
Verksamhetsberättelse 
Martin Mutter Produktion 

Ekonomisk Förening

2014



Inledning

Teater Martin Mutters styrelse lämnar härmed 
sin tjugosjunde verksamhetsberättelse för 
räkenskapsåret 2014.
Teater Martin Mutter (TMM) är en fri professionell 
teater. Vi producerar i huvudsak skolteater för grund-
skola och förskola, men riktar oss även till gymnasiet 
och vuxna. Teatern är organiserad som en ekonomisk 
förening. Verksamheten styrs av en styrelse som är 
högsta beslutande organ och styrelsen tillsätter en 
teaterchef som skall driva verksamheten. På teatern 
finns ett konstnärligt råd, en konstnärlig styrgrupp och 
ett verksamhetsråd. Där diskuteras innehåll, teman, 
framtida produktioner och projekt. 
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 pro-
ducerar en till två barn- och ungdomsteaterproduktio-
ner per år, och ibland även en mindre produktion för 
vuxna. Forumteater och annan typ av uppdragsteater är 
numera en självklar del i vårt teaterarbete. Vi gör även 
Skapande Skola-uppdrag.

Konstnärlig inriktning och 
produktioner 2014
Vi tror på teatern som en avgörande kraft i samhäl-
let – att kulturen har stor betydelse för att samhällsut-
vecklingen ska vägledas av humanistiska värderingar. 
Vi tror på styrkan i att mötas kring allmänmänskliga 
frågeställningar och att värden som empati, identifika-
tion, kreativitet och fantasi är livsviktiga för så väl
barn som för vuxna. I vårt arbete med barn- och 
ungdomsteater använder vi oss alltid av referensklas-
ser. Det är viktigt att känna till barnens verklighet, 
och elevernas åsikter under repetitionsarbetet är av 
stor vikt för oss. För oss är det också viktigt att kunna 
presentera en hel scenografi, även när vi turnerar. 
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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.

Stures nya jacka för lågstadiet efter en bok av Eva 
Eriksson, hade premiär under våren. Den handlar om 
Sture som har fått en ny jacka. Jackan är snygg och 
bra på alla sätt tycker både Sture och mamma. Men det 
tycker inte Egon, Stures bästa kompis. Han tycker att 
det är en tjejjacka. En sådan kan man väl inte ha?
Med avstamp i klädbutikernas strikt uppdelade tjej- 
och kill-avdelningar vill vi berätta en historia som i 
grunden handlar om genus. Är det så viktigt att killar 
och tjejer är olika?

Premiär:  28 mars 2014
Spelades:  29 mars-15 maj, 4 sept-23 okt
Målgrupp:  5-8 år (förskola/lågstadiet)
Antal fst: 67
Publik:  3 762 barn 584 vuxna 
Manus: Helena Hedlund
Regi:  Mats-Arne Larsson
Musik:  Johan Renman
Medverkande:  Helena Hedlund, Åsa Gustafsson
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus/ljud:  Johan Dahlström
Producent:  Kajsa Wadström

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 länet under hösten.

Premiär:  27 aug 2012
Spelades:  7 okt-24 okt
Målgrupp:  3-5 år
Antal fst: 25
Publik:  553 barn 137 vuxna 
Sammanställning: Mats-Arne Larsson/Hedlund/
 Renman
Medverkande: Jonas Hedlund, Johan Renman
Kostym:  Catherine Giacomini
Scenografi: Frida Thofelt
Producent: Carina Nyström
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Apnea (från 2013). En visuell undervattensföreställ-
ning för högstadiet. Om mod och feghet, att våga eller 
inte våga. Inspirerade av fridykarnas träning och driv-
kraft att spränga sina gränser undersöker vi hur svårt 
det är att våga stå emot och hitta modet att våga följa 
sin egen väg. 
Spelades på Teater Martin Mutter och på turné under 
våren och hösten.

Premiär:  13 sept 2013
Spelades:  16 jan-21 jan, 30 okt-20 nov
Målgrupp:  13-16 år (högstadiet)
Antal fst: 24
Publik:  1 363 ungd 135 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

Säkert? (från 2012) är en interaktiv klassrumsföre-
ställning om sex och samlevnad, könssjukdomar och 
vikten av att använda kondom. Spelades under hösten 
för årskurs 8 i samarbete med skolsköterska och 
kurator på Engelbrektskolan, Örebro.

