Verksamhetsberättelse

2012

Martin Mutter Produktion
Ekonomisk Förening

Inledning

Teater Martin Mutter (TMM) skriver härmed sin verksamhetsberättelse för sitt tjugofemte verksamhetsår
1/1 2012 – 31/12 2012.
Teater Martin Mutter är en fri professionell teater. Vi
producerar i huvudsak skolteater för klass F-9, men vi
riktar oss även till förskolor, gymnasiet och vuxna.
Vi tror på teater som en avgörande kraft i samhället
– att kulturen har stor betydelse för att samhällsutvecklingen ska vägledas av humanistiska värderingar.
Vi tror på styrkan i att mötas kring allmänmänskliga
frågeställningar och att värden som empati, identifikation, kreativitet och fantasi är livsviktiga för så väl
barn som vuxna.
Teatern är organiserad som en ekonomisk förening.
Verksamheten styrs av en styrelse som är högsta beslutande organ. Styrelsen anställer en teaterchef som skall
driva verksamheten. På teatern finns ett konstnärligt
råd och ett verksamhetsråd. Där diskuteras innehåll,
teman, framtida produktioner och projekt. De är också
forum för utveckling.
Vår verksamhet har sin bas i Grenadjärstaden i Örebro.
Här har vi en vacker och funktionell teaterlokal med
plats för 120 personer i publiken. När vi spelar för barn
och ungdom spelar vi mestadels för mellan 60 till 100
personer. Vi vill värna om den nära kontakten i mötet
med den unga publiken.
Teater Martin Mutter spelar också på turné i Örebro
Kommun, i Örebro län och i övriga Sverige. Vi producerar en till två barn- och ungdomsteaterproduktioner
per år, och ibland en mindre produktion för vuxna.
Forumteater och annan typ av uppdragsteater är numera en självklar del i vårt teaterarbete. Denna interaktiva
metod visar att kultur och arbetsliv/näringsliv kan
berika varandra och mötas under kreativa former.

Konstnärlig inriktning och
produktioner 2012
I vårt arbete med barn- och ungdomsteater använder vi
oss alltid av referensklasser. Det är viktigt att känna till
barnens verklighet, och elevernas åsikter under repetitionsarbetet är av stor vikt för oss. Vi berättar historier
som starkt engagerar oss och vill beröra genom både
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Malin Arvidsson på turné
Foto: TMM

skratt och gråt, och väcka tankar, reaktioner och
diskussioner. Vi vill ge publiken en chans att se saker
från olika håll, ge mod att förändra, se möjligheter och
skapa förståelse för att man inte är ensam.
För oss är det viktigt att kunna presentera en hel scenografi, även när vi turnerar. Många elever kommer
aldrig till en ”riktig” teaterlokal och därför vill vi ta
med så mycket som möjligt av det magiska teaterrummet även till deras gymnastiksal
Hedvig och Max-Olov. (från 2011) Lågstadiepjäsen
”Hedvig och Max-Olov” är en actionhistoria i glesbygdsmiljö. Lantisungen Hedvig önskar sig en häst
men får en åsna, börjar ljuga, hamnar i knipa och
kämpar med ordet ”förlåt”. Rökande raggare, hämndlystna hästtjejer och besvikna pappor befolkar denna
fartfyllda pjäs som även innehåller mycket musik och
sång. Pjäsen, som bygger på en bok av Frida Nilsson,
spelades på turné under våren 2012.
Mannen i båten (från 2010) är en berättarföreställning utifrån P O Enquists novell, och producerades i
samarbete med Västerbottensteatern. Den beskriver
en händelse i barndomen, varefter inget blir sig likt.
Berättarens bästa vän drunknar under en tur med deras
hemmabyggda flotte. Den tar också upp frågan om
skuld. Kunde han ha räddats? Pjäsen spelades på turné
vid enstaka tillfällen under 2012 bl a på Klara soppteater/Stockholms Stadsteater.
Sista natten (från 2011) är en mellanstadiepjäs som
bygger på en novell av Ulf Stark. Den handlar om
pojkarna Johan och Ove som tidigare var vänner. Men
efter att Oves pappa dog så blev Ove lite märklig och
Johan försöker undvika kontakt. Men en dag går det
inte längre. Johan blir meddragen för att lyssna på
Oves radiosändare, med vilken han säger sig kunna
få kontakt med de döda. En spännande och lite kuslig
historia om vänskap, saknad och möjligheten att allt
kanske inte har ett slut. Spelades på turné under våren
och hösten.
Doppler – i kamp mot duktigheten är berättelsen om
en man, som efter sin fars bortgång, bestämmer sig
för att lämna allt och alla och flytta ut i skogen. Den
vanvettiga skrönan går över älgkalvar, krigsmodeller,
föräldramöten, totempålar och suget efter en gigantisk

