
Verksamhetsberättelse 
2013

Martin Mutter Produktion 
Ekonomisk Förening

Fo
to

: J
oa

ci
m

 N
ils

so
n



Inledning

Teater Martin Mutter (TMM) skriver härmed 
sin verksamhetsberättelse för sitt tjugosjät-
teverksamhetsår, året 2013.
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 teatern som en avgörande kraft i samhället – att 
kulturen har stor betydelse för att samhällsutveckling-
en ska vägledas av humanistiska värderingar. Vi tror 
på styrkan i att mötas kring allmänmänskliga fråge-
ställningar 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 beslu-
tande organ. Styrelsen tillsätter 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 produ-
cerar en till två barn- och ungdomsteaterproduktioner 
per år, och ibland en mindre produktion för vuxna. 
Forumteater och annan typ av uppdragsteater är nu-
mera en självklar del i vårt teaterarbete. Denna interak-
tiva metod visar att kultur och arbetsliv/näringsliv kan 
berika varandra och mötas under kreativa former.

Konstnärlig inriktning och 
produktioner 2013
Vi vill berätta historier som starkt engagerar oss och 
vi vill beröra genom både skratt och gråt, väcka tan-
kar, reaktioner och diskussioner. Vi vill ge publiken en 
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Robert Fransson ht 2013

Foto: Joacim Nilsson



chans att se saker från olika håll, ge mod att förändra, 
se möjligheter och skapa förståelse för att man inte 
är ensam om att känna som man känner. 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 repetitionsarbe-
tet är av stor vikt för oss.
För oss är det också 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 teaterrum-
met även till deras gymnastiksal.

Nu är jag här! (Från 2012) Uno är en ensam och elak 
lärare som hatar barn. En dag möter han en herrelös 
hund som söker en vän, och livet börjar förändras. 
Denna lågstadiepjäs bygger mycket fritt på den sanna 
japanska historien om den trogna hunden Hachiko. 
Projektet gick under namnet ”Två språk”, och innebar 
att svenskt teckenspråk och talad svenska möttes på 
scen, och att både döv och hörande publik kunde förstå 
pjäsen utan tolk. Under arbetets gång vävdes även ett 
tredje språk in - den ritade bilden - och en konstnär 
skapade miljöerna i pjäsen ”live” med hjälp av en rit-
platta. Spelades på turné under våren och hösten.

Doppler – i kamp mot duktigheten (från 2012) 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 Toblerone. Doppler är en musika-
lisk berättarföreställning som bygger på en roman av 
Erlend Loe. Spelades på turné under våren.

Bockarna Bruse . gammal saga blir som ny (från 
2012) 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. Föreställningen har spelats på 
förskolor i Örebro och länet under våren och hösten.

Apnea, vår nya pjäs för högstadiet, hade premiär i 
september. En visuell undervattensföreställning om 
mod och feghet, att våga eller inte våga. Inspirerade 
av fridykarnas träning och med utgångspunkt i orden 
mod, vatten och andning, påbörjade vi en process 
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Nu är jag här!
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utifrån en arbetsmetod som kallas för devising, att utan 
skrivet manus arbeta fram en pjäs utifrån ett tema. 
Alla på teatern samlades kring temat, och genom bland 
annat lekar, improvisationer, samtal och möten med 
referensklasser växte föreställningen fram. Spelades på 
teatern under hösten. 

Vid ett tillfälle i mars provade vi konceptet Impro-
viserad allsång & berättarkväll. Två skådespelare 
sjunger, tillsammans med publiken, sånger som aldrig 
sjungits förr, och berättar klassiska skrönor som aldrig 
tidigare berättats.

I december bjöd vi, i samarbete med Örebro Stadsbib-
liotek, på en lätt dramatiserad uppläsning av nobel-
pristagaren Alice Munros novell Fria Radikaler på 
bibliotekets caféscen.

Tre konstnärer på turné - att berätta konsten är 
namnet på en annorlunda berättarföreläsning som ger 
personliga inblickar i skapandet. Förlaga var projektet 
Se & Hör, Konstfrämjandet i Västerbotten. ”Bakom 
varje förmål och idé finns en person med en unik berät-
telse...”. Syftet är att konstnärerna skall berätta om sin 
konst, sina idéer och ge en berättelse bakom verken. 
Vi gick in med regiöga och tips på upplägg. 

