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Inledning
Teater Martin Mutters styrelse lämnar härmed 
sin verksamhetsberättelse för räkenskaps-
året 2015, den 27:e i ordningen.
Teater Martin Mutter (TMM) är en fri professionell 
teater. Vi producerar i huvudsak scenkonst med inrikt-
ning på teater för grundskola och förskola, men riktar 
oss även till gymnasiet och vuxna. Vi producerar en till 
två scenkonstproduktioner för barn och ungdom per år. 
För vuxna gör vi ibland en mindre produktion, impro-
visation eller andra uppdrag. Skapande skola-uppdrag 
är numera en del av verksamheten.
Vi tar också in gästspel både för barn och vuxna när 
utrymmet i lokalen och tiden tillåter.

Teatern är organiserad som en ekonomisk förening. 
Verksamheten styrs av en styrelse som är högsta beslu-
tande organ och styrelsen tillsätter en teaterchef som 
skall leda verksamheten. På teatern finns ett konstnär-
ligt råd, en konstnärlig styrgrupp och ett verksamhets-
råd. Där diskuteras innehåll, teman, framtida produk-
tioner 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. 

Konstnärlig inriktning och 
produktioner 2015
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 produktionsarbetet med en ny föreställning för barn 
och unga har vi alltid en eller flera referensklasser med 
på resan. För oss är det oerhört viktigt att vi känner till 
barnens verklighet och deras åsikter. De speglar det 

2

Världens ensammaste val
Helena Hedlund

Foto: Joacim Nilsson



vi gör och kommenterar, vi frågar och lyssnar. Många 
gånger ger de oss tips och/eller repliker som vi tar in i 
föreställningen. Det är också viktigt att kunna presen-
tera en helhet med scenografi, kostym och ljus 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. 
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksam-
heten, att jobba med mål, visioner och organisation. 
Omvärlden förändras och vi måste se till att hålla oss 
uppdaterade och möta verkligheten utanför teatern utan 
att ge avkall på den konstnärliga kvaliteten och den 
magiska upplevelse som teater kan vara. 

Stures nya jacka (för lågstadiet) efter en bok av Eva 
Eriksson, spelades även detta år. 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:  24 feb-31 mars, 3-19 nov
Målgrupp:  5-8 år (förskola/lågstadiet)
Antal fst: 50
Publik:  2 920 barn 352 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

Jorden till Mars (för mellanstadiet)  
Carro är 11 år och ljuger så det osar och varför får man 
inte det? Och varför måste hon hela tiden kämpa mot 
den där dumma Ellinor, tjejen som kanske är irrite-
rande lik henne själv?
Carros pappa har varit sjuk och hon är ständigt rädd 
för att han skall dö. Men att prata om det vågar hon 
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inte. Dessutom har han aldrig tid. Det är jobb och så 
en massa fotboll som alltid står i vägen. Dessutom 
har hon en farmor som dricker kaffe hela tiden. Carro 
brottas med att försöka vara som alla andra när hennes 
liv inte är som alla andras och hon vågar inte prata om 
det hon är allra räddast för. Därför är det bra att ha en 
Marsian att ty sig till. Hon drömmer om att bli astro-
nom och få lära sig allt om rymden.
För där är väl ändå allt lätt?

Premiär:  6 mars 2015
Spelades:  6 mars-6 maj
Målgrupp:  10-12 år (mellanstadiet)
Antal fst: 49
Publik:  2 291 ungd 307 vuxna 
Manus: Johan Bernander, i bearbetning av  
 Hedvig Claesson och ensemblen
Regi:  Hedvig Claesson
Musik:  Johan Renman
Medverkande:  Jonas Hedlund, Gunilla Orvelius,  
 Ida Steen
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus:  Johan Dahlström
Producent:  Kajsa Wadström

