNAVÄGEN 12, ALBY)

BERÄTTA MED
MUSIK HOS

TEXT & FOTO ELIN BJÖRK ISAKSSON, JOURNALISTSTUDENT OCH PRAKTIKANT PÅ FANZINGO
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T anken med Filmresidens Subtopia är att erbjuda spännande 
produktioner möjlighet att verka i en miljö där de kan hitta 
inspiration och arbetsro. Tre månader i ett tomt kontor blir 
i rätt händer ett kulturellt riskkapital som kan investeras för 

att utveckla en idé, skriva en ansökan, göra en pilot eller en hel inspel-
ning. Och mycket händer när produktioner och produktionsbolag får 
en fysisk plats och ett sammanhang med andra filmare och kreatörer. 

Den som gått ut en filmutbildning men ännu inte gjort sin första lång-
film upptäcker snart att det finns ett glapp mellan ungdomssatsningar 
och den etablerade filmvärlden. I glappet kämpar utexaminerade 
studenter och entreprenörer. Det är svårt att ta sig vidare.
 
”Artist in residense”-program är en etablerad stödform inom många 
andra konstformer men är ännu ett ganska okänt begrepp i filmsam-
manhang. Filmresidens Subtopia testades i mindre format under 2009 
och genomförs sedan 2011 i samarbete med Filmregion Stockholm-
Mälardalen. Förberedelserna inför en ny omgång filmer under 2012 
har nu inletts och Subtopia för samtal med nya filmare och potentiella 
partners som vill vara med och utveckla programmet.

Under det gångna året har Subtopia befäst sin position som filmby och 
plats för professionell filmproduktion och våra studios har blivit alltmer 
populära i branschen. En viktig del i detta är att aktörerna i Subtopia-
området, dvs de hyresgäster som utgör vårt filmcommunity, blivit fler 
och vuxit sig starkare. Exempel är Manuspilot-utbildningen som har 
utökats med fler utbildningsveckor och Filmbasen som har fått över två 
tusen medlemmar. Bland de nyinflyttade syns mindre produktionsbolag 
som Dolores Film, Pråmfilm och kostymören Fia Lönnborn.

Produktioner och team som får residens och som förstår hur de kan 
hämta kraft ur allt detta får någonting mycket större och mer värdefullt 
än studiotid och produktionskontor. Det gäller för filmare längs hela 
skalan från nybörjare till proffs. Filmindustrin behöver närheten till 
ung talang och nya idéer i lika hög grad som att de som befinner sig i 
glappet stärks av närheten till bransch, erfarenhet och förebilder.

FILMRESIDENS 
SUBTOPIA
ETT HEM FÖR LÅNGFILM I LÅGBUDGETKLASSEN

Genom Filmresidens Subtopia erbjuds en 
handfull långfilmsproduktioner i lågbud-
getklassen resurser som produktionskontor, 
mötesrum och tid för inspelning i studio  
–därtill ett kommissionärt stöd med hjälp  
att hitta locations och partners.
TEXT JONAS BOUTANI WERNER FOTO JOSEFINA ANDERSSON
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NAMN JONAS BOUTANI WERNER

GÖR FILM- & MEDIAKOORDINATOR

SUBTOPIAN SEDAN 2008

KONTAKT JONAS@SUBTOPIA.SE
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Den unga generationen kvinnor på väg in i 
filmbranschen möts av rykten om en mansdo-
minerad bransch. I en rapport som togs fram av 
Filminstitutet 2010 visades det tydligt att detta 
stämmer, och snedfördelningen börjar redan 

i unga år. I Stockholm samlas en stor del av dessa framtidens 
filmskapare på Filmbasen i Subtopia, och här har trenden vänts. 
När Filmbasens siffror för 2011 sammanställdes visade det sig 
att tjejerna dominerade bland utdelade projektstöd, den exakta 
siffran låg på 56 procent. Filmbasen nämndes även som ett 
positivt exempel på verksamheter som hittar och lyfter kvinnliga 
filmtalanger under Göteborgs filmfestival 2012. Men de positiva 
siffrorna har inte kommit till av sig självt, det ligger hårt och 
medvetet arbete bakom framgångarna. 
 Enligt SFI:s statistik av den etablerade filmbranschen utgör 
kvinnorna bara 20–30 procent på nyckelposter som producent, 
regissör och manusförfattare. I det färska filmavtalet som träder 
i kraft 1 januari 2013 har kraven på jämställdhet skärpts och 

formuleringen lyder att det bör vara en 50/50 fördelning mellan 
män och kvinnor. 
– När jag började som konsulent och läste ansökningarna vi fick 
in till Film Stockholm var jag förvånad över hur få av dessa som 
kom från tjejer, trots att det är lika många tjejer som killar som 
går på filmhögskolorna, säger Joakim Blendulf, filmkonsulent 
och verksamhetsansvarig på Filmbasen. 

I samtal med kvinnliga regissörer mötte Joakim berättelser 
om hur de sett deras skådespelare och team vända sig till den 
manlige fotografen, istället för till dem som regissörer. Det fick 
Joakim att inse att det fanns en hel del att arbete kvar för att at-
tityderna och strukturerna skulle kunna förändras. 
2009 arrangerade Filmbasen en regiworkshop för unga kvinnliga 
filmare under ledning av regissören Lisa Aschan (Apflickorna). 
Flera av deltagarna har sedan dess tagit sig vidare till högre ut-
bildningar som Stockholms Dramatiska högskola, andra har star-
tat egna produktionsbolag. Johanna Paulsdotter Löfstedt var en 
av deltagarna och driver idag filmkollektivet Tjockishjärta Film. 

– Workshopen med Lisa gav mig nog mer än vad alla manuskur-
ser tillsammans hade gjort. Jag lärde mig att inte göra det så lätt 
för mig, utan istället våga utmana mina berättelser att gå ännu 
längre och höja min egen angelägenhetsgrad.   Regiworkshopen 
fyllde ett behov av samtal och diskussioner kring den sårbara 
regiprocessen, och syftade till att stärka både regissörerna och 

MÅNGA FÖRDELAR MED JÄMSTÄLLD
FILMBRANSCH

Den unga generationen kvinnor på väg 
in i filmbranschen möts av rykten om en 
mansdominerad bransch. Men hur ligger 
det egentligen till?
TEXT KARIN EKBERG FOTO ELISABETH MARJANOVIC’ CRONVALL
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deras berättelser. För Johanna som deltog i kursen har det 
hänt mycket, bl.a. har hennes första novellfilm ”Århundra-
dets brott” haft premiär på Göteborgs filmfestival.
Under sommaren 2011 gav Filmbasen kursen ”Boot 
Camp” som fyllde Filmbasenhuset med intensiv aktivitet 
då tio unga kvinnliga filmare arbetade tillsammans. Kursen 
fokuserade på seendet under den filmiska processen och 
öppenhet för sådant som inte alltid kan planeras, regissörs-
teamet Marta Daulite och Elisabeth Marjanovic’ Cronvall 
ledde arbetet.
– Att få möjlighet att testa idéer och nya verktyg och ha ett 
forum att diskutera leder nyfikenheten vidare mot ens eget 
uttryck och är en väldigt bra plattform för utveckling, tyck-
er Isabel Juhrén, som var en av deltagarna i Boot Camp. 
2012 är regissören Lisa Aschan tillbaka som kursledare, 
tillsammans med fotografen Linda Wassberg, ljuddesignern 
Andreas Frank och producenten Anna-Maria Kantarius. 
Filmbasen ger också en ny kurs som bara tjejer kan söka. 
Denna gång med fokus på det filmiska hantverket och 
arbetet med teamet. 

– Man kan sammanfatta det som att vi vill stärka det 
ledarskap som faktiskt behövs för att gå i land med ett 
filmprojekt, säger Joakim. Fördelarna med ett jämställt 
stöd är många och gynnar inte bara de enskilda regissö-
rerna utan också filmpubliken som möter fler röster och 
berättelser. Det offentliga stödet har en viktig roll i att sätta 
goda exempel och det är därför Filmbasen fortsätter med 
de här kurserna, avslutar Joakim som säger att han känner 
sig hoppfull inför framtiden eftersom frågan numera ofta 
lyfts i diverse branschsammanhang. 

VERKSAMHET FILMBASEN

GRUNDADES 2008

PÅ FILMBASEN KAN DU MÖTA LIKASINNADE, DELTA 
I KURSER, SE FILM, SÖKA PROJEKTSTÖD I FORM AV 
TEKNIK, COACHING & KONTANTA MEDEL

2 500 REGISTRERADE MEDLEMMAR & ANTALET STI-
GER FÖR VARJE MÅNAD

FINNS I SUBTOPIAKLUSTRET I ALBY

LÄS MER OM VÄGAR TILL JÄMSTÄLLDHET INOM FILM-
BRANSCHEN I MARIA JANSSONS ”THE FAST TRACK”

BESÖK WWW.FILMBASEN.SE FÖR MER INFORMATION

Regissören Irene Lopez i ett 
av Filmbasens klipprum.

Filmbasen Boot Camp 2011.
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Film är ett av Subtopias två fokusområden och film-
verksamheter har funnits bland hyresgästerna sedan 
starten. Men det är inte bara de rena filmverksamhe-
terna som jobbar med film. Faktum är att nästan samt-
liga jobbar med film på något sätt. Vi har givit oss ut i 
Subtopia-området och frågat ”hur?”
TEXT & FOTO JONAS BOUTANI WERNER

Madeleine Blom, My Baker och 
Klara Gadd Berglund, skådespe-
lare – ”I skuggan av Laserman-
nen”/ Woosha Film. Vi är skåde-
spelare och gör långfilm!

Zid Talibow, studiotekniker och 
pedagogisk assistent – Fanzingo.
Jag jobbar med musik och 
coachar unga som vill lära sig att 
göra musik. Ibland gör jag melo-
dier till kortfilmer och reklam.

Alexander Widerberg, projekt- 
ledare och mediepedagog  
– Fanzingo. Jag håller i vår 
öppna medieverkstad dit folk 
kommer för att se film, få hjälp 
att göra egna filmer och för att 
låna teknik. Jag jobbar också 
med mediepedagogik på fritids-
gårdarna i Botkyrka.