Hedvig och Max-Olov
Åsa Gustafsson
Foto: Joacim Nilsson
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Toblerone. ”Doppler” är en ny musikalisk berättarföreställning som bygger på en roman av Erlend Loe.
Pjäsen hade premiär strax innan sommaren, i samband
med teaterns 25-års jubileum, och spelades offentligt
på teatern under hösten, samt på turné.
Nu är jag här! Under hösten hade vår nya lågstadiepjäs premiär. Den handlar om Uno, som är en ensam
och elak lärare som hatar barn. Men en dag möter han
en herrelös hund som söker en vän, och livet börjar
förändras. Pjäsen bygger mycket fritt på den sanna japanska historien om den trogna hunden Hachiko. Projektet går under namnet ”Två språk”, och innebär att
svenskt teckenspråk och talad svenska möts på scen,
och att både döv och hörande publik kan förstå pjäsen
utan tolk. Projektet är ett samarbete med Riksteatern
Örebro Län och med ett stort stöd från Svenska Postkodlotteriet. Under arbetets gång vävdes även ett tredje
språk in - den ritade bilden - och en konstnär skapar
miljöerna i pjäsen ”live” med hjälp av en ritplatta. Spelades på vår scen i Örebro under hösten, samt på turné.
Gamla sagor blir som nya är en föreställning för förskolan. Med hjälp av musik, improvisation och förslag
från barnen leker skådespelarna fram en helt ny version
av den klassiska sagan Bockarna Bruse. Har spelats på
förskolor i Örebro under hösten.
Säkert? I samarbete med ungdomsmottagningen gjordes en interaktiv föreställning om sex och samlevnad,
könssjukdomar och vikten av att använda kondom.
Den spelades som klassrumsteater för åk 8 under hösten.
Blåst! I samarbete med konsumentrådgivningen gjordes en diskussionspjäs om konsumenträttigheter och
avtal. Den spelades för ungdomar på gymnasiet under
hösten.
Improviserad melodifestival. Strax före jul slog vi
upp dörrarna för 2012 års improviserade melodifestival. Ryktet från förra årets succé verkade ha spridit
sig, och i år vågade vi satsa på tre kvällar som snabbt
blev slutsålda. Medverkade gjorde improvisatörer och
sångare från improvisationsteatrar i Stockholm, lokala
artister samt våra egna skådespelare. Text och musik
hittades på i stunden, publiken var delaktig genom att
hitta på låttitlar och rösta fram en vinnare. Detta år
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DOPPLER
- i kamp mot duktigheten
Jonas Hedlund & Johan Renman
Foto: Joacim NIlsson

teckentolkades även en av kvällarna. Servering, glitter
och glamour, personalens stora engagemang och publikens positiva reaktioner gav en fin avslutning även på
detta år.
Se & Hör ett samarbetsprojekt tillsammans med
Konstfrämjandet i Örebro. Tre konstnärer presenterar
sitt skapande på ett annorlunda sätt. Projektet påbörjades under 2012 och beräknas sätta igång under 2013.