Premiär:  2 okt 2012
Spelades:  25 sept-3 okt
Målgrupp:  14-15 år (åk 8 på högstadiet)
Antal fst: 14
Publik:  315 ungd 17 vuxna 
Manus: Per Skjöldebrand
Bearbetning: Ensemble/regiöga
Regiöga:  Inger Gawell
Medverkande:  David Levi, Helena Hedlund, 
 Jonas Hedlund, Åsa Gustafsson
 Skolsköterska Charlotta Jerlström
 Skolkurator Lise-Lott Persson
Producent:  Kajsa Wadström

Bolanders skor hade premiär i januari. En komisk 
thriller för vuxna, i samarbete med Stadra Teater i 
Nora. 
Vi får möta Gunhild och Wivi som driver en skobutik. 
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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. 
Spelades på Teater Martin Mutter och på turné under 
våren och hösten.

Premiär:  15 januari 2014 på Nora Teater 
 i Nora
Spelades:  16 jan-26 mars, 2 okt-29 nov
Målgrupp:  Vuxna
Antal fst: 20
Publik:  1 688 vuxna 
Manus: Bengt Järnblad
Regi akt 1:  Inger Gawell
Regi akt 2: Sarah Broberg
Musik- 
komposition/arr:  Johan Renman
Medverkande:   Magnus Wetterholm &  
  Rune Jakobsson
Sufflös:  Eva Haldert 
Scenografi:   Frida Thofelt
Kostym:   Catherine Giacomini
Ljus/ljud:   Johan Dahlström
Producent:  Sarah Broberg, Carina Nyström 

Spader Dam och andra historier, en berättarföreställ-
ning för vuxna som handlar om Teater Martin Mutters 
lokal. Pjäsen bygger på intervjuer med personer som 
delat med sig av minnen från sin tid på I 3:s regemente.  
Vem var Spader Dam och varför minns så många 
henne? Blev hon verkligen omkullknuffad av en get 
i köket? Och var hennes torkning av bröd orsak till 
matsalsbranden?
Bortglömda historier från den gamla kokinrättningen, 
som numera är vår teaterlokal, lyftes kärleksfullt fram 
i ljuset.
I samband med föreställningen erbjöds en guidad 
visning av området runt teatern.

Premiär:  29 aug 2014
Spelades:  29 aug-14 sep 
Målgrupp:  Vuxna
Antal fst: 9
Publik:  445 vuxna 
Manus/research: Jonas Hedlund
Regi:  Sarah Broberg
Musik:  Johan Renman, Jonas Hedlund
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Medverkande:  Jonas Hedlund, Johan Renman
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus:  Johan Dahlström
Producent:  Sarah Broberg
Guider: Kajsa Wadström, Saga Hedberg

Improviserad melodifestival 
Som avslutning på året bjöd vi på tre fullsatta kvällar 
med Improviserad melodifestival. Publiken skrev låt-
titlarna och musiker, sångare och improvisatörer ska-
pade nya låtar i stunden. Stjärnspäckade kvällar fyllda 
med glitter och glamour.

Spelades:  10-12 dec 
Målgrupp:  Vuxna
Antal fst: 3
Publik:  270 vuxna 
Medverkande:  Helena Hedlund, Åsa Gustafsson
 Jonas Hedlund, Marcus Virta, 
 Kalle Nilsson, Helena Lindegren, 
 Therese Hörnqvist, David Levi, 
 Maria Simonsson, Linn Ramstierna, 
 Eva Stenström, Niclas Ekholm,   
 Linus Lindman, Anna M Persson, 
Musiker: Johan Alkenäs, Jonas Kahnberg, 
 Patric Wermeling
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus/ljud:  Johan Dahlström, Thomas Fridborg
Producent:  Sarah Broberg

Forumteater  
Vi hade även uppdrag med Forumteater på tecken-
språk under Bokmässan i Örebro 28-29 mars. 

Kura skymning 
Helena Hedlund läste ur boken Stallo på Kumla Bib-
liotek under arrangemanget Kura skymning den 10 
november med 53 personer i publiken.