Anna Dagnydotter, cirkusdirektör 
– Dagnys döttrar.
Vi bygger ett cirkuskompani och 
arbetar utifrån idén att ensemble 
och publik ska interagera och 
skapa tillsammans. Just nu finns 
en idé om att göra en stumfilm 
som vi ska göra livemusik och 
scenframträdanden till.

Mieszko Tyszkiewicz, konstnär – 
KLUMP. Jag är konstnär och 
utbildad bildpedagog med fokus 
på måleri ocn foto. Jag gör också 
en del konstfilm, dokumentärer 
och ibland dokumentationsupp-
drag. Jag filmade bland annat åt 
Subcase 2012.

Kalle Jansson, fotograf och klip-
pare – Pråmfilm HB.
Pråmfilm är ett produktionsbolag 
som främst gör dokumentärfilm. 
Men vi gör också en del film på 
uppdrag och filmar då allt från 
konserter och konferenser till 
imagefilm för företag.

Anna Nerman, pedagog och  
ansvarig för pedagogiska pro-
gram – Cirkus Cirkör & Cirkuslin-
jen på St Botvids Gymnasium.
Som pedagog filmar jag studen-
terna för att kunna visa och för-
klara. Det handlar om att koppla 
ihop rörelse, synintryck och ord 
i lärandet. Sedan använder vi ju 
film när vi föreläser och säljer in 
våra tjänster.

Tilde Björfors, konstnärlig ledare 
och professor, Cirkus Cirkör 
och DOCH – Dans och Cirkus-
högskolan. Jag jobbar nu med 
slutredovisningen av ett 3-årigt 
forskningsprojekt och sitter och 
berarbetar 200 timmar intervjuer 
med cirkusartister, hjärnforskare, 
psykologer och andra specialis-
ter. Med en fysisk konstform som 
cirkus är film ett viktigt verktyg 
för att kunna dokumentera, ana-
lysera och redovisa forskningen.

ALLA GÖR FILM!
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Staffan Hjalmarsson, konstnär 
och kulturutvecklare - besökare 
i KLUMP.
Jag är utvecklare och jobbar 
med Gullspångsmodellen, ett 
koncept för sport, motor, kultur 
och konst i små kommuner. Vi 
använder film för att dokumente-
ra processer. Jag har bland annat 
gjort ett 20-tal korta filmer för 
att undersöka, skildra och förstå 
folks vardag som bakgrund för en 
skulptur vi byggde i Gullspång.

Wille Christiani, VD och cir-
kusartist – Circus Arts / Burnt 
Out Punks. Vi jobbar mest med 
scenkonst och då blir det säljma-
terial och dokumentation, men 
vi levererar också lösningar inom 
riggning, stunt och specialeffek-
ter för film och tv. Vi har bland 
annat jobbat med, Shoo Bre, 
Lögner att älska, Tsatsiki, morsan 
och polisen och julkalendern 
(superhjältejul, red. Anm). Sedan 
Hangaren invigdes i Subtopia 
har vi också börjat hyra ut våra 
lokaler som bi-utrymme till stora 
film- och TV-inspelningar.

Gayathri Rathinavelu och Sandra 
Kinnaman Nordström, projektle-
dare - The Good Tribe / KLUMP.
Ett koncept vi jobbar med nu är 
”Zero Waste Adventure Educa-
tion” en serie äventyrsdokumen-
tärer där vi följer proffessionella 
äventyrare på deras naturex-
peditioner i Brasilien. Doku-
mentärerna ger en djup inblick 
i äventyrarnas liv och skapar 
medvetenhet kring den stora 
waste-problematiken vi står inför 
i världen idag.

Sandra Engström, sångpedagog 
– Scenskolan Fejm.
Vi har gjort musikaltolkningar 
på filmer som Edward Scissor-
hands, Fucking Åmål och Tjenare 
Kungen. Ett annat exempel är 
föreställningen ”Natt på Biogra-
fen” som bygger på kända film-
karaktärer och vad som skulle 
hända om de träffade varandra. 
Dessutom dokumenterar vi alla 
våra föreställningar på film.

Peter Oijens, projektledare och 
busschaufför – Rätt Buss.
Rätt Buss är en mobil plattform 
för alla möjliga kulturuttryck och 
det har spritts massor av video-
klipp från arrangemang ombord 
och i anslutning till bussen. 
Ibland arrangerar vi filmvisningar 
och under kulturnatten kommer 
vi att köra Uppsala - Stockholm 
och visa kortfilm och konstfilm 
på plattan.

Cesar Fulgencio, teknisk  
samordnare - Subtopia och 
ordförande - Subfuzion.
Som teknisk samordnare är jag 
ansvarig för att tekniken ska 
funka på allt från konferenser 
och filmkvällar till föreställningar 
och inspelningar. Med ung-
domsföreningen Subfuzion har 
vi också en del filmverksamhet; 
Shoot var ett projekt med fokus 
på dansfilm, det var en kombina-
tion av workshops och filmvis-
ningar som gjordes i samarbete 
med Moderna Dansteatern. Vi 
kommer också att jobba med 
film när vi drar igång ungdoms-
verksamheten Do.It.Together.

Johanna Hellquist, köksmästare
– Johanna i köket.
–Vi driver resturangen i Subtopia 
och jobbar med många stora 
event i hela Stockholmsområdet. 
Det har blivit en hel del film- och 
tv-inspelningar både i Hangaren 
och ute på location. Jag känner 
mig väldigt hemma när vi är 
på inspelning eftersom det har 
många likheter med restaurang-
köket; logistiken, tydliga roller, 
hårda deadlines och leverans-
krav. Under inspelningen av The 
Girl With The Dragon Tattoo 
levererade vi mat till runt 120 
personer åt gången och i sam-
band med inspelningen av Helt 
Magiskt byggde vi upp ett helt 
café på plats i Hangaren för att 
kunna serva teamet, artisterna 
och publiken.

Ivar Heckscher, samordnare – 
Föreningen för Alby Folkhögsko-
la. Vi ska starta en folkhögskola 
i Alby som bland annat kommer 
att ha en filmlinje.
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ROA
TITTAR FÖRBI SUBTOPIA!

Zaragoza, Brooklyn NYC, Australien och 
Alby… En ganska anonym vägg som 
gjöts för 101 år sedan, i det för den tiden 
nymodiga materialet betong. Antar att 
trappan invid den burit många pigor och 
drängars fötter eftersom hela området var 
en bondgård. Byggd av telefonmagnaten 
LM Ericsson lustigt nog. Genom årtiondena 
har väggen kommit att hamna i skymun-
dan. Sedan tio år tillbaka är det Subtopias 
baksida, sällan passerad eller sedd. Men 
kanske är det förändrat nu. I början av året 
fick den nämligen besök av ROA, en konst-
när som åker världen runt och målar. 

En kanin på en husvägg i Zaragoza, en fågel 
på en bakgård i Brooklyn NYC, en råtta på en 
vattentank i Australien. Han sökte en vägg 
i Stockholm men fann vår gamla spruckna 
i Alby, Botkyrka. Perfekt för en grävling. 
En dag tog det att färdigställa målningen 
och sakta men säkert ökar strömmen av en 
ny typ av besökare till Subtopia. De som 
framförallt vill ta en sväng förbi baksidan. Vi 
hoppas att ROA och andra målare kommer 
tillbaka. Här finns många väggar och murar 
med personlighet och historia som skulle 
behöva få ett nytt användningsområde och 
en nystart.

TEXT ELIN BORRIE FOTO HUGO RÖJGÅRD



C U USBR R NCHKI

Cirkusbrunch är en familje-
dag med god brunchbuffé, 

förtrollande cirkus och 
möjlighet att prova på  

cirkuskonsterna man sett 
på scenen tillsammans 
med artisterna efteråt. 

TEXT JOSEFINA ANDERSSON

FOTO PETTER HELLMAN

Hedvig Werner provar på 
tygakrobatik, uppochned.

VERKSAMHET CIRKUSBRUNCH

GRUNDADES 2008

VAD EN INSPIRERANDE FAMILJEDAG MED BRUNCH, 
CIRKUSFÖRESTÄLLNING & PROVA-PÅ-STUND

BESÖK WWW.SUBTOPIA.SE FÖR MER INFORMATION

IUSA och England har den funnits i över 100 år. Till 
Sverige kom den under 1980-talet. Inom det militära 
går den under namnet ”förstärkt frukost” och i Umeå 
kallas den för frunch. Jag talar såklart om brunchen, 
fast med ett prefix som i förlängningen skapar något 
helt nytt, nämligen Cirkusbrunchen. 

En cirkusbrunch, precis som en traditionell brunch, inleds all-
tid med föda. Men inte vilken mat som helst, den ska vara sta-
digare än de vanliga frukostingredienserna men absolut inte för 
mastigt, som soppor och gratänger, för då blir det lunch. Våfflor 
med diverse tillbehör är dock alltid mer än okej på brunchbor-
det. Precis som brunchen intas cirkusbrunchen under för- eller 
eftermiddagstimmarna och ersätter då både frukost och lunch. 
En enklare brunch kan inmundigas per drop-in på kaféer och 
restauranger medan en cirkusbrunch med fördel bokas i förväg. 

Nu låter det kanske som om Cirkusbrunchen är precis samma 
sak som en helt vanlig brunch och det stämmer ju inte alls. På 
en Cirkusbrunch kan du nämligen se och prova på CIRKUS. 
När brunchen ätits upp dras ridån åt sidan och föreställningen 
är igång. Att se människor balansera på lina, jonglera med 
äpplen, svingas genom luften i glittriga munderingar, högt 
upp emot taket, öppnar upp en ny värld av möjligheter. Det 
som är så bra är att det finns möjlighet att prova på konsterna 
man precis sett. Efter föreställningen ger nämligen artisterna 
publiken sina bästa cirkustips, för vem vill inte lära sig att 
jonglera med fötterna? 

De senaste fyra åren har bland andra Johan Wellton, Ung 
Cirkör, Completely Circus, Kakaboom Kakaboom Kakaboom 
och Norrköpings ungdomscirkus spelat på Subtopias cirkus-
bruncher. I år gästade det finska ungdomskompaniet Cirkus 
Helsinki. Vi var såklart på plats med kameran. 

UPPVÄRMNING- 
A och O för en 
cirkusartist.

JONGLERING! 
Lovisa Stubbe.