Under hösten repeterade vi pjäsen Bolanders skor, en 
komisk thriller för vuxna, i samarbete med Stadra Tea-
ter. Vi får möta Gunhild och Wivi som driver en sko-
butik. De har sina rutiner, sin vänskap och sin trygghet. 
Men allt är inte vad det synes vara… Föreställningen 
har även en andra akt med sko-sånger. Premiär i ja-
nuari 2014.

Vi hade även några uppdrag med Forumteater. Vi 
gjorde bl a några spelningar på Riksgymnasiet för 
döva/hörselskadade på teckenspråk. Ett annat uppdrag 
från Länsstyrelsen var att belysa problemen med att 
hantera frågan om hedersrelaterat våld.

Gästspel och andra arrangemang
I januari hade vi ett prisbelönt gästspel från Dogstar 
Theatre i Skottland - The tailor of Inverness ett 
samarrangemang med Örebro Riksteaterförening.
Riksteatern gästspelade med den teckenspråkiga före-

DOPPLER
- i kamp mot duktigheten

Jonas Hedlund & Johan Renman
Foto: Joacim Nilsson



ställningen Ljuset i sprickan även det ett samarrange-
mang med Örebro Riksteaterförening, Dövas förening i 
Örebro, Riksteatern Örebro län och Örebro Länsteater. 
I december var 4:e teatern från Västerås här och spe-
lade sin barnföreställning Ensam mullvad på en scen.

Vi hyrde även ut lokalen vid två tillfällen:
I juli till Stefan Jansson med föreställningen Kyssar 
och smek. 
I november var artisten Mohlavyr hos oss med Ingen 
typisk militär – en releasekonsert med teaterinslag.

Skapande skola
Vi arbetade med Skapande skola på Centralskolan i 
Laxå där vår teaterpedagog (köpt tjänst) undervisade i 
teater och improvisation. 

Externa uppdrag
Vi har också sålt en del tjänster under 2013.
Carina Nyström var gästlärare i teaterproduktion på 
Örebro Universitets Teaterpedagogutbildning samt har 
föreläst ett flertal tillfällen i andra sammanhang.
Vi sålde mönster till vårt egenkonstruerade och egen-
producerade tält till har Stockholms StadsteaterAB. 
Haft ett regikonsultuppdrag utanför teatern, forum-
teaterkurs på Hällefors Folkhögskola, varit gäst i 
Unghästens (Västerbottensteatern) föreställning Halv 
åtta hos mig, gjort två uppdrag med Improvisations- 
& teaterövningar för kommunanställda i Lekebergs 
kommun samt för ledningsgruppen på Atlas Copco. 
En improviserad föreställning med jultema hann vi 
också med för Örebro kommun.

Blåst! (från 2012) - interaktiv informationsteater i 
samarbete med konsumentvägledningen i Örebro. Syf-
tet var att med information (konsumentvägledare) och 
teater ge ungdomar kunskap om hur man ingår avtal, 
rättigheter och skyldigheter. Spelades för gymnasiesko-
lor i Örebro och i länet.

Vi medverkade vid Kumla biblioteks arrangemang 
Kura skymning i november med högläsning. 
Den 6-7 mars deltog vi i Kulturtinget i Örebro. Både 
som deltagare och som en programpunkt med föreställ-
ningen Nu är jag här!
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Gästspel av Dogstar Theatre 
från Skottland 

The Tailor of Inverness
Matthew Zajac
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Nätverk/kontakter
Vi har tillsammans med tankesmedjan WeSign fort-
satt vårt arbete med forumteater med och för döva/hör-
selskadade (se även Forumteater). 

Vi samarbetade med Örebro riksteaterförening, 
Riksteatern Örebro län och Dövas förening i Öre-
bro när vi arrangerade gästspel med föreställningen 
Ljuset i sprickan från Tyst Teater.

Vårt samarbetsavtal med Stadra Sommarscen utan-
för Nora innebar att vi äntligen kunde dra igång en 
gemensam produktion - Bolanders skor. Repetitionerna 
startade i december 2013 med premiär i januari 2014.