Gästspel och andra arrangemang
I februari gästspelade Improvisation & co med den
improviserade och teckentolkade (skuggtolkade) musikalen Choklad. Föreställningen spelades både i en
barnversion på dagen och en vuxenversion på kvällen.
I oktober framförde Maria Sedell berättarföreställningen Anna-Stina Knas – kvinnan i Bränntjärn i
teaterns foajé.

25-årsjubileum
2012 fyllde Teater Martin Mutter 25 år. Detta firade vi
med öppet hus på teatern den 12 maj. Fika, allsång för
barn och film/fotovisning från tidigare pjäser lockade
allmänheten till vår teaterlokal. En utställning med
teaterkostymer och scenografidetaljer fanns till beskådan, och på gården hade vi loppis med saker från vårt
rekvisitaförråd. (Pengarna från loppisen gick sedan till
Kvinnohuset i Örebro.)
På kvällen var det fest, och inbjudna var alla som
någon gång arbetat på teatern. Det blev många kära
återseenden, och Hans Bengtsson, en av Martin Mutters grundare, berättade hur det hela startade 1987.
Föreställningen Doppler – i kamp mot duktigheten
hade en bejublad premiär!

Forumteater
Under 2012 har vi genomfört 14 forumspel/uppdragsteater varav 12 för för Sveriges Kommuner och Landsting/Tillväxtverket, Förenkla helt enkelt, en utbildning för Sveriges kommuner. Det handlar om vad som
händer när kommuner och företag möts. Ett uppdrag
som påbörjades 2010.

Improviserad melodifestival
Robert Weitz
Foto: TMM
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Vi har tillsammans med tankesmedjan WeSign fortsatt vårt forumteaterprojekt på teckenspråk för teckenspråkiga och vi genomförde kurshelg nr 2 i januari
2012 (se även Nätverk/kontakter).

Skapande skola
Vi deltog som konsulter i ett projekt på Närlunda
skolan i Askersund. Där skulle årskurs 1-5 göra en film
med namnet SAMS. Klasserna skrev manus, gjorde
scenografi, kostym mm. Vi hjälpte till med tips och
råd på hur man ska tänka när man gör film. Allt från
att göra storyboard till hur man kan ”fuska” med film.
Vi var där i två omgångar och träffade varje klass för
sig båda gångerna. Det blev 20 möten med en massa
härliga elever och deras lärare. Den 15 maj var det stor
filmpremiär ute i gröngräset med utställningar, fika,
korvgrillning och försäljning av filmen så klart.

Externa uppdrag
Vi har också sålt en del tjänster under 2012.
Carina Nyström var gästlärare i teaterproduktion på
Örebro Universitets Teaterpedagogutbildning samt har
föreläst ett flertal tillfällen i andra sammanhang.
Vår kostymör, Catherine Giacomini har under året
arbetat med kostym till St Nicolai kyrka (Svenska
kyrkan) i Örebro och deras krönikespel 1812. Hon har
också även arbetat med kostym till Svenska Kammarorkestern i Örebro och operasångerskan Nina
Stemme.
Vår scenograf Frida Thofelt arbetade även hon med
krönikespelet 1812 och gjorde scenografi som byggdes upp i St Nicolai kyrka.
Vi representerade Teatercentrum på estetiska torget
på Skolforum 29-31 oktober på Älvsjömässan under
rubriken ”Skapa ditt drömrum? Res ut i rymden? Kom
och visa var skåpet skall stå!” Uppdraget som Frida
Thofelt och Johan Dahlström fick var att visa enkla
tekniker för att framställa miljöer som kan användas
under Skapande skola.
Inger Holmstrand Gawell, skådespelare medverkade
vid Kumla biblioteks arrangemang Kura skymning
i november då hon läste högt. Vi deltog också i ett
seminarium på Örebro Universitet om Mäns våld
mot kvinnor då samma skådespelare framförde en
monolog.
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Mannen i båten
Jonas Hedlund

Foto: Börje Gustavsson

Nätverk/kontakter
Vi har tillsammans med tankesmedjan WeSign fortsatt vårt arbete med forumteater med och för döva/hörselskadade (se även Forumteater).
Vi samarbetade med Örebro teaterförening och Dövas förening i Örebro län när vi arrangerade gästspel
med föreställningen Choklad!