SNURR! 
Sian Bengtsson
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SUBCASE
 SAMLAR CIRKUSEN I SUBTOPIA

NAMN KIKI MUUKKONEN

GÖR KONSTNÄRLIG PROGRAMCHEF  
FÖR HANGAREN SUBTOPIA

SUBTOPIAN SEDAN 2006

KATTEN HETER SONJA

Etthundratjugofem representan-
ter för scener, festivaler och an-
dra organisationer från sjutton 
länder registrerade sig till årets 

utbudsmässa för att möta 29 cirkuskom-
panier från Sverige, Finland, Norge och 
Danmark.

Det är fortfarande några dagar kvar till 
Subcase när jag möter Kiki Muukkonen, 
konstnärlig programchef för Hangaren i 
Subtopia.
 – Hej, vill du ha en kiwifrukt? frågar 
Kiki sekunden jag kliver in på Subtopias 
kontor i Alby. Jag avböjer men noterar 
ett lugn hos Kiki, trots de sista dagarna 
av pusslande innan allt ska vara på plats. 
Lugn har hon all anledning att vara. Det 
är i ordningen fjärde gången som Kiki 
planerar Subcase, i år tillsammans med 
fyra andra nordiska cirkusorganisationer. 
Kiki tar sitt eget erbjudande om kiwifruk-
ten och erbjuder istället en kopp kaffe när 
vi slår oss ner i en tom restaurang bredvid 
kontoret.

Vad är Subcase?
– Förenklat är det en köp- och säljmässa 
för olika kompanier som visar sina ”pro-
dukter” för bokare men det är också en 
internationell mötesplats mellan scener, 
festivaler och cirkuskompanier. I Europa 
just nu finns ett växande ansvarstagande 
bland programbokare att inte bara sälja 
och köpa föreställningar utan också stödja 
skapande och produktion. Vi ser också 
Subcase som en kompetensutveckling, 
speciellt för de yngre kompanierna. Vi 
kan till exempel coacha dem i hur de bäst 
möter internationella bokare eller presen-
terar sig själva. Subcase är också en möj-
lighet till fortbildning för programchefer. 
Dagen innan Subcase genomfördes till 
exempel ett inspirationsseminarium riktat 
specifikt till nordiska scener och festi-
valer; internationella experter berättade 

om den samtida cirkusens konstnärliga 
trender, publikutveckling och tekniska 
förutsättningar för att presentera cirkus.

Hur bestäms programmet?
– Genom en demokratisk handuppräck-
ning via email mellan alla samarbetspart-
ners gallrades 49 anmälda cirkuskompa-
nier ner till åtta fullängdsföreställningar 
och åtta work-in progress-visningar. Sedan 
har vi haft vissa kriterier, bidragen skulle 
vara i turnéformat, de skulle vara bok-
ningsbara inför kommande höst, passa för 
en internationell publik och urvalet skulle 
representera en konstnärlig bredd. Slutli-
gen ville vi presentera hela föreställningar 
och inte enstaka nummer, säger Kiki och 
äter upp den sista biten kiwi.

Ett par dagar senare dricker jag kaffe igen 
i Subtopia, nu i Hangaren som är fylld 
med ljudet av akrobatik, applåder och 
visitkort som byter händer. Mitt emot 
mig sitter Julien Auger som är medlem 
i den fransk-svenska cirkusgruppen La 
Meute, en av de till Subcase utvalda grup-
perna, vars medlemmar också är avgångs-
studenter på Dans och Cirkushögskolan 
(DOCH). Premiär på sin nya föreställ-
ning har kompaniet våren 2013.

Vad är La Meute?
– Det är jag och fem andra akrobater 
som inte försöker att vara något vi inte 
är, säger Julien kryptiskt och ler. Han 
fortsätter… Jag menar att inom gruppen 
fokuserar vi på att samarbeta och låter 
en föreställning växa fram organiskt. Vi 
lyssnar till alla idéer och provar oss fram. 
Trots att vi alla är väldigt olika perso-
ner med olika inriktningar skapar vi ett 
gemensamt fokus på scen. Ibland är det 
komiskt, ibland handlar det om teknisk 
timing. Men vi är alltid överens om  
uttrycket.

Subtopia är Sveriges största center för 
samtida cirkus. Här verkar ett flertal cirkus- 
kompanier, utbildningar, internationella 
nätverk och andra centrala aktörer i cirkus-
branschen. Subcase är Subtopias satsning 
för att presentera nordisk samtida cirkus 
för nationella och internationella bokare.
TEXT NIKLAS MESAROS FOTO ALEX HINCHCLIFFE
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VERKSAMHET SUBCASE

VAD ETT LED I SUBTOPIAS ARBETE  
FÖR ATT SÄTTA NORDISK CIRKUS  
PÅ VÄRLDSKARTAN 

GRUNDADES UR ETT INITIATIV FRÅN TVÅ 
LOKALA CIRKUSARTISTER 2009

NÄSTA SUBCASE FEBRUARI 2013  
I HANGAREN SUBTOPIA

LÄS MER PÅ WWW.SUBCASE.SE

Varför vill ni medverka på  
Subcase?
– Dels är det är en jättebra möjlighet 
för oss att bli synliga hos internationella 
bokare och sedan får man mycket idéer 
och inspiration av att se och träffa andra 
cirkuskompanier också.
 Några bord längre bort sitter Marisol 
de Santis, programchef för TOHU som är 
en stor cirkusscen och granne med Cirque 
de Soleil i Montreal. Marisol har ett 
stort program att fylla, omkring femton 
föreställningar ska hon boka till nästa 
säsong. En snabb påfyllning av kaffekop-
pen och sedan har perspektiven bytts, från 
cirkusartisten till arrangören. Likt Julien 
är Marisols engelska också prydd av en 
fransk accent.

Har du sett något intressant?
– Ja, verkligen. Jag vill ha ett mångsidigt 
program, en blandning av dans, musik, 
kabaré och akrobatik. Därför är det 
viktigt att resa runt och kunna se många 
föreställningar och presentationer samlade 
under ett par dagar. Det är min första 
gång på Subcase men jag tänker definitivt 
komma tillbaka, säger Marisol.

Gruppen och produktionsnätverket Ruby 
Rose är veteraner i cirkussammanhang 
och representeras under Subcase av  
Rebecca Westholm och Angela Wand. De 
är i full färd med att göra sig redo inför 
sin work in progress-visning av deras 
kommande föreställning Eat it, en humo-
ristisk föreställning om hetsjakten på den 
perfekta kroppen.

Vad betyder Subcase för er?
– Subcase och Subtopia ger en känsla av 
tillhörighet och det är inte bara cirkus, 
här finns många och alla möjliga krea-
tiva aktörer på samma plats. Det är en 
fantastisk möjlighet att få koordinera nya 
projekt och framförallt få information om 
hur det fungerar i andra länder. Att lära 
sig hur de arbetar och vad man behöver 
tänka på när man så småningom ska ta 
sin show utomlands, säger Rebecca och 
Angela innan de slinker in bakom ridån.
 Plötsligt viftar någon med en bjällra 
och skriker ”Alright, five minutes are up! 
Please switch partners!” Speed-datingleda-
ren ser till att arrangemanget lever upp till 
sitt namn. Pliktskyldigt lyder jag och slår 
mig ner för en fjärde kaffekopp i sällskap 
av Maaike van Langen, festivalbokare för 
den holländska organisationen Rotterdam 
Cirkusstadt. Maaike har besökt Subcase 
varje år sedan starten.

Vad får dig att komma tillbaka hit?
– Jag hittar alltid något intressant här och 
tycker verkligen om Dans och Cirkus-
högskolan och sättet som eleverna får 
utveckla sina idéer och sig själva där. 
Holland har bara haft cirkushögskola i 
fyra år så jag skulle säga att cirkusscenen 
fortfarande är under utveckling där. Jag 
tror att den skandinaviska stilen passar 
en holländsk publik, den är ganska direkt 
och framåt. Förra året bokade jag Under-
män och det var den enda föreställningen 
som alltid var slutsåld, säger Maaike stolt.
– Jag ser också många likheter mellan de 
holländska cirkusorganisationerna och de 

skandinaviska och Subcase gör det möjligt 
att kunna fortsätta utveckla och expan-
dera samarbeten mellan länderna.
Speed-datingen börjar avslutas och Maai-
ke skruvar på sig samtidigt som en tung 
doft av bensin smyger sig in i lokalen. Det 
är gruppen Burnt Out Punks som gör sig 
redo utanför Hangarens entré för att visa 
ett smakprov ur deras minst sagt explosiva 
show. En passande final för dagen precis 
när koffeinet börjar avta.

Subcase arrangerades för fjärde gången 
2012 i samarbete med New Nordic 
Circus Network, Cirko Center i Helsing-
fors, Finnish Circus Information Centre, 
Köpenhamns Internationella Teaterfesti-
val, Circus Village Norge, samt med stöd 
av Kulturbryggan, Nordisk Kulturfond 
och Kulturkontakt Nord.

Cirkus Cirkörs Undermän. 
Del av Subcase 2012.

FOTO MATS BÄCKER FOTO TONY FRIEDE

The Burnt Out Punks. 
Del av Subcase 2012.
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I Eat It möter vi bland annat 
Rebecca Westholm och Angela 
Wand som Jenifur och Beatrix, 
två orangesolade gymägare från 
Miami med uppdraget att göra 
världen snyggare och smalare. 

– Idén kom till mig när jag var mamma-
ledig och lyssnade på mina vänner som 
klagade över sina kroppar och snabba liv, 
medan jag satt hemma som någon slags 
orörlig mjölkmaskin. Jag såg hur de levde 
fantastiska liv med resor och jobb och in-
såg hur mycket tid, energi och fokus som 
vi förbrukar på att vara missnöjda. När vi 
egentligen borde kunna njuta av oss själva 
och äta mat utan att känna skuld, berättar 
Rebecca och pekar ner över sin cafémacka.

Lika ogenerat och osubtilt som reklamaf-
fischerna på stan har Rebecca och Angela 
belyst ämnet. Genom att bland annat 
engagera publiken i absurda gymnastiköv-
ningar och utsätta sig själva för obekväma 
skönhetsingrepp. I akten ”The Ghetto 
tummy-tuck” ersätter en rulle gaffatejp 
den mer klassiska förlagan korsetten. 
Rebecca och Angela tar kroppsfixeringen 

till det extrema, men det är inget som de 
vill ta äran för.