Vi har deltagit i dialogmöten med landsting och 
kommun och bjudit in kommunala politiker för att 
informera om vår verksamhet. Under året har vi också 
haft ett antal studiebesök från t ex estetiska program, 
Örebro Universitet, Folkhögskolor m fl.

Utbildning
Under två dagar i februari hade vi röstkurs med Marie 
Selander. Vi fick lära oss om olika röstlägen, testa upp-
värmningsövningar, prova på kulning, jojk, strupsång 
och en massa annat nyttigt.

Vi hade även en intern elkurs med vår tekniker Johan.
Vi hann också med ett besök i Stockholm på Globe 
Arena och såg Cirque de Solei.
I april var teaterchefen och producenten på KIV-semi-
narium (Kompetens, Individ, Verksamhet från TRygg-
hetsrådet i Stockholm.
I maj åkte teatern till Scenkonstbiennalen i Jönkö-
ping. Teater- och dansföreställningar från både Sverige 
och andra länder, seminarier, workshops och möten 
gav inspiration. 
I juni hade vi en kurs i Butohdans inför Apnea med 
kursledare Åsa Linder.
I november deltog vår chef och vår producent i en 
tredagarskurs i bokföring hos BL Administration i 
Stockholm.

Rekrytering av ny chef
Hösten 2012 meddelade vår chef Carina Nyström att 
hon ville avsluta tjänsten som chef på Teater Martin 
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Gästspel av 4e teatern
från Västerås

Ensam mullvad på en scen
Bert Gradin

Foto: Rikard Marklund



Mutter. Under våren 2013 utlystes tjänsten och ett tio-
tal personer sökte. Sex kompetenta kandidater kallades 
till intervju men två av dessa lämnade återbud. De fyra 
som återstod fick alla träffa hela personalstyrkan samt 
styrelsen, och långa, intressanta och ingående samtal 
fördes. Till slut valdes Sarah Broberg till ny chef av en 
enig personal och styrelse. Carina Nyström lämnade 
över till Sarah under september månad men stannade 
kvar på halvtid december ut som producent för att lotsa 
in Sarah i arbetet.

Produktionerna
Vi spelade 260 föreställningar och hade 6 gästspel. 
Totalt hade vi 16 314 personer i publiken.

Bockarna Bruse - Gammal saga blir som ny
Premiär: 23 feb 2013

Spelades:  23 feb-8 maj, 29 okt-22 nov 
Målgrupp:  4-6 år
Antal fst:  81
Publik:  1 762 barn 397 vuxna
Medverkande: Jonas Hedlund (skådespelare)
 Johan Renman (musiker)
Sammanställning: Mats-Arne Larsson/Hedlund/
 Renman
Kostym:  Catherine Giacomini
Scenografi: Frida Thofelt
Producent: Carina Nyström

Nu är jag här!
Premiär:  12 okt 2012
Spelades:  17 jan-27 mar, 20 okt-19 dec
Målgrupp:  6-9 år
Antal fst:  104
Publik:  7 070 barn 1054 vuxna
Föreställningen spelades på svenskt teckenspråk och 
talad svenska och var en del i projektet Två språk. Pro-
jektet drevs av Teater Martin Mutter och Riksteatern 
Örebro Län med extra medel från Svenska Postkodlot-
teriet. 
Manus: Helena Hedlund
Regi:  Mia Nilsson
Översättning till
teckenspråk: Tommy Krångh
Musik/arr:  Johan Renman
Medverkande.  Åsa Gustafsson, Tommy Krångh 
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Tre konstnärer
Cecilia Jansson
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 vt-13, Robert Fransson ht-13,
 Cecilia Jansson
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Rörelseinstruktör: Sarah Broberg
Ljus:  Johan Dahlström/Tomas Fridborg
Producent:  Kajsa Wadström

Doppler - i kamp mot duktigheten
Premiär:  12 maj 2012
Spelades:  17 feb-24 april
Målgrupp:  Vuxna och gymnasiet
Antal fst: 15
Publik:  483 vuxna 384 ungd
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

APNEA
Premiär:  13 sept 2013
Spelades:  13 sept-11 okt
Målgrupp:  Högstadiet
Antal fst: 34
Publik:  2 020 ungd 186 vuxna 
Manus: Ensemble & regissör
Regi:  Sarah Broberg
Musik:  Johan Renman
Medverkande:  Jonas Hedlund, Åsa Gustafsson
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus:  Johan Dahlström
Producent:  Kajsa Wadström

Uppdragsteater -BLÅST!
Ett uppdrag från och samarbete med konsumentvägled-
ningen i Örebro. 