Nu är jag här!
Helena Hedlund

Foto: Joacim NIlsson

Vårt samarbetsavtal med Stadra Sommarscen utanför Nora innebar att vi gästspelade med föreställningen Doppler i augusti.
Vild Vacker Vuxen arbetar med kulturverksamhet för
vuxna med utvecklingsstörning. TMM sitter med i deras referensgrupp och bidrar med vår teaterkompetens
samt bjuder in dem till våra föreställningar.
TMM har deltagit i dialogmöten med landsting och
kommun och bjudit in kommunala politiker för att
informera om vår verksamhet. Vi har deltagit i olika
nätverk. Under året har vi också haft ett stort antal studiebesök från t ex estetiska program, Örebro Universitet, Folkhögskolor m fl.

Utbildning
Inför höstens repetitionsstart av ”Nu är jag här!” hade
hela teatern en uppstartskurs i rörelse och akrobatik
med Sarah Broberg (skådespelerska och rörelsepedagog på Teaterhögskolan i Luleå.)
Under 2011 gick Teater Martin Mutter in i ett arbete
med Trygghetsrådet TRS, den s k KIV-processen,
(Kompetensutveckling av Individ och Verksamhet.)
Detta arbete fortsatte under våren 2012. Annika Hamrin från Trygghetsrådet ledde träffarna som bestod av
hel- eller halvdagar där alla anställda medverkade i
samtal, uppgifter och diskussion. På detta sätt har vi
försökt kartlägga vår verksamhet och få syn på vår historia, och målet var att det skulle resultera i en klarare
bild av vilka vi är och vad vi vill. En tydlig verksamhetsplan och en större delaktighet och trygghet för våra
anställda var också ett mål. Efter avslutat arbete var det
då dags för kompetensutvecklingen, vilken vi får viss
ekonomisk hjälp med av Trygghetsrådet, och den är i
dagsläget i full gång.
Vi har också deltagit i olika seminarier om bl a Crowd
Funding och om att ta betalt som kulturutövare. I maj
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åkte teatern till Bibu (Barn- och ungdomteatersbiennalen) i Lund. Teater- och dansföreställningar från både
Sverige och andra länder, seminarier, workshops och
möten gav inspiration.
Strax före jul hade hela teatern en internkurs i ekonomi med Carina Nyström.

Produktionerna

Vi spelade 265 föreställningar för 18 295 personer.
Sista natten
Premiär:
Spelades:
Målgrupp:
Antal fst:
Publik:

11 nov 2011
18 jan- 23 feb, 12 nov-23 nov 2012
10-12 år
50
3 052 barn 379 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
Johan och Ove var bästa vänner. Det var innan Oves
pappa dog. Efter det börjar Ove bete sig lite “konstigt”
och Johan vill inte träffa honom längre. Är det som
Ove påstår? Att man med en radiosändare kan få kontakt med – de döda…?
Av:		Ulf Stark
Förlag:		Colombine
Manus:		Jonas Hedlund
Dramaturgkonsult:		Stefan Lindberg
Musik/ljud:
Peter Bryngelsson
Regi: 		Gunilla Orvelius
Medverkande: 		Jonas Hedlund och Niklas Larsson
		vt 2012, Anton Häggblom ht 2012
Scenografi: 		Frida Thofelt
Kostym: 		Catherine Giacomini
Ljus & teknik: 		Johan Dahlström/Tomas Fridborg
Producent: 		Kajsa Wadström
Gamla sagor blir som nya
Premiär:
27 aug 2012
Spelades:
27 aug-12 nov 2012
Målgrupp:
4-6 år
Antal fst:
17
Publik:
370 barn 77 vuxna
Medverkande:
Jonas Hedlund (skådespelare)
Johan Renman (musiker)
Sammanställning/regi:
Mats-Arne Larsson/Hedlund/
Renman
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Sista natten
Niklas Larsson