– Det material som vi har använt oss av i 
föreställningen är inget som vi har hittat 
på. Det är ren fakta och verkliga skön-
hetstips och det är precis så som vi blir 
bombade med bilder av hur vi ser ut och 
hur vi egentligen borde se ut. Vad som 
gör det riktigt otrevligt är det bakomlig-
gande vinstintresset som i grund och bot-
ten baseras på människors rädslor, säger 
Angela och fortsätter:

– Föreställningen riktar sig verkligen till 
alla, den är lika viktig för skolklasser som 
andra cirkusartister att se. Den har ett 
budskap som på ett smart sätt tar sin an 
ett väldigt allvarligt ämne samtidigt som 
den inte fördummar sin publik, avslutar 
Angela och Rebecca tar vid.
 
– Eat it är underhållande och vi tror på 
humor som det bästa sätt att förmedla 
information, men det vi vill åt är det där 
skrattet som fastnar i halsen. Jag gick 
förbi en salong som utförde plastikkirurgi 
och deras slogan var ”We create natural 

beauty”, det är ju bara obehagligt men  
det är den typen av humor vi använder, 
säger Rebecca.

Förutom karaktärerna Jenifur och Beatrix 
innehåller Eat it också videokonst och 
akrobatik. Cirkusföreställningen har 
premiär 2013.

EAT IT!
  TAR KROPPSFIXERINGEN TILL DET EXTREMA

Rebecca Westholm tar sig an 
skeva skönhetsideal i cirkus-
regidebuten ”Eat it” som har 
premiär i början av 2013.  
Magasin Subtopia går på café 
med Jenifur och Beatrix.
TEXT NIKLAS MESAROS FOTO ALEX HINCHCLIFFE

NAMN ANGELA WAND

GÖR CIRKUSARTIST, SCENKONSTNÄR, 
DRIVER PRODUKTIONSBOLAGET RUBY 
ROSE IHOP MED REBECCA

JUST NU MEDVERKAR I EAT IT, AKTUELL I 
HUMORDUON REBECCA & ANGELA

BESÖK WWW.RUBYROSE.SE

NAMN REBECCA WESTHOLM

GÖR SCENKONSTNÄR 
& KREATIV PRODUCENT

SUBTOPIAN SEDAN 2001

JUST NU REGISSERAR & MEDVERKAR I 
EAT IT, AKTUELL I HUMORDUON  
REBECCA & ANGELA

BESÖK WWW.REBECCAWESTHOLM.COM
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” Cirka 100 000 personer 
i Sverige lider av någon 
form av ätstörning”

” En utmaning, om du känner 
fem personer som är nöjda 
med sina kroppar, ring mig!”

” Att prata om empowerment av 
kvinnor samtidigt som antal icke 
kirurgiska ingrepp skjuter i höjden 
är dubbelmoral i all sin prakt.”
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Subtopias cirkusresidens ger kompanier tid och 
rum att utveckla ideér. Researchtiden är en fragil 
fas då grunden för ett projekt läggs. Magmanus 
ägnade en månad i Studio 3 åt att fånga och kasta.
TEXT ELIN BORRIE FOTO ALEX HINCHCLIFFE

Manu Tiger och Magnus 
Bjøru utgör tillsam-
mans cirkuskompaniet 
Magmanus. Under en 
månad har de cirkus-

residens i Subtopias ”Studio 3” där de ut-
forskat koncept för att hitta nytt material. 

Berätta vad ni gör här i Studio 3?
Manu: Vi är i början av början av vår 
nya show. Man kan säga att vi utforskar 
koncept för att hitta nytt material. I 
slutändan kanske enbart tio procent av 
det vi gör här kommer att finnas med i 
föreställningen.

Magnus: Vår första show, som fortfarande 
rullar för fullt, är en utomhusshow med 
inspiration från gatuteater. I den kör vi 
mycket komik och prat blandat med 
cirkusteknik och roliga koreografier. I vår 
nya föreställning närmar vi oss ett mer 
samtida formspråk med inspiration från 
performance och modern dans. Vi använ-
der språngbräda och parakrobatik i vår 
research kring temat ”fånga och kasta”. Vi 
kommer dock inte att släppa vår skruvade 
humor, så vi får se vart det leder. 

Manu: Egentligen hade vi tänkt testa 
saker som man behöver säkerhetslina för 
men eftersom det inte fanns några fäst-
punkter i den här studion har vi inte gjort 
det än. Förhoppningsvis hinner det fixas 
innan vårt residens är slut. 

Till Manu och Magnus glädje kommer en 
liten stund senare två riggare in i stu-
dion med lasermätare och stege. De ska 
undersöka var de kan sätta upp fästpunk-

ter i taket som är starka nog att hålla för 
säkerhetslinor. Manu säger nöjt att ju fler 
cirkusartister som använder lokalen, desto 
fler behov kommer att upptäckas och 
lokalen kommer att förbättras därefter.

Hur föddes idén till föreställningen 
ni jobbar med?
Magnus: I grund och botten finns vår 
önskan att utvecklas som konstnärer och 
nå ut till fler människor. Nu får vi folk att 
skratta och säga wow, men vi känner att vi 
har mer att förmedla. 

Manu: Man samlar på sig en del idéer och 
till slut har man hela huvudet fullt. Då 
måste man prova dem i verkligheten. Jag 
och Magnus har åkt 40 000 km i samma 
bil under våra turnéer. Vi har haft tid att 
prata om sådant vi vill testa och utveckla!

Hur gör man för att förverkliga  
en föreställning?
Manu: Först bestämma sig för att nu gör 
vi en ny show. Sedan diskuterar man idé-
erna och gör en budget. Nästa steg är att 
ansöka om bidrag för att kunna utveckla 
idéerna till en föreställning. Ofta är det så 
att när man väl fått ett bidrag, när någon 
visat att de tror på ens idé och vågar riska, 
så följer fler efter. Efter allt det börjar det 
riktiga arbetet, att skapa föreställningen 
och all planering som kommer med det. 
Vem ska man samarbeta med artistiskt? 
Var ska man repetera? 

Vad tycker ni är bra med att ha  
ett residens?
Manu: Att faktiskt ha en egen repeti-
tionslokal under en längre period. Men 

det är också en mental inställning. Vi har 
residens här för att vi ska utveckla något 
nytt. Avskildheten gör att man i princip 
kan prova vad som helst, det är bara vi 
här! Och att vi har tid på oss betyder att 
vi kan spendera en halvtimme på att testa 
en liten knäpp grej. 

Magnus: Det blir ett annat sätt att förhålla 
sig till processen att skapa en föreställ-
ning. Förra showen gjorde vi på två 
veckor och sedan började vi sälja den. 
Man skulle kunna säga att det vi gör här 
är grundforskning. Vi undersöker princi-
perna som våra cirkuskonster bygger på. I 
nuläget vet vi inte hur resultatet kommer 
att se ut på scen. Att arbeta som vi gör 
under detta residens blir intensivt på ett 
annat sätt än att bara jobba snabbt och 
resultatinriktat.

Manu: Nästa steg är att bjuda in artister 
från andra länder hit till Botkyrka för att 
skapa föreställningen med oss. Förhopp-
ningsvis kommer vi tillbaka hit till Studio 
3 med artister från bland annat Japan och 
Frankrike.

MAGMANUS
ATT FÅNGA OCH KASTA
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CIRKUSKOMPANI MAGMANUS

BESTÅR AV MANU TIGER & MAGNUS BJØRU

BILDADES ÅR 2009 

ARBETAR MED CIRKUSRESIDENS I SUBTOPIA 
DÄR DE BLAND ANNAT RESEARCHAR KRING 
TEMAT ”ATT FÅNGA OCH KASTA”

LÄS MER PÅ WWW.MAGMANUS.COM



NAMN ANDERS LINDGREN 

GÖR KONSTNÄR & VERKSAMHETS-
LEDARE FÖR KLUMP

SUBTOPIAN SEDAN 2011

MOTTO ”YOU NEVER WALK ALONE”

KONTAKT: ANDERS@SUBTOPIA.SE

Själva tesen är att det finns 
människor som behöver 
sammanhang befolkade av 
människor, aktiviteter och 
idéer för att orka vilja och våga 

följa sin övertygelse. KLUMP i Subtopia 
strävar efter att vara en sådan plats. Här 
finns rum, bord och stolar, kopiator 
och uppkoppling, kaffebryggare och 
arbetsgemenskap. KLUMP är alltså en 
arbetsplats. En arbetsplats som är flexibel 
och smidig och som ska upplevas som en 
möjlighet snarare än en skyldighet. Till 
verksamheten kommer oftast soloföreta-
gare som attraheras av sammanhanget och 
möjligheten att koncentrerat arbeta med 
förverkligandet av sin idé och som ser 
kontor och arbetskamrater som en lyx de 
inte annars haft råd med.

När man kommer in i KLUMP möts 
man av texten ”you’ll never walk alone” 
och en bild på Manuel i Fawlty Towers. 
Manuel hänger där för att han säger: ”I 

know nothing”. Att inte behöva vara 
ensam och att inte behöva veta något 
präglar livet här. Utanför KLUMP finns 
redan det mesta en företagare kan behöva; 
budgetmallar, affärsplansinstruktioner och 
miltals med boktitlar om entreprenörens 
”do’s and don’ts”. KLUMP kompletterar 
med plats, gemenskap och en uppriktig 
nyfikenhet på vad som kan komma ur nya 
idéer. Med ”I know nothing” är det mesta 
möjligt, också det omöjliga.

KLUMP är kostnadsfritt det första året. 
De som sitter i KLUMP har investerat i 
utbildning, kompetensutveckling och har 
övertygelse och mod att satsa egenfinan-
sierad tid i sin idés förverkligande.

Sedan starten i september 2011 har 
KLUMP attraherat mer än 40 intressenter 
som nu är en del av verksamheten. Några 
av dessa är Arkan Asaad, Jord-Nära, The 
Good Tribe och Food For Thought som 
du kan läsa mer om på kommande sidor.