Spelades:  11-25 nov
Manus/regi: Mats-Arne Larsson
Målgrupp:  Gymnasiet
Antal fst:  14

8

Apnea
Jonas Hedlund & Åsa Gustafsson

Foto: Joacim Nilsson



Publik:  1 540 ungdom 180 vuxna
Medverkande:  Saga Hedberg, David Levi samt 
 konsumentvägledare från Örebro.

Forumteater, Forumspel
Spelades:   30 jan-4 jun

Målgrupp:  Vuxna/ungdom 
Antal fst: 6
Publik:  180 vuxna 160 ungdom 
Texter:  Carina Nyström, Kajsa Wadström 
Medverkande:  3-5 skådespelare + 1 spelledare 
Producent:  Carina Nyström

Att berätta konsten  - Tre konstnärer på turné
Spelades:   25 sept, 31 okt & 24 nov
Målgrupp:  Vuxna
Antal fst: 3
Publik:  140 vuxna 
Regiöga: Mats-Arne Larsson
Medverkande:  Stefan Rydén (konstnär), Cecilia
 Jansson (artist/konstnär), Annette
 Alsiö (glaskonstnär)
Producent:  Carina Nyström

Gästspel
The tailor of Inverness
Grupp: Dogstar Theatre, Scotland
Spelades: 27 jan
Målgrupp: Vuxna
Antal fst:  1
Publik:  47 vuxna 2 ungdom 

Ljuset i sprickan
Grupp: Tyst Teater/Riksteatern
Spelades: 18-20 nov
Målgrupp:  Ungdom & Vuxna
Antal fst:  4
Publik:  79 ungdom 434 vuxna

Ensam mullvad på en scen
Grupp: 4e teatern, Västerås
Spelades: 7 dec
Målgrupp:  Barn från 4 år
Antal fst:  1
Publik:  29 barn 27 vuxna
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Ekonomi och statistik
Verksamheten finansieras med hjälp av anslag från
Statens Kulturråd med 1 000 000 kr, Örebro Kommun 
med 1 395 000 kr och från Örebro Läns Landsting med 
357 000 kr. Utöver det säljer vi våra barn-/ungdoms-
teaterföreställningar, forumspel, vuxenproduktioner, 
diverse andra uppdrag, har viss uthyrning av lokalen 
och teknik etc. Vi vill betona att alla skolteaterföre-
ställningar vi spelar för Örebro Kommun ingår i det 
kommunala anslaget. 

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har vi haft 9 protokollförda 
styrelsemöten (15/1, 28/2, 2/4, 7/5, 18/6, 13/8, 19/9, 
21/10, 5/12). Styrelsens roll är att ta beslut kring ramar 
och budget samt att diskutera långsiktiga mål och pla-
nering.

På styrelsemötet den 7 maj beslutade vi om att tillsätta 
en styrgrupp till vårt konstnärliga råd. Styrgruppen 
består av 3 personer, 1 skådespelare, 1 repr från pro-
duktionsteam (kostym, scenografi eller teknik) samt 
teaterchefen. Gruppen utses för 1 år i taget.

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen under verksamhetsåret 2013 bestod av fem 
ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Ordförande: Kajsa Wadström, producent TMM
Sekreterare: Helena Hedlund, skådespelare och drama-
tiker TMM.
Ledamöter: 
Åsa Gustafsson, skådespelare TMM, Sun Dal Chang, 
Emil P & Co, Sarah Broberg, regissör, teaterchef TMM 
(fr o m 20130916).
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), Tommy 
Krångh (skådespelare), Robert Fransson (skådespe-
lare), Kajsa Ekström (forumspelare), Robert Lindell 
(forumspelare), Christian Engström Dyvik (forum-

Apnea
Åsa Gustafsson

Foto: Joacim Nilsson



spelare), Sarah Broberg (regissör), Cecilia Jansson 
(konstnär/skådespelare), Johan Renman (musiker), 
Frida Thofelt (scenograf), Catherine Giacomini (kos-
tymdesigner), David Levi (forumspelare), Mats Arne 
Larsson (regissör), Inger Holmstrand Gawell (regissör, 
skådespelare), Anton Häggblom (skådespelare), Johan 
Alkenäs (musiker), Helena Lindegren (sångare). 