Foto: Nina Hellström

Kostym:
Producent:

Catherine Giacomini
Carina Nyström

Hedvig och Max-Olov
Premiär:
22 mars 2011
Spelades:
21 mars-30 maj 2012
Målgrupp:
7-10 år
Antal fst:
64
Publik:
4 962 barn 464 vuxna
TEXT FRÅN INFOBLADET
Hedvig drömmer om en egen häst. Men får man ingen
häst – utan bara nästan en häst – kan det hända att man
drabbas av ljugarsjukan.
Av:
Frida Nilsson
Förlag:
Natur och Kultur
Manus:
Helena Hedlund
Regi/musik:
Mia Nilsson
Medverkande:
Helena Hedlund, Olov Häggmark,
		Åsa Gustafsson, Malin Arvidsson
Scenografi:
Frida Thofelt
Kostym:
Catherine Giacomini
Ljus:
Johan Dahlström/Tomas Fridborg
Producent:
Kajsa Wadström
Nu är jag här!
Premiär:
Spelades:
Målgrupp:
Antal fst:
Publik:

12 okt 2012
12 okt-6 dec 2012
6-9 år
48
3 222 barn 488 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
Uno är en ensam och elak lärare som inte tycker om
barn. En dag möter han en herrelös hund. Den nya
vänskapen förändrar livet för Uno. För kanske kan man
inte längre vara elak om någon envisas med att påstå
att man är snäll? Föreställningen spelas på svenskt
teckenspråk och talad svenska!
Manus:
Helena Hedlund
Regi:
Mia Nilsson
Översättning till
teckenspråk:
Tommy Krångh
Musik/arr:
Johan Renman
Medverkande.
Helena Hedlund, Tommy Krångh,
Cecilia Jansson
Scenografi:
Frida Thofelt
Kostym:
Catherine Giacomini

Nu är jag här!
Tommy Krångh
Foto: Joacim NIlsson
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Rörelseinstruktör: Sarah Broberg
Ljus:
Johan Dahlström/Tomas Fridborg
Producent:
Kajsa Wadström
En del i projektet Två språk som drivs av Teater Martin
Mutter och Riksteatern Örebro Län med extra medel
från Svenska Postkodlotteriet. Under hela repetitionsperioden använde vi teckenspråkstolkar.
Mannen i båten
Premiär:
Spelades:
Målgrupp:
Antal fst:
Publik:

23 mars 2010
12 jan-1 feb 2012
Vuxna och gymnasiet
3
320 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
Ett barndomsminne om det som hände vid Bursjön i
Västerbotten sommaren då jag fyllde 9 år.
Text:
PO Enquist
Regi:
Mats-Arne Larsson
Musik:
Mikael Karlsson
Medverkande:
Jonas Hedlund, Mikael Karlsson
Scenografi:
Frida Thofelt
Kostym:
Catherine Giacomini
Ljus:
Johan Dahlström
Producent:
Carina Nyström
Ett samarbete med Västerbottensteatern
Doppler - i kamp mot duktigheten
Premiär:
12 maj 2012
Spelades:
12 maj-29 sep
Målgrupp:
Vuxna och gymnasiet
Antal fst:
17
Publik:
630 vuxna 85 ungd
TEXT FRÅN INFOBLADET

Doppler är berättelsen om en man, som efter sin fars
bortgång, bestämmer sig för att lämna allt och alla.
Men det visar sig lättare sagt än gjort…
Text:
Erlend Loe
Textbearbetning: Jonas Hedlund
Regi:
Mats-Arne Larsson
Musik:
Johan Renman
Medverkande:
Jonas Hedlund, Johan Renman
Scenografi:
Frida Thofelt
Kostym:
Catherine Giacomini
Ljus:
Johan Dahlström
Producent:
Carina Nyström
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Doppler
Jonas Hedlund
Foto: Joacim NIlsson