En samling passionerade, kompetenta och idérika 
människor som tillsammans skapar tillräcklig täthet för 
att generera attraherande gravitation, det är KLUMP. 
Hit kommer personer som vill omvandla sina idéer och 
innovationer till långsiktigt hållbara företag.
TEXT ANDERS LINDGREN FOTO ALEX HINCHCLIFFE
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I januari 2011 romandebuterade 
Asaad med ”Stjärnlösa nätter”, en 
delvis självbiografisk roman som 
berör manlig hederskultur.

Skrivandet och Taekwondon, hur 
hänger det ihop?
– För mig är kampsporten en filosofi 
som snarare handlar om en mental kamp 
än om fysisk styrka. Precis som med 
konstnärligt arbete handlar fysisk träning 
om att ha en målbild men också om att 
komma till insikt om att man aldrig kan 
bli perfekt utan bara bättre. 

När kom skrivandet in i bilden?
– Jag har skrivit i dagboksform sen jag var 
13 år. Men det var i samband med mina 
studier på Stockholms filmskola som jag 
förstod att det var skrivandet jag ville 
hålla på med. 

Din debutroman Stjärnlösa nätter är 
delvis självbiografisk, hur mycket av 
Arkan finns i Amar och tvärt om? 
– Det finns en Amar i oss alla, i mig med, 
och jag tror att alla kan känna igen sig i 
Amars önskan om att få välja sin framtid 
och sitt liv. 

Stjärnlösa nätter tilldelades Teskedsordens 
årliga bokpris 2011, hur kändes det?
– Jag är en tävlingsmänniska så för mig 
personligen var det ett viktigt erkännande 
och en belöning för hårt arbete.

Vad är hemligheten bakom Arkan?
– Det är de där magiska morgontimmar-
na, tiden mellan 5 och 7 när alla andra 
sover. Är man vaken och igång då ligger 
man liksom ett steg före resten av dagen. 
Det är min hemlighet tillsammans med 
massor av god mat, sömn och skratt.

Du skriver på bok nummer två ihop 
med din pappa, berätta mer om den.
– Den utspelar sig trettio år innan 
Stjärnlösa nätter och handlar om mamma 
och pappa, deras drömmar och mål, att 
komma bort från kriget och att hitta sig 
själva i Sverige. 

Hur är det att skriva och arbeta  
tillsammans med sin pappa?
– Inte helt okomplicerat men också väl-
digt befriande. När jag var 27 år bestämde 
jag mig för att jag ville skriva om när vi 
kom till Sverige från Irak. Jag var tre år då 
och växte upp här tillsammans med pappa 

men visste inte vem han var. Genom att 
skriva ihop har vi lärt känna varandra 
och jag mig själv genom honom, lite som 
Pandoras ask fast i smärta. 

Hur hittade du till KLUMP?
– Jag skulle egentligen sitta och skriva på 
söder tillsammans med ett gäng andra 
författare men det kändes trist och inte 
särskilt inspirerande. Sen träffade jag 
Anders Lindgren som driver KLUMP och 
fick tag på en lokal jag kunde hyra här. 
Det finns något hungrigt över Subtopia 
och människorna som jobbar här, något 
jag gillar.

2008 stod Arkan Asaad med 
OS-biljetten i hand. Arton år av 
kampsportsträning (taekwondo 
på elitnivå) hade gett resultat. 
Men biljetten lämnades tillbaka 
av Arkan själv som beslöt sig för 
att påbörja en helt annan resa. 
TEXT JOSEFINA ANDERSSON FOTO
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NAMN ARKAN ASAAD

VEM EN PERSON SOM TROR PÅ KRAFT 
& ENERGI MEN SOM VET ATT ALLT 
ÄR FÖRGÄNGLIGT

BOR HALLUNDA

GÖR SKRIVER PÅ SIN ANDRA ROMAN 

FAVORITFÖRFATTARE LIAN HEARN 

FAVORITORD KARMA & KARISMA

MOTTO ”VARA I VÄRLDEN”

Livsmedelsföretaget Food for Thoughts koncept handlar 
om ta tillvara på kompetensen hos utrikesfödda kvinnor 
som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

I sitt tidigare arbete som jobbcoach kom Josefin i kontakt med 
kvinnor som aldrig haft ett jobb i Sverige, saknade utbild-
ning och pratade mycket begränsad svenska. Josefin kände sig 
maktlös och bestämde sig för att skapa arbetstillfällen istället 
för att jaga dem.

Hon upptäckte att matlagning var en gemensam nämnare för 
många av kvinnorna och idén till företaget föddes. Food for 
Thought använder matlagning för att motverka arbetslöshet 
och utanförskap. Många av kvinnorna har lagat mat i hela 
sitt liv och har därför en unik kompetens inom området och 
mängder av spännande recept. 

Företaget Food for Thought har bas och kontor i Subtopias 
företagsinkubator KLUMP där Josefin också fått hjälp att 
utveckla sin verksamhet. 
– Kontakten med KLUMPs coach Anders Lindgren, som ställt 
de där jobbiga frågorna som gör att man tar ett kliv framåt, 
har betytt massor. 

Just nu pågår full aktivitet inom företaget. Verksamheten har 
fått förstärkning genom konsulterna Pedro Fuentes och Nic-
colò Merighi samt 3 matkunniga personer ur målgruppen som 
engagerats på projektbasis. Förutom cateringverksamheten 
finns idéer om kurser och utbildningar inom matområdet, 
matkassar och förhoppningsvis ett lokalt café intill Albysjön.

Alla människor borde ha jord i närheten där de bor, 
säger Agnes Fischer som tillsammans med Sofie Nuyts 
startat företaget Jord-Nära som gör det möjligt för 

jordlösa stads- och förortsbor att odla och skörda ekologiskt.

Jord-Nära hamnade i Alby genom ett annat projekt och fick 
tips om Subtopia och KLUMP, där de nu har kontorsplats.
Företaget vill ge möjlighet för barn och vuxna att få tillgång 
till mark för att odla ekologiskt och därigenom skapa en viktig 
social mötesplats och språngbräda för vidare initiativ.

På vilket sätt är Alby bra för er och ni för Alby?
– Som i många andra miljonprogramsområden finns det 
mycket punkthus i Alby som saknar en egen innergård. Det 
vi vill göra är att ersätta innergården som inte finns med en 
trädgård som de boende är med och skapar tillsammans med 
oss. Förhoppningen är att skapa gröna, vackra ytor med plats 
för möten.

Vad skiljer Jord-Nära från andra företag?
– Vi är ett samhällstillvänt företag som är hållbart både 
ekonomiskt och miljömässigt med en produkt som förbättrar 
samhället.

I vår startar Jord-Nära sin första trädgård i Fittja. Uppdrags-
givaren är fastighetsbolaget Willhem och trädgården blir en 
”odla i låda trädgård” eftersom gården är asfalterad. Om du 
eller din fastighet vill odla med Jord-Nära anmäl ditt intresse 
på www.jord-nara.se.

NAMN AGNES FISCHER

GÖR INREDNINGSARKITEKT & DRIVER 
FÖRETAGET JORD-NÄRA

MOTTO GRÄV DÄR DU STÅR!

NAMN JOSEFIN UHNBOM

GÖR DRIVER FÖRETAGET FOOD FOR THOUGHT 

DRIVS AV ATT LÖSA SOCIALA PROBLEM GENOM 
ATT JOBBA LÅNGSIKTIGT OCH INNOVATIVT 

TEXT & FOTO JOSEFINA ANDERSSON

TEXT & FOTO JOSEFINA ANDERSSON

GRÄV DÄR DU STÅR

FOOD FOR THOUGHT 
SKAPAR ARBETSTILLFÄLLEN ISTÄLLET FÖR ATT JAGA DEM
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Köp saker som håller länge. 
Laga, byt, upcycla, och 
tänk alltid en extra vända 
innan du konsumerar nytt. 
Magasin Subtopia träffar 

Sandra Kinnaman, samhällsentreprenör i 
The Good Tribe för ett snack om hållbar ut-
veckling och en ”passion for sustainability”!

Sandra Kinnaman har rest och jobbat ut-
omlands under flera år, bland annat som 
lärare i Guatemala. Intresset för global 
utveckling, att hitta lösningar på olika 
problem på ett hållbart sätt har alltid 
funnits där. Men att skapa medvetenhet 
kring hållbar utveckling är svårt att göra 
på egen hand. Därför slöt sig Sandra  
Kinnaman till företaget The Good Tribe.

Idén till The Good Tribe föddes under en 
resa till Indien. Det landet lämnar inte nå-
gon oberörd. Där är kontrasterna enorma 
och vistelsen blev en symbol för polarite-
ten i världen vi lever i, säger Sandra. The 
Good Tribe tillhandahåller innovativa 
verktyg till skolor, företag och andra som 
vill hitta kreativa sätt att bli mer hållbara i 
sitt tänk och verkan. Det kan handla om 
föreläsningar, workshops och konkreta 
projekt. Gemensamt för The Good Tribe’s 
arbete är att kreativiteten och passionen 
alltid är med som en viktig pusselbit.

När människor får vara kreativa kommer 
de på hur mycket bra som helst, säger 
Sandra. Teorierna för hur man uppnår ett 
hållbart samhälle är många och åsikterna 
skiljer sig ofta åt. Inom The Good Tribe 
snackar man om hjärna, hjärta och cash. 

För att nå en lycklig och välmående planet 
så handlar det för oss om att tänka om 
sättet vi lever och gör affärer på, där den 
sociala och miljömässiga dimensionen 
ska få lika mycket utrymme som den 
ekonomiska. För att hitta vägen och 
motivationen till att övergå till en hållbar 
agenda är kreativiteten och passionen två 
viktiga framgångsfaktorer. Ett bra exempel 
är utbildningskonceptet ”earth.re.create” 
som går ut på att skapa passion för hållbar 
utveckling genom mode och design. Ett 
annat av The Good Tribe’s utgångspunkter 
är ”Zero Waste” som bygger på de tre R:en 
Reduce, Reuse, Recycle. Zero Waste meto-
den kan appliceras nästan varsomhelst och 
The Good Tribe driver flera spännande 
projekt inom Zero Waste för att belysa 
konsumtion och hållbarhet på nya sätt.