Administrativ, teknisk personal, övriga
Kajsa Wadström (producent, forumspelare), Carina 
Nyström (teaterchef, producent, forumspelare) Johan 
Dahlström (tekniker, ekonomi), Lotta Andersson (tur-
néläggare), Sarah Broberg (chef)

Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 24 perso-
ner.

Diverse köpta konstnärliga tjänster
T&T Signart - Tommy Krångh (översättning),  Zaga-
Vision - Saga Hedberg (forumspelare),  Joacim Nils-
son (fotograf), Xpecta (ljus och ljuddesign), Wästborn 
Tolk & Artisteri, Helena Wästborn (forumspelare), 
Teckenbro Media, Sarah Remgren (forumspelare/
översättning), LjustNu - Tomas Fridborg (ljustekniker), 
Annette Alsiö, (glaskonstnär), Cecilia Jansson (artist/
konstnär), Teaterpedagogerna Kombos, Emma An-
dersson (teaterpedagog Skapande skola), Nollkorpus 
Dansproduktioner, Åsa Linder (Butohworkshop).

Sammanlagt köptes tjänster av 10  personer

Praktikanter
Vi har haft några PRAO-elever under året.

Avslutning - och några ord om framtiden 

2013 blev ett år då vi slog rekord i antalet spelade före-
ställningar - igen! 

Året präglades också i hög grad av vårt chefsbyte. Vi 
har som teater tvingats formulera oss kring vilka vi är 
och vad vi vill och på vilket sätt vi vill jobba i fram-
tiden. Vi har börjat se över arbetsfördelningen och 
försöker få syn på när och varför negativ stress ibland 
uppstår. 

Vi har under året också provat nya arbetsmetoder i 
den skapande processen och även arbetat vidare med 
improvisation i olika former. Devising, att utan skrivet 
manus arbeta fram en pjäs utifrån ett tema, öppnar upp 
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för nya spännande tankar om framtida produktioner. 

Örebro Kommun har lovat oss treårsavtal som vi 
väntar med spänning på att få skriva under! För övrigt 
arbetar vi hårt på att utöka vårt kontaktnät och hitta 
samverkanspartners. Det är en nödvändig strategi för 
vår överlevnad och bidrar också till en förnyelse och 
utveckling av Teater Martin Mutter. 

Under 2014 har Bolanders skor premiär. En ny lågsta-
dieproduktion – Stures nya jacka – produceras under 
våren och turnérar under hösten, och även Apnea åker 
ut på turné. Efter sommaren presenterar vi en ny berät-
tarföreställning om I3 området - Spader Dam och andra 
historier – som bygger på intervjuer gjorda med män-
niskor som har anknytning till det gamla regementet. 
Speciell vikt läggs vid det gamla köket och matsalen, 
då det är denna byggnad som idag rymmer Teater Mar-
tin Mutter. 

Vi har också flera samarbeten på gång kring forum- 
och uppdragsteater. Vi planerar gästspel och egna 
offentliga spelningar i vår lokal för att hålla teatern 
öppen och levande för allmänheten och i slutet av året 
hoppas vi att återigen kunna bjuda på en Improviserad 
melodifestival.

Det är med stolthet vi ser tillbaka på året som gått, och 
med nyfikenhet och stor tillförsikt går vi in i 2014! 

Vi vill rikta ett speciellt tack till 
våra anslagsgivare, Statens Kulturråd, Örebro 

Kommun,  Örebro Läns Landsting. 
Alla ni har visat att ni tror på kulturen genom 

att ge oss stöd att finnas och verka lokalt, regionalt 
och nationellt. 

Vi tackar också våra samarbetspartners och alla 
fantastiska och kreativa medarbetare!

Det viktigaste av allt: 
Tack till vår underbara publik, 

alla barn, unga och vuxna som sett och deltagit i 
våra föreställningar under 2013!
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Teater Martin Mutter
Box 369

701 47  ÖREBRO
019-10 10 24

info@martinmutter.com
www.martinmutter.com