Forumteater/Forumspel
Spelades:
19 jan-23 nov 2012
Målgrupp:
Vuxna/ungdom
Antal fst:
14
Publik:
1 950 vuxna
Texter:
Carina Nyström, Kajsa Wadström,
Medverkande:
3-5 skådespelare + 1 spelledare
Producent:
Carina Nyström
Uppdragsteater - SÄKERT?
Ett uppdrag från och samarbete med Örebro Läns
Landsting/Ungdomsmottagningen Knuffen. Syftet var
att med information (personal från Knuffen) och teater
få ungdomar att förstå vikten av att använda kondom.
Spelades:
2-26 okt 2012
Manus:
Per Skjöldebrand
Regi:
Inger Holmstrand Gawell
Målgrupp:
Årskurs 8
Antal fst:
36
Publik:
859 ungdom 69 vuxna
Medverkande:
Jonas Hedlund, Åsa Gustafsson,
Saga Hedberg, David Levi samt
personal från Knuffen.
Uppdragsteater -BLÅST!
Ett uppdrag från och samarbete med Konsumentvägledningen i Örebro. Syftet var att med information
(konsumentvägledare) och teater ge ungdomar kunskap
om hur man ingår avtal, rättigheter och skyldigheter.
Spelades:
12-21 nov 2012
Manus/regi:
Mats-Arne Larsson
Målgrupp:
Gymnasiet
Antal fst:
10
Publik:
910 ungdom 12 vuxna
Medverkande:
Åsa Gustafsson, David Levi samt
konsumentvägledare från Örebro
Kommun.
Improviserad melodifestival
Publiken hittar på låttitlar. Vi har improvisatörer, musiker, en låda med genrer, kostym och en glittrig presentatör. Improvisatören drar en låttitel och en genre,
räknar in och sjunger!
Spelades:
12,13,14 dec 2012
Målgrupp:
Vuxna
Antal fst:
3

BLÅST!
David Levi, Åsa Gustavsson
Foto: Lasse O Persson
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Publik:
Medverkande:

Musiker:
Styltlucia:
Kanin:

422 vuxna 49 barn/ungdom
Helena Hedlund, Eva Stenström,
Niklas Larsson, Jonas Hedlund, 		
David Levi, Markus Virta, Robert
Weitz, Therese Hörnqvist, Maria
Johansson, Linn Ramstierna,
Lovisa Ahl, Tommy Krångh
Fredrik Landh, Claes Olofsson,
Johan Alkenäs
Åsa Gustafsson
Saga Hedberg

Gästspel

Choklad!
Grupp:
Spelades:
Målgrupp:
Antal fst:
Publik:
Anna-Stina Knas
Grupp:
Spelades:
Målgrupp:
Antal fst:
Publik:

Impro & CO Stockholm
4 feb 2012
Barn & Vuxna
2
43 barn 135 vuxna
Maria Sedell berättare & Andreas
Jacobsson musiker.
18 okt
Vuxna
1
40

Ekonomi och statistik
Verksamheten finansieras med hjälp av anslag från
Statens Kulturråd med 1 000 000 kr, Örebro Kommun
med 1 350 000 kr och från Örebro Läns Landsting med
350 100 kr. Utöver det säljer vi våra barn-/ungdomsteaterföreställningar, forumspel, vuxenproduktioner,
diverse andra uppdrag, viss uthyrning av lokalen och
teknik etc. Här är viktigt att påpeka att alla skolteaterföreställningar vi spelar för Örebro Kommun ingår i
anslaget. I december 2011 fick vi 100 000 kr som ett
engångsbelopp i kompensation för tidigare generella
sänkning, Beloppet användes under 2012.
Under 2012 har vi spelat 265 föreställningar (ett nytt
rekord!) och haft ca 18 300 personer i publiken.
Vi arbetar hårt på att utöka vårt kontaktnät och hitta
samverkanspartners inför framtiden. Det är en nödvändig strategi för vår överlevnad och bidrar också till en
förnyelse och utveckling av Teater Martin Mutter.
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Utsnitt från affisch
Impro & CO