Säkert? (från 2012 för årskurs 8) en interaktiv klass-
rumsföreställning om sex och samlevnad, könssjuk-
domar och vikten av att använda kondom. En mycket 
efterfrågad föreställning/workshop som verkar fylla 
ett stort behov ute på skolorna. Spelades under hös-
ten för årskurs 8 i samarbete med skolsköterskor och 
kuratorer på skolor i Örebro. 
Den sjuksköterska som varit med från början har skri-
vit en kandidatuppsats om projektet och 2016 kommer 
hon att skriva sin magisteruppsats med en RCT-studie 
(randomiserad kontrollerad studie) om projektet. Hon 
skall utvärdera om teater i sex- och samlevnadsunder-
visningen leder till ökad kunskap samt ändrade atti-
tyder och beteenden gällande kondomanvändning för 
elever i årskurs 8. Målet är att resultatet kan påverka 
politiker så att alla ungdomar i årskurs 8 i länet kan få 
del av Säkert?

Premiär:  2 okt 2012
Spelades:  23 sept-8 okt
Målgrupp:  14-15 år (åk 8 på högstadiet)

Jorden till Mars!
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Antal fst: 23
Publik:  498 ungd 27 vuxna 
Manus: Per Skjöldebrand
Bearbetning: Ensemble/regiöga
Regiöga:  Inger Gawell
Medverkande:  David Levi, Helena Hedlund, 
 Jonas Hedlund, Åsa Gustafsson
Producent:  Kajsa Wadström

Världens ensammaste val (för förskolan)  
Någonstans i världshaven simmar en stor uråldrig val.  
Alldeles ensam. I åratal har den simmat runt och 
sjungit, ropat, väntat på svar. Men ingen svarar.  
Världens ensammaste val sjunger på ett eget språk,  
ett språk som är obegripligt för alla andra valar.
Stort djur och stora känslor i en pytteliten föreställning 
om ensamhet. 
För dig som någon gång blivit borttappad i affären eller 
inte haft någon att leka med. Och för dig som tycker 
om att sitta ensam i lugn och ro och pärla.  
En visuell, gladsorgsen föreställning med vattenmusik.  

Premiär:  17 april 2015 på Gyttorps förskola 
Spelades:  17 apr-22 maj, 2 sept-28 nov
Målgrupp:  3-5 år
Antal fst: 69
Publik:  1 467 barn, 410 vuxna 
Manus: Åsa Gustafsson, Helena Hedlund
Regi:  Mia Nilsson, Åsa Gustafsson, 
 Helena Hedlund
Musik/ljud:  Johan Renman
Medverkande:   Åsa Gustafsson, Helena Hedlund 
Scenografi:   Frida Thofelt
Kostym:   Catherine Giacomini
Teknik:   Johan Dahlström
Producent:  Carina Nyström 

Carmen - Don Josés berättelse (från åk 8)  
En samproduktion med Svenska Kammarorkestern 
i Örebro
Kärleken är blind – våld är den enfaldiges sista utväg. 
Kärlekens häftiga begär, svartsjukans bottenlösa djup 
och dödens slutgiltiga tragedi. I denna tolkning av Bi-
zets odödliga opera Carmen utgår vi från källan, d.v.s. 
Prosper Mérimées roman.
Utan sångare står tre dansare och en skådespelare för 
det inre dramat. Det blir ett intensivt och annorlunda 
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möte med ett av tidernas mest passionerade drama.

Premiär:  16 sept 2015
Spelades:  16-18 sept 2015
Målgrupp:  Från åk 8 
Antal fst: 6
Publik:  2 665 ungdomar 323 vuxna 
Manus: Inger Gawell
Regi:  Inger Gawell
Koreograf: Pär Isberg
Musik:  George Bizet, Björn Hallman
Dirigent: Björn Hallman
Medverkande:  Skådespelare - Jonas Hedlund
 Dansare från Kgl Baletten i Stock- 
 holm - Jeanette Diaz-Barboza, 
 Pascal Jansson, Joakim Stephenson
 Elever från årskurs 5 Karl Johans  
 skola, Örebro
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Inger Gawell, Pär Isberg
Ljus:  Tomas Fridborg
Teknik:  Tomas Fridborg, Johan Dahlström
Producent:  Carina Nyström, Lena Hultberg

Äfter Dagis 
Vi hade 3 eftermiddagar med föreställningar med lite 
mellanmål för de små.