Sandras vardagstips till ett mer hållbart 
tänk: Fundera över behovet en extra 
vända innan du konsumerar nytt. Om du 
köper nytt, se till att det går att återvinna, 
återanvända, eller inte har en skadlig på-

verkan på miljön då det går i graven. Leta 
efter Cradle to Cradle produkter och
arrangera roliga bytesdagar, med kläder, 
prylar etc. Handla ekologiskt och fair 
trade, laga, och upcycla kläder, möbler 
och prylar. Upcycling är en metod där 
man ger gamla saker nytt liv genom att 
höja deras materiella värde.
Men framförallt, släpp loss fantasin och 
tänk på vad din passion är och hur du kan 
kombinera den med att leva mer hållbart!

THE GOOD     
         TRIBE

TEXT JOSEFINA ANDERSSON FOTO RUPERT PESS

 – CREATING PASSION FOR SUSTAINABILITY!

NAMN SANDRA KINNAMAN
ÅLDER 27 ÅR

GÖR SITTER I KLUMP I SUBTOPIA,  
DRIVER THE GOOD TRIBE I SVERIGE  
MED FYRA MEDARBETARE GLOBALT

BAKGRUND FIL KAND I SOCIAL-
ANTROPOLOGI

LÄS MER PÅ WWW.THEGOODTRIBE.COM 
& WWW.EARTHRECREATE.COM
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Vi träffas vid Albysjöns 
strand där Nalle har par-
kerat sitt hem; en blå buss 
med braskamin. Enligt 
Nalle är avståndet till  

arbetet perfekt. Bara femtio meter däri-
från ligger Nalles och kompaniet Burnt 
Out Punks kontor, verkstad, scen och 
replokal. ”Punkshangaren” som den kallas 
är bas för en internationell turnéverksam-
het som funnits i sju år. 

Nalle hamnade i Alby när cirkusen flyt-
tade hit och Subtopia startades. Arbetet 
är hans passion och han älskar att bo mitt 
i smeten bland artister, stora och små 
cirkusföreställningar och en ständig ström 
av nya spännande kulturprojekt.

Emma flyttade till Alby med sin familj re-
dan som barn. Hennes pappa ville bo här, 
eftersom han älskar naturen. Han ville ha 
sitt hem där det fanns skog inpå knuten. 
De flyttade runt när Emma var yngre, 

bland annat bodde de tre år i Chile, men 
på något sätt hamnade de alltid i Alby 
igen. Nu kan Emma inte tänka sig att bo 
någon annanstans. Varför skulle hon beta- 
la flera miljoner för att bo i stan när hon 
kan få allt hon vill ha i Alby? Speciellt som 
det är i Alby hon har sitt smultronställe.

Emma: Alby fritidsgård är mitt smult-
ronställe. Den ligger i Kvarnhagsskolan, 
så dagtid är det skola, men om kvällen 
blir kafeterian fritidsgård. Det är både 
mitt smultronställe och mitt jobb. Låter 
lite som om jag är en arbetsnarkoman 
kanske… Fast jag har aldrig jobbat här 
för pengarnas skull, utan för att jag får så 
mycket tillbaka. 
 Med tiden har fritidsgården blivit mitt 
andra hem och jag går dit även när jag 
inte jobbar för att bara hänga. Det finns 
en stämning där som jag inte har hittat 
någon annanstans. Det är avslappnat, 
tryggt och familjärt. Man kan komma 
dit och vara sig själv. Folk bryr sig om 

en. Man blir sedd och man vet att där 
finns människor man verkligen kan prata 
med. Kanske är det på det viset för att jag 
arbetat där så länge, men jag vill gärna tro 
att det känns så för någon som kommer 
hit för första gången också.

Nalle: Alby är ju stigmatiserat som stället 
som ligger utanför, för mig är det tvärt-
om. Det är stället som känns hemma. Vet 
man inte var man ska ta vägen åker man 
till Alby, där finns vännerna och familjen. 

Emma: Ja, det är inte det ”fysiska” i Alby 
och det är inte heller det ”fysiska” i fritids-
gården. Här finns inte de finaste lokalerna. 
Det viktiga är inte det man kan ta på. Det 
är stämningen och människorna som finns 
på en plats som gör att den blir speciell.

Nalle: Fast Alby har ju två sidor, det är 
inte bara tryggt. För mig är det nästan 
som om själva kombinationen gör platsen 
mer intressant. Samtidigt vet jag inte hur 

I ALBY
SMULTRONSTÄLLEN 

Det är en vinterdag med lagom kyla, 
sol som bryter igenom bulliga moln 
och gåvänlig is. Jag befinner mig i Alby 
tillsammans med Albyborna Emma  
Dominguez och P. Nalle Laanela som 
ska visa mig sina smultronställen.
TEXT ELIN BORRIE FOTO ALEX HINCHCLIFFE
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NAMN P. NALLE LAANELA

GÖR SHOWREGISSÖR & CLOWN PROFESSOR

BÄSTA MED ALBY NATUREN, KULTUREN  
& NÄRHETEN TILL BILTEMA



Za
ed

 M
ah

m
ou

d

A
bdalla Jaber

Esra Öcüt

Coo
l t

jej

Eldan Koljenovic

A
ng

elo
 M

ou
ra

d

Ge
nt

ia
na

 G
as

hi

Em
m

a 
D

om
in

gu
ez

M
er

ve
 B

ul
du

k

Büshra Özken

Hanan Zaid

Sandra
 Po

pov
iu

Ba
ou

 B
ot

hd
a

många gånger jag tänkt: ”Fuck det här, 
jag tänker inte bo i Alby något mer.” Jag 
har vänner som blivit nerslagna och jag 
vill inte vara rädd när jag går hem från 
tunnelbanan. Känner du det alls?

Emma: Nä, det gör jag inte. Jag känner 
mig konstigt nog tryggare i Alby om kväl-
len än om är jag är på till exempel Med-
borgarplatsen. Samtidigt förstår jag det 
du menar med baksidan. Det är lätt att 
romantisera ett ställe, men jag vet att Alby 
har sina negativa sidor också. Det är som 
att vara i en relation, man både bråkar 
och har bra stunder. Ibland stannar man 
kanske till och med kvar fast det är dåligt. 
Men just nu väger den positiva sidan över 
när jag tänker på Alby.

Nalle: Vågar du gå varsomhelst, närsom-
helst utan att känna dig rädd?

Emma: Ja, det gör jag. Det kan bero på att 
jag är fritidsledare, att jag känner mycket 
folk i området. Du kanske ser tre killar i 
luva gå förbi centrum tolv på natten. Jag 
vet att killarna är Henry, Johan och Peter. 

Jag ser människorna på ett annat sätt 
därför att jag känner dom. 

Nalle: Innan jag kände till Alby hade jag 
en bild av det som Sveriges Bronx. Men 
när man är här och tittar sig omkring ser 
man bara skog, koloniträdgårdar, vackra 
parker, Tullingesjön och Albysjön. Och en 
av Stockholms bästa skidbackar, Flotts-
brobacken. Att promenera i Alby är det 
finaste som finns. När man åker tunnel- 
banan från Masmo till Fittja och tittar 
till vänster ser man ut över Albysjön med 
skogsbeklädda stränder. Hela omgivning-
en är så vacker.
 Kommer du till Alby ska du ta dig ner 
till vattnet, längst ner på Albyvägen, och 
där hittar du en båtklubb. Precis till höger 
om den finns en stig längs med vattnet 
som du följer bort till Flottsbrobacken. 
Eller om det är en vacker vinterdag som 
idag så går du på isen förstås. Vid skid-
backens fot finns en fin gångbro där det 
brukar stå fiskare. Om somrarna fungerar 
den som hopptorn för badande barn. 
När man kommit dit fortsätter man bara 
lite till, så kommer man till en udde ut 

i Tullingesjön. Den ligger så vackert att 
Ingmar Bergman spelat in film där. Det är 
mitt smultronställe!

Efter att ha promenerat på isen, genom 
skogen, ut till den vackra udden, druckit 
kaffe och umgåtts på Albys fritidsgård, 
kan jag konstatera att oavsett fram- och 
baksidor finns det två goda skäl att åka till 
Alby: naturen och människorna. Och så 
mitt smultronställe förstås: Subtopia. 
/Elin Borrie, Subtopia.

NAMN EMMA DOMINGUEZ 

GÖR JOBBAR SOM FRITIDSLEDARE & 
PLUGGAR RETORIK PÅ SÖDERTÖRNS 
HÖGSKOLA  

BÄST MED ALBY KÄNSLAN AV ATT KÄNNA 
SIG HEMMA

39



HANGAREN
Är Subtopias största lokal med en öppen 
yta om 2 150 kvm och med en takhöjd 
på upp till 13 meter. Lokalen som 
tidigare var ett bygglager har renoverats 
med syftet att passa film- och tv- inspel-
ningar, föreställningar, event, produk-
tionsrep och mycket mer.

LOFTET
Loftet är en konferens-, fest- och 
eventlokal om 300 kvm som tar 360 
personer. När Subtopia byggdes som 
ladugård för 100 år sedan var detta ett 
höloft. Idag har vi konferenser, bröllop, 
begravningar, konserter, föreställningar, 
filmvisningar och workshops i lokalen 
men det har även hänt att den fyllts upp 
med sand och förvandlats till en öken.

Subtopia har totalt 14 000 kvm yta 
i Alby Botkyrka. Här finns lokaler för 
film- och TV- inspelning, konferens, 
event, fester och mer. Alla lokaler kan 
anpassas efter behov och vi frångår 
gärna det konventionella och hittar 
istället nya och kreativa lösningar. 
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TORNET
Tornet är Subtopias allra ljusaste rum, 
högt upp med utsikt över Albys gröna 
kullar och miljonprogram. Här får upp 
till 12 personer i styrelsesittning plats. 
När LM Ericsson byggde Subtopia för 
100 år sedan var tornet i experimentladu-
gården hans kontor.

HIMMELRIKET
Himmelriket är en rymlig och ljus lokal 
som tar 30 personer. Rummet är flexibelt 
och går att möblera efter behov.

PARADISET
Paradiset är Subtopias grönaste och  
skönaste rum med plats för 10 personer  
i styrelsesittning.

INFERNOT
Infernot – Subtopias lilla svarta. Ett 
grupprum för upp till 10 personer, per-
fekt för kreativ dialog.