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har vi haft 11 protokollförda
styrelsemöten (26/1, 21/2, 26/3, 26/4, 30/5, 15/8, 27/9,
5/11,19/11, 17/12) samt även en styrelsekväll 18/6 då
styrelsens arbete diskuterades. Styrelsens roll är att ta
beslut kring ramar och budget samt att diskutera långsiktiga mål och planering.

Hedvig och Max-Olov
Fr vä Olov Häggmark, Åsa
Gustafsson, Helena Hedlund
Foto: TMM

Styrelsens sammansättning
Styrelsen under verksamhetsåret 2012 bestod av fem
ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande: Kajsa Wadström, producent TMM
Sekreterare: Helena Hedlund, skådespelare och dramatiker TMM.
Ledamöter: Åsa Gustafsson, skådespelare TMM,
Tomas Fridborg, scenmästare Hjalmar Bergmanteatern
Örebro kommun, Susanne Almgren, systemadministratör Örebro Kommun.
Suppleanter: Johan Dahlström, tekniker TMM, Carina
Nyström, teaterchef/producent TMM.

Anställda
Konstnärlig personal
Jonas Hedlund (skådespelare, dramatiker), Helena
Hedlund (skådespelare, dramatiker), Åsa Gustafsson
(skådespelare), Niklas Larsson (skådespelare), Olov
Häggmark (skådespelare), Malin Arvidsson (skådespelare), Tommy Krångh (skådespelare), Sarah Broberg (skådespelare/rörelseinstruktör), Cecilia Jansson
(konstnär/skådespelare), Johan Renman (musiker),
Frida Thofelt (scenograf), Catherine Giacomini (kostymör), Therese Hörnqvist (improvisatör), David Levi
(forumspelare), Gunilla Orvelius (regissör), Mats Arne
Larsson (regissör), Inger Holmstrand Gawell (skådespelare), Anton Häggblom (skådespelare), Mikael
Karlsson (musiker), Katarina Jansson Högberg (musiker), Johan Alkenäs (musiker), Lovisa Ahl (sångerska),
Alexandra Royal (teckenspråkscoach), Frida Nilsson
(författare), Andreas Jacobsson (musiker), Markus
Virta (musikalartist), Linn Ramstierna (fältartist).
Administrativ/teknisk personal/övriga
Kajsa Wadström (producent, forumspelare), Carina
Nyström (teaterchef/producent, forumspelare) Johan
Dahlström (tekniker/ekonomi), Lotta Andersson (turnéläggare).
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Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 37
personer.
Div köpta konstnärliga tjänster
Afirmia Scenkonst AB - Mia Nilsson (kompositör, regissör), T&T Signart - Tommy Krångh (skådespelare),
Limpans Kulturkonsult - Mats-Arne Larsson (regissör),
Etablissemang1- Magnus Wetterholm (forumspelare),
ZagaVision - Saga Hedberg (forumspelare), Joacim
Nilsson (fotograf), Mauritian Stories - Per Skjöldebrand, (forumspelare), Impro & Co - Robert Weitz
(improvisatör), Lingonet - Fredrik Landh (musiker),
MJO music - Maria Johansson (improvisatör/sång),
Xpecta (ljus och ljuddesign), Claes Olofsson (musiker), Eva Stenström (improvisatör), Helena Wästborn
(forumspelare), Maria Sedell (berättare), AddAction Lisa Arenö - (forumteater), LjustNu - Tomas Fridborg
(ljustekniker), Fotograf Lasse O Persson, Ulf Lundkvist (tecknare), Roger Jämtdal (tolk).
Sammanlagt köptes tjänster av 20 personer
Praktikanter
Sana AlJazairi, dec 2011-maj 2012
Sanna Henriksson, feb - april 2012