Gästspel och andra arrangemang
I april hade vi Kalle Haglund på besök med sin fö-
reställning Den stora skogen. Totalt 2 föreställningar 
med 87 personer i publiken.
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Skapande skola
Vi arbetade med Skapande skola för Askersunds kom-
muns elever i åk 1-5 på kommunens skolor. Eleverna 
skulle iscensätta olika folksagor och vi var med vid två 
tillfällen i varje klass som konsulter. Vi berättade om 
de olika delarna i ett teaterprojekt och hade övningar 
tillsammans. I uppdraget ingick också en utbildnings-
dag för lärarna med improvisation och teaterövningar.
Varje klass fick 2 besök, totalt 30 besök hos totalt 272 
elever.

Vi jobbade även med Rockhammars skola i Lindes-
bergs kommun och deras år F-6. Under tre träffar fick 
eleverna göra olika teaterövningar med våra skådespe-
lare. Träffarna mynnade ut i en enklare form av forum-
teater.
Vi gjorde 3 besök hos totalt 30 elever. 

Fortbildning
Vår chef har gått en chefsutbildning hos Spiran under 
året. Totalt 12 heldagar.
I mitten av maj åkte vår scenograf och vår kostym-
designer till Kulturakademin Trappan i Göteborg och 
lyssnade på en föreläsning, Kostymhistoria från fil-
mens och teaterns förtrollande värld.
I slutet av maj åkte personalen till Assitejfestivalen i 
Warzsawa, Polen, och såg många inspirerande före-
ställningar och deltog i seminarier.

Övrigt
Under Systerskapsfestivalen deltog vi den 7 mars med 
öppen repetition av Stures nya jacka.

Vi höll Workshop i rörelse för amatörteaterskådespe-
lare den 26 april i Örebro. Arrangör var Örebro Läns 
Bildningsförbund.
Vi höll även Workshop i Teater i Askersund för teater-
intresserade ungdomar. Arrangör var Jubileumsfören-
ingen i Askersund.

Nätverk/kontakter/samarbeten
I Örebro Läns Landstings regi har vi deltagit i möten 
med Temagruppen för teckenspråkig kultur och vi var 
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med i gruppen för Kultur i skolan som mynnade ut i en 
heldag i januari 2015 för rektorer, politiker, pedagoger 
och tjänstemän i länets kommuner. Vår insats var som 
moderator för dagen.  
Vi har även deltagit i möten med Dövas Förening i 
Örebro.
Vårt samarbetsavtal med Stadra Sommarscen, Nora 
fortlöper.
Vi utvecklar vår kontakt med Örebro Länsteater ge-
nom samtal och möten där vi försöker se till att våra 
barn- och ungdomsproduktioner inte krockar. Vi pratar 
också om framtida samarbeten. I slutet av året deltog 
3 skådespelare från Länsteatern i vår Improviserade 
melodifestval. 

Ekonomi och statistik
Verksamheten finansieras med hjälp av anslag från
Statens Kulturråd med 1 000 000 kr, Örebro kommun 
med 1 500 000 kr och från Örebro Läns Landsting med 
411 020 kr. Utöver det säljer vi våra barn-/ungdoms-
teaterföreställningar, forumspel, vuxenproduktioner, 
diverse andra uppdrag, har viss uthyrning av lokalen 
och teknik etc. Vårt anslag från Örebro kommun är  
fr o m 2014, 3-årigt. Vi vill betona att alla skolteaterfö-
reställningar vi spelar för Örebro kommun ingår i det 
kommunala anslaget.  
 

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har vi haft 8 protokollförda sty-
relsemöten (30/1, 13/3, 24/4, 5/6, 12/8, 20/10, 20/11, 
15/12.  