CIRKUSLILLAN
Cirkuslillan är en ljus och fräsch lokal 
med vackra träbjälkar i taket. I lokalen får 
upp till 50 personer plats, i biosittning 
40 personer. I dagsläget används lokalen 
bland annat till cirkusträning. Den har 
även varit platsen för tillställningar som 
”Sewent”, ett multievent som blandade 
syworkshop, dans, sång, musik och mode.

DANSSTUDION
Dansstudion är en ljus, rymlig och flexibel 
lokal som kan ha flera användningsom-
råden. I lokalen får 20 personer plats och 
den används idag bland annat till balett-
lektioner och som träningslokal. Kommer 
du förbi sent en kväll kan det hända att du 
får en skymt av några lokala breakdansare 
som tränar inför nästa tävling.

STUDIO 3
Studio 3 är en lokal anpassad för tv- och 
reklamfilmsinspelning, cirkus och dans. 
Golvytan är 393 kvm, takhöjden är 6,5 
meter och det finns ett sviktande dans- 
och akrobatikgolv på 12 x 12,5 meter. 
Här finns också en green screen samt A16 
och A32 eluttag. (A 36 vid behov).

VILL DU VETA MER OM SUBTOPIAS 
LOKALER SKICKA ETT MAIL TILL 
KERSTIN.FAGERVALL@SUBTOPIA.SE
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Jag är troligen den som nämnt 
begreppen kulturella och kreativa 
näringar eller upplevelseindustrin 
flest gånger det senaste decenniet.  

         I mitt word-program har jag snabb-
kommando för uttrycken. I en vetenskap-
lig artikel om hur upplevelseindustrin 
(snabbkommando) växte fram som feno-
men i Sverige nämns jag 30 gånger.

Men jag börjar bli allt mer försiktig med 
begreppen. Det är ofta som de leder till 
missförstånd och de kan vara till såväl 
nackdel som fördel. 

Senaste exemplet på när retoriken omfor-
mar verkligheten på ett förhoppningsvis 
lyckosamt sätt är i EU-kommissionens 
idéprogram Kreativa Europa. Det samlar 
egentligen tidigare insatser, men under 
ett nytt namn och med nya formuleringar 
försöker de uppnå en budgetökning om 
37 procent. Jag tror att det kan vara en 
framgångsrik taktik under dessa europe-
iska kristider.

På många sätt påminner angreppssättet 
om Regeringens kulturutredning från 
2009. När den först presenterades blev 
den utskälld. Men perspektiven har 
snabbt förändrats. Idag märks inte samma 
protester från kulturlivet, snarare tvärtom. 
Kanske för att det ses som bästa möjliga 
sätt för att påvisa sitt värde och därmed 
öka sin finansiering.

Ungefär samtidigt med den nya kulturut-
redningen satte sig kulturministern och 
dåvarande näringsministern vid en press-
konferens och presenterade sin handlings-
plan för kulturella och kreativa näringar 
(snabbkommando igen). Sedan dess har 
just det här begreppet använts. Tidigare 
hade en myndighet förordat kulturnärin- 
gar och andra sa kreativa näringar, eller 
upplevelseindustrin.

Den svenska nationella satsningen hade 
föregåtts av en uppmärksammad rapport 
från EU-kommissionen om kulturens 
ekonomiska värde. Den konstaterade att 
kulturen var mer än dubbelt så stor som 
fordonsindustrin.
En annan trend som hade vind i seglen 
vid samma tidpunkt var den amerikanske 
professorn Richard Floridas idé om den 
kreativa klassen som lanserades i mitten 
av nollnolltalet. Huvuddragen i hans teori 
ramar in att det är denna grupp av männ- 
iskor som framför allt bidrar med den eko-
nomiska utvecklingen genom de viktig- 
aste innovationerna. Och denna grupp 
lockas till platser av ett rikt kulturliv.

Det var redan uppenbart att globalisering-
en hade eldat på en känsla av att platser 
konkurrerar med varandra – och att 
profilering och marknadsföring av platser 
därför blev allt viktigare. I vissa fall satte 
man hoppet till nya kulturhus och arenor 
som magneter. I andra fall skapades hand-

lingsprogram med prefixet ”kreativa”. 
Jag har varit på ett tiotal släpp av kreativa 
handlingsprogram i såväl Shanghai som i 
Falun.

Egentligen handlar de kulturella och krea-
tiva näringarna inte om vare sig skrytbyg-
gen eller politiska handlingsplaner. De är, 
om man ska hålla det enkelt, ett dussin 
branscher som plockats in under ett ge-
mensamt begrepp. De har inte själva valt 
det, utan i stället är det politiska agendor 
och forskares modeller som står bakom 
sorteringen. Bland annat ingår musik, 
litteratur, film, scenkonst, mode, datorspel, 
media och reklam – i praktiken ofta i kom-
bination. Svenska framgångsexempel som 
ofta nämns är Stieg Larsson, Acne, Spotify, 
Robyn, Battlefield och Cirkus Cirkör.

Jag är själv medskyldig. På Volante har vi 
arbetat med området i tolv år. Jag var med 
och tog fram den definition och den mät-
ning som fortfarande refereras till, även 
om dessa gällde ”upplevelseindustrin”. 
Det var för tio år sedan. Men på Till-
växtverkets hemsida – myndigheten som 
koordinerar handlingsplanen – definie- 
ras kulturella och kreativa näringar just 
utifrån de branscher som vi valde då. Det 
finns förstås anledning att uppdatera.

Satsningen på upplevelseindustrin hade 
sitt ena ben i tankarna om upplevelseeko-
nomin eller upplevelsesamhället. Utgångs-

Magasin Subtopia bad kulturekonomen 
Tobias Nielsén problematisera begreppet 
”kreativa näringar”.

VAR FÖRSIKTIG NÄR DU TALAR OM 

KULTURELLA OCH 
KREATIVA NÄRINGAR

TEXT TOBIAS NIELSÉN
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punkten är att det är upplevelsen som gör 
att en kund är beredd att betala lite extra 
för en produkt. Antingen i form av att det 
finns en bra story om produkten – tänk 
Saltå kvarn – eller att själva inköpet, till 
exempel i en butik, inramas av en särskild 
atmosfär. För 10–15 år sedan var de här 
tankarna nydanande. Idag är de självklara.

Upplevelseindustrin fördes fram som 
viktig för Sveriges tillväxt från slutet av 
1990-talet av Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling. Det var denna orga-
nisation som stod bakom statistiken samt 
satsningar på mötesplatser och kluster.

De var något på spåret med att vilja satsa 
på olika platser. Kreativitet är en kollektiv 
process – trots den gamla bilden av det 
kreativa geniet. Under romantiken sågs 
skapandet som en fråga om känsla och 
inspiration, istället för kunskaper och 
färdigheter. Konstnären – geniet – an-
sågs också höjd över vardagslivets krav 
och alldagligheter, över samhällets lagar 
och förordningar. Utifrån idén om den 
upphöjda kreativa människan växer bilden 
fram om att det är en ensam individs iso-
lerade insatser som leder till det bästa som 
kan åstadkommas. 

Vi kan också lätt tänka oss skaparen vid 
flygeln, vid skrivbordet eller i sin ateljé. 
Fokuserade individer i avskilda platser 
vigda åt koncentration under nyskapande. 
Men den här bilden måste kompletteras 
– och till stor del modifieras. Skapandet 
bygger också på erfarenheter från olika 
människor och miljöer. Kreativitet föds all-
tid ur ett sammanhang. Den härstammar 
från individer, men utvecklas kollek-tivt, i 
samspelet mellan människor och miljöer.

Därför är platsen så viktig. Storstaden 
har här ett försprång. Utanför den, i såväl 
förorten som på landsbygden, kan kluster 
stimuleras i form av att samla verksamhe-
ter och individer till olika hus. Subtopia är 
ett bra exempel på en sådan ansats.

Så vad är då problemet med att lyfta fram 
kulturella och kreativa näringar? Jag vill 
till att börja med att upprepa att mycket 
bra görs. Samarbeten mellan politikom-
rådena kultur och näring har förbättrats 
avsevärt. Många kreatörer har fått förstå-
else för att de också är företagare och som 
sådana har rättigheter, möjligheter och 
uppmärksamhet att begära. 

Men det finns risker. En handlar om att 
satsningar riskerar att bli kortsiktiga. 
Att ekonomisk tillväxt enbart hamnar i 
förgrunden på bekostnad av en långsiktig 
kulturpolitisk grund som tar sin utgångs-
punkt i barn och unga. Från ett kultur-
politiskt perspektiv finns inget viktigare 
än att unga blir intresserade av kultur. 
Kultur är ett typexempel på förvärvad 
smak, vilket innebär att den utvecklas över 
tiden men måste erövras först. Att något 
sådant sker senare i livet är mycket mindre 
troligt. Det innebär att om nya genera-
tioner växer upp som kulturintresserade 
– både av att medverka och ta del – läggs 
grunden för ett samhälle som fortsätter att 
präglas av kultur. För denna nya genera-
tion kommer ju ta beslut i den riktig som 
stimulerar sådan framväxt.

Från ett ekonomiskt perspektiv är detta 
också en viktig strategi. Kulturella och 
kreativa näringar är idag erkända för sin 
ekonomiska betydelse, men hur ska nya 
inkomstbringande stjärnor och företag 
skapas om inte nya talanger fångas upp 
och ges möjlighet att blomstra? 
Därför – apropå treåriga handlingsplaner 
och projekt – så är det egentligen viktigare 
med breddinsatser och att förutsättningar 
skapas med ett långsiktigt perspektiv. Inga 
tennisbanor, ingen Björn Borg. Inga replo-
kaler eller klubbscener, ingen Lykke Li.

Så att även en kulturens Zlatan kan upp-
täckas och inte förbli en oupptäckt hemlig-
het på en bakgård i Rosengård, eller Alby. 

NAMN TOBIAS NIELSÉN

GÖR VD, KULTUREKONOM & FÖR-
LÄGGARE PÅ KUNSKAPSFÖRETAGET 
VOLANTE

FOKUS KULTUREKONOMI 
& SAMHÄLLSFÖRÄNDRING

BLOGGAR PÅ KULTUREKONOMI.SE

MOTTO KUNSKAP BÖRJAR MED  
DELAD KUNSKAP
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2FUNNY
Dynamiska duo. Överjordiskt bra  
komedi, magi och jonglering.