Avslutning

… och några ord om framtiden
2012 var året då Teater Martin Mutter firade 25 år. Vi
har blickat tillbaka på vår historia genom KIV-processen och letat fram bilder, tidningsartiklar och minnen
från svunna tider inför jubiléet. Genom att få syn på
vårt förflutna får vi också syn på vår samtid, och vi kan
nu sikta framåt från en gemensam bas.
2012 var också året då Teater Martin Mutter fick fina
utmärkelser. I februari mottog Helena Hedlund ”Hjalmar Berglunds revypris” på 15 000kr av Peter Flack.
Med priset ville juryn uppmärksamma en mångårig
verksamhet med barn- och ungdomsteater på Teater
Martin Mutter, och lyfte främst teaterns framgångar
med pjäsen ”Hedvig och Max-Olov”.
I december fick Teater Martin Mutter Örebro läns
landstings kulturpris på 50 000 kr. Utdrag ur motiveringen: ”Teater Martin Mutter tilldelas Örebro läns
landstings kulturpris 2012 för sin förmåga att lyfta
människors kreativa förmåga i olika sammanhang.
Med fantasin som ledstjärna lyckas Martin Mutter
14

Jag hör det,
och jag
.
glömmer det
Jag ser det,
och jag
det.
kommer ihåg

Jag gör det,
r det.
och jag förstå
Kon Fu Tze

öppna vägar till empati, reflektion och nya sätt att
tänka. Genom sitt arbete har Martin Mutter påvisat
kulturens kraft inom många samhällsområden. Teater
Martin Mutter har dessutom visat ett stort engagemang
i frågor där kulturen intar sin självklara plats för regional utveckling.”
Vi är oerhört stolta och glada över dessa utmärkelser,
och ser det som en bekräftelse på att vi är på rätt väg.
Att det vi gör syns, uppskattas och är betydelsefullt!
Samtidigt har 2012 varit ett år med extremt många bollar i luften. Flera nya pjäser, samarbeten, försäljningsrekord och långa turnéer. På det stora hela en väldigt
positiv och lustfylld utveckling, men vi har också tangerat våra gränser för vad som är rimlig arbetsbelastning
för oss på teatern.
Under 2013 står vi inför ett chefsbyte. Detta kommer
på ett eller annat sätt leda till förändringar i organisationen, och vi försöker öppna upp, tänka nytt och
formulera oss kring arbetsfördelning och konstnärlig
vision.
En ny skolteaterproduktion kommer ha premiär under
hösten 2013 – Apnéa, för högstadiet. Nu är jag här! och
Doppler – i kamp mot duktigheten fortsätter att turnera, och forumteateruppdrag inkommer kontinuerligt.
Även improvisation i olika former kommer vi att hålla
levande under offentliga kvällar på teatern.
Kompetensutvecklingen efter KIV-processen fortsätter,
och vi fortsätter att diskutera och fördjupa oss i frågor
som vi bara nosade på med Trygghetsrådet. Det är med
en stolthet över vår historia och en nyfikenhet inför
framtiden som vi lämnar det gångna året bakom oss
och tar oss an 2013!

Vi vill rikta ett speciellt tack
till våra anslagsgivare,
Statens Kulturråd,
Örebro Kommun,
Örebro Läns Landsting
Alla ni har visat oss stöd och
gjort det möjligt för oss att
finnas kvar.
Vi tackar också våra
samarbetspartners och alla
fantastiska och kreativa
medarbetare!
Det viktigaste av allt:
TACK vår UNDERBARA PUBLIK,
alla barn, unga och vuxna som
sett och deltagit i våra föreställningar det gångna året!

TACK Y
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Teater Martin Mutter
Box 369
701 47 ÖREBRO
019-10 10 24
info@martinmutter.com
www.martinmutter.com