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen under verksamhetsåret 2014 bestod av fem 
ordinarie ledamöter och två suppleanter. 
Ordförande: Kajsa Wadström, producent TMM. 
Sekreterare: Helena Hedlund, skådespelare/dramatiker 
TMM.
Ledamöter: Åsa Gustafsson, skådespelare TMM, Sun 
Dal Chang, Emil P & Co, Carina Nyström, producent 
TMM.
Suppleanter: Johan Dahlström, tekniker TMM, Sarah 
Broberg, teaterchef TMM
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Anställda
Konstnärlig personal
Jonas Hedlund (skådespelare, dramatiker), Helena 
Hedlund (skådespelare, dramatiker), Åsa Gustafsson 
(skådespelare), Kalle Nilsson (skådespelare), Therese 
Hörnquist (sångare, skådespelare), Robert Lindell 
(forumspelare), Christian Engström Dyvik (forumspe-
lare), Sarah Broberg (regissör), Kalle Haglund (skå-
despelare), Johan Renman (musiker), Frida Thofelt 
(scenograf), Catherine Giacomini (kostymdesigner), 
David Levi (skådespelare), Mats Arne Larsson (regis-
sör), Inger Holmstrand Gawell (regissör, skådespelare), 
Markus Virta (sångare, skådespelare), Johan Alkenäs 
(musiker), Helena Lindegren (sångare), Anna Persson 
(skådespelare), Sarah Remgren (forumspelare).

Administrativ, teknisk personal, övriga
Sarah Broberg (teaterchef, producent), Kajsa Wadström 
(producent, forumspelare, guide), Carina Nyström 
(producent, forumspelare) Johan Dahlström (tekniker, 
ekonomi), Malin Söderling (kock), Camilla Mortyr 
(administratör, producent), Viktor Kilsberger (servis), 
Max Koldenius (servis), Saga Hedberg (guide, servis). 

Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 28  
personer.

Diverse köpta konstnärliga tjänster
Joacim Nilsson (fotograf), Backa Studios (filmning), 
Xpecta (ljus och ljuddesign), Wästborn Tolk & Artis-
teri, Helena Wästborn (forumspelare), LjustNu - Tomas 
Fridborg (ljustekniker), Eva Eriksson Bild & Text AB 
(illustration), Stadra IKC (skådespelare), Stefan Rydén 
(föreläsning), Johan Renman (komposition), Monicas 
Tapetserarverkstad, Limpans Kulturkonsult, Mats-Arne 
Larsson, Johan Bernander (manus), Hedvig Claesson 
(regi), Eva Stenström (sång), Afirmia, Mia Nilsson 
(regi), Kaj P Musik, Jonka Musik.

Sammanlagt köptes tjänster av 14  personer/före-
tag.

Under året har vi haft 2 praoelever. 
 

Avslutning - och några ord om framtiden 

Under 2014 har vi öppnat upp vårt teaterhus med 
många offentliga föreställningar på egen scen. Både 
trogen och ny publik har hittat hit och detta är en 
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trend som gläder oss. Vi har också provat att periodvis 
förlägga våra skolföreställningar till nya spelplatser i 
Örebro, till exempel Kulturarenan i Vivalla, Tegelbru-
ket och Träffpunkt Oxhagen. Detta för att nå de elever 
som har svårt att ta sig till oss. Teaterns kollektiva 
forskningsarbete kring föreställningen Spader Dam gav 
oss en inspirerande inblick i vårt närområdes histo-
ria och tog oss ett steg närmare vår önskan att bli en 
kvartersteater. Däremot har vi känt av ett tuffare klimat 
för skolteatern under det gångna året. Försäljningen 
har gått sämre än tidigare år och vi kommer att tvingas 
hitta nya strategier för att nå in i en på många sätt om-
organiserad skolvärld och hantera en alltmer hårdnande 
konkurrens.

Under våren 2015 producerar vi två nya föreställning-
ar. Jorden till Mars är en nyskriven mellanstadiepjäs 
av Johan Bernander, om svårigheten att prata med sin 
pappa. Och Världens ensammaste val är en förskolefö-
reställning om ensamhet. Under hösten produceras en 
bearbetad version av Carmen för högstadiet i samarbe-
te med Svenska Kammarorkestern. Vi hoppas även på 
turné över hela landet med Världens ensammaste val 
och Stures nya jacka under det kommande året.

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

Örebro kommun, Örebro Läns Landsting 
 (fr o m 1 jan 2015 Region Örebro Län).

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 2014!
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Teater Martin Mutter
Box 369

701 47  ÖREBRO
019-10 10 24

info@martinmutter.com
www.martinmutter.com