ALBY IF
idrottsförbund med aerobic, baseboll, 
bordtennis, fotboll och softboll.

BALAGANS 
Cirkuskompani. Tänjer på gränserna 
med en mix av akrobatik, teeterboard, 
dans, fysisk närvaro och charm. 

BODY MIND LEARNING 
Arrangerar seminarier och workshops 
inom konflikthantering.

BURNT OUT PUNKS
Några av Sveriges mest erfarna 
eldartister skapar gasolinindränkt 
punkcirkus.

C&T CREATION 
Webbtjänster, design och formgivning, 
reklam samt textbearbetning.

CIRCUS ARTS 
Artistförmedling och cirkusproduk-
tionsbolag. Underhållning på hög nivå.

CELSO Y FRANA
Duo som turnerar världen över med 
akrobatik där de vill skapa en bro mel-
lan cirkuskonsten och vardagen.

CHIPMUNK FORGE
Cirkuskompani vars konstnärliga under-
sökningar utgår från en kärlek till form, 
detaljer och absurda idéer. 

CIRCUS VILLAGE 7 VAGNAR
Sveriges första cirkusby finns i Alby vid 
den gamla 4-H gården i Alhagen och 
drivs av föreningen 7 vagnar.

CIRKUS CIRKÖR
Ett av Sveriges första nycirkuskompa-
nier. Deras ledord är solidarisk indivi-
dualism, galenskap och engagemang!

DAGNY´S PRODUCTIONS
Med cirkusproduktioner och workshops 
utmanar Dagny´s invanda bilder av vad 
det innebär att vara människa.

DRÖMDEG
Botkyrka kommuns stipendium för alla 
mellan 13 och 25 år som har ett dröm-
projekt de vill genomföra i botkyrka. 

FAN-ATTICKS
Cirkuskompani som trotsar gravi-
tationen med dynamik, humor och 
känslomässig slagkraft. 

FANZINGO 
Bakdörr till media-världen. Professio-
nellt basecamp som bistår med boll-
plank, pepping, kontakter och teknik.

FIA LÖNNBORN
Stylist, kostymdesigner och mönster-
konstruktör. Hon har bl.A. Arbetat med 
melodifestivalen 2011 och cirkus cirkör.

FILMBASEN
Växthus för unga filmare som berikar 
film-Sverige med nya berättarröster. 

FILMRESIDENS SUBTOPIA
Artist in residence-program för filmare 
som arbetar med långfilm i lågbudget-
klassen. 

FUNNYBONES PRODUCTION 
Förmedlar högklassig svensk underhåll-
ning inom musik, komik och nycirkus.

FÖRENINGEN FÖR 
ALBY FOLKHÖGSKOLA 
Flera aktörer som planerar en folk-
högskola där man bl.a. ska kunna läsa 
cirkus, gatukonst, film, dans, och musik.

ISLAMISKA FÖRBUNDET 
Muslimsk förening med medlemmar 
från olika länder som bl.a. lär barn och 
ungdomar att läsa och skriva arabiska. 

JOHAN WELLTON 
Varietéartist som serverar jonglering i 
världsklass och knivskarp komik med 
glimten i ögat.

KAJSA BOHLIN
Dans-akrobat och poet med ett 
konstant behov av att skapa och en 
passion för oavsiktliga absurditeter.

KOMPANI BASTARD 
Specialister på masker, dockor och att-
ributmakeri. Arbetar med produktioner 
inom teater, cirkus, film, tv och opera.

KLUMP SUBTOPIA 
Arbetsplats där människor möts. Med 
hjälp av coachning omvandlas idéer till 
hållbara och lönsamma företag.

KULTURLABBET RUTAN
/BOTKYRKA KULTURSKOLA
Erbjuder kurser i musik, dans, teater, 
bild och form.

LA MEUTE
Sex akrobater som är primater av arten 
homo sapiens. i en tid av individualism 
väljer de samarbete. 

LOLA
Konstnärsgrupp som bl.a. Arbetar med 
större offentliga utsmyckningar.

MANEGEN
Arbetar för att skapa bättre arbetsvill-
kor och en starkare marknad för cirkus, 
varieté och gatuperformance.

MANUSPILOTERNA 
Ettårig heltidsutbildning i att skriva 
filmmanus.

MARIE-LOUISE MASRELIEZ
Konstnärlig ledare och koreograf.
Fokuserar på nya sätt att skapa  
berättande cirkus.

PATRIK & WES
Erfarna jonglörer som innehar världsre-
kord och visar innovativ jonglering.

JOHANNA I KÖKET
Lunchrestaurang och catering som 
lagar vacker god mat med kärlek och 
inspiration från världens alla kryddhörn.

RUBY ROSE PRODUCTIONS 
Kulturproduktionsbolag som arbetar 
med teaterföreställningar, konserter, 
klubbar, releasefester m.m.

S:T BOTVIDS GYMNASIUM 
/ CIRKUSPROGRAMMET 
Gymnasieutbildning i samarbete  
med Cirkus Cirkör.

SAME BLOOD ENTERTAINMENT
Skivbolag med inspelningsstudio i 
Subtopia som producerar hip hop.

SENIORNET BOTKYRKA
Datorförening för seniorer där äldre lär 
äldre dator- och programkunskap.

SCENSKOLAN FEJM 
Botkyrkas scenskola för alla mellan 
4–20 år som vill sjunga, dansa, spela 
teater eller vara scenarbetare.

SIRQUS ALFON
Galnaste och gladaste scenshowen där 
fyra genier blandar akrobatik och dans-
nummer med världshits i megafonstil.

SISTERS
Cirkuskompani som sammanför tre 
killar, två kinesiska pålar och tre olika 
kulturer.

STUDIO BARBARELLA
Inspelningsstudio för framtida hipho-
pare, rappare, sångare, låtskrivare och 
producenter.

SUBFUZION
Plattform för ungdomar där de kan  
arrangera evenemang, utveckla intres-
sen och skapa sig ett nätverk.

SVENSKA FLICKAN
Musik- performancegrupp som förför 
publiken med humor, syntar, kött, och 
sambarytmer.

SWEBOUNCE 
Cirkuskompani som skapar föreställ-
ningar med hoppstyltor, tyskt hjul, 
eldshow och en robot.

TANMIS COMPANY
Två franska cirkusartister som tillsam-
mans utvecklar vad de kallar arkitekto-
nisk cirkus.

BALETTSKOLAN VACKRA ROSEN 
Kombinerar klassisk balett och rytmisk 
sportgymnastik för barn mellan 5–15 år. 

WHY PRODUKTION
Musik- och produktionsbolag med 
studio i Subtopia .

BRIGHTSALES
Företag som arbetar med mötesbok-
ning, prospektering och quick-and-
meet marketing.

RÄTTBUSS (DEL AV KLUMP)
En buss med öppna sinnen där männis-
kor kan mötas, transporteras, beskåda 
konst, lyssna på musik m.M.

KONSTNÄRING (DEL AV KLUMP)
Plattform för konst som skapar förut-
sättningar för oväntade möten mellan 
konstnärer och näringsliv. 

ARKAN ASAAD (DEL AV KLUMP)
Författare till stjärnlösa nätter (2011) 
och eftertraktad föreläsare runt om i 
Sverige.

FOOD FOR THOUGHT (DEL AV KLUMP)
Använder matlagning som resurs för 
att motverka utanförskap.

VARDAGSFRED (DEL AV KLUMP)
Genomför kurser i konflikthantering.

JORD-NÄRA (DEL AV KLUMP)
Skapar sociala mötesplatser genom 
urbana odlingar. 

VIFIRA (DEL AV KLUMP)
Scenkonstkompani med betoning på 
cirkus och dans.

KEL (DEL AV KLUMP)
Gör scenkonst av ämnen som städning, 
gymnastik, vattenbalett, sexualupplys-
ning, globalt samvete och sjukvård.

MAGMANUS (DEL AV KLUMP)
Cirkuskompani. Arbetar med gatutea-
ter. Publikkontakt, lekfullhet och impro-
visation blandas med vass cirkusteknik. 

THE GOOD TRIBE (DEL AV KLUMP)
Arbetar för social, ekonomisk och 
miljömässig förändring. 

FLER FÖRETAGARE I KLUMP:

AMANDA MAGNUSSON, Dockteater.

DILAN AZIZOGLU, Filmare.

DOLORES FILM, Filmproduktion
Skulpturverket, Konst.

HERMAN, 
Spelutveckling & Rekreation.

IDA CARMEL WAHLUND, 
Teaterproduktion.

JAREK NALEWAJKO, 
Filmproduktionsbolag.

JOEL BOTNEN DIAMANT, Filmmusik.

MARIOAN MARIO HOSSEINI, Filmare.

SAHAB AHMADIAN, 
Radioproducent.

TYSZKIEWICZ MIESZKO, Film.

AKTÖRER I SUBTOPIA
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Musikscenen

Teatern

Festen

 RättBuss

Behöver du förflytta en grupp mellan A-B?
Snabbt och smidigt - men inte tråkigt?

RättBuss
Bussen   som    enar
kulturella hållplatser
redan vid påstigning

För information och bokning www.rattbuss.se

Galleriet

ANNONS



YRKESHÖGSKOLA: 
Åtta val som kan förändra ditt liv

GYMNASIUM:
Fyra estetiska spetsutbildningar

Skylt- och storbildsproducent Livesändning i Xenters TV-studioLiveTV-specialist Bild & Form – Animation

• LiveTV-specialist, 1 år
• Skylt- och storbildsproducent, 2 år
• Bokbindare, 1 år
• Tryckare, 1,5 år
• Säkerhetssamordnare, 2 år
• Redovisningsekonom, 2 år
• Försäkringssäljare, 1 år
• Finansrådgivare, 1 år

• Bild & Form – Animation
• Film/TV
• Radio & Ljuddesign
• Foto

Yrkesprogram med 
högskolebehörighet
• Grafisk Medieproduktion

Entrén till ditt nya yrke

      www.xenter.se /yrkeshogskola       www.xenter.se /gymnasium

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

Här möter Ni en kreativ och 
stimulerande miljö.

www.hallundafolketshus.se

HALLUNDA 
FOLKETS HUS

ANNONS