Spelades:  28 okt
Målgrupp:  från 2 år
Antal fst: 1
Föreställning: Gästspel av Hélène Nevers med  
 Fru katt 
Publik:  37 barn, 34 vuxna

Spelades:  11 nov
Målgrupp:  från 3 år
Antal fst: 1
Föreställning: Bockarna Bruse - gammal saga  
 blir som ny
Publik:  34 barn, 38 vuxna 

Spelades:  25 nov
Målgrupp:  från 3 år
Antal fst: 1
Föreställning: Världens ensammaste val
Publik:  21 barn, 19 vuxna
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Forumteater
Vi hade även några uppdrag med Forumteater om 
Värdskap i Stenungsund, Brastad och i Vara. Totalt 3 
spelningar med 198 publik. 

Gästspel och andra arrangemang
I oktober hade vi 2 spelningar med Improvisation i 
Örebro med totalt 273 publik. 
Vi gjorde även en kväll med Improvisation och 
gästspel här på teatern. Då besökte Stefan Jansson och 
Johan Renman oss med sitt program I Nobelt sällskap,  
66 personer kom och skrattade med oss.
Den 5 nov körde vi Danceoke för första gången med 
25 personer som dansade tillsammans. Ett koncept från 
ÖFA-kollektivet som vi provade på när vi var på Scen-
konstbiennalen i Jönköping. Galet och kul! 

Skapande skola
När vi arbetade med Jorden till Mars var en del av 
referensklassarbetet Skapande skolaverksamhet. Vi var 
bl a ute i Vivallaskolans åk 5 och hade workshop. Det 
var 4 klasser som träffade oss vid 4 tillfällen. Totalt 8 
träffar med totalt 246 elever.  
Ett annat Skapandeskolaprojekt var också ute på Vival-
laskolan nu i Bokens arbetslag. Nu gällde det muntlig 
framställning. Vi träffade 4 klasser i åk 5 vid 2 tillfäl-
len och hade övningar tillsammans. Totalt 8 träffar med 
totalt 129 elever. 

Övrigt
Vår producent agerade moderator på Utvecklingsdag 
Kultur i förskola och skola den 22 jan på Club 700 
i Örebro. Arrangör var Region Örebro Län (fd Re-
gionförbundet Örebro och Örebro Läns Landsting).
Inbjudna var länets rektorer, förskolechefer, kultur-/
skolpolitiker, pedagoger/personal samt tjänstemän i 
förskola och skola.

Vår teaterchef har undervisat på Teaterpedagogpro-
grammet på Örebro Universitet hösten 2015 i kursen 
Skådespelarens arbete.

Vi var medarrangörer och medverkande i Grenad-
järstadens Gatufest den 9 maj då verksamheter i 
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vårt närområde visade upp sig och hade öppet hus. Vi 
spelade 2 föreställningar av Världens ensammaste val, 
hade café och loppis. En välbesökt och rolig dag.

Inför arbetet med vår kommande produktion Artikel 3 
hade vi en utbildningsdag i HBTQ-frågor. Förutom 
våra anställda deltog Örebro Länsteater, Stadra Teater 
och Lerbäcks Teater. Kursledare var Cristian Rhn från 
RFSL Örebro.

Vi åkte också till Stockholm för att se teater tillsam-
mans och för att få nya intryck.

Vår producent deltog i en 3-dagarskurs i publikut-
veckling som Svensk Jazz och Riksförbundet Folkmu-
sik och Dans anordnade i Stockholm 4-6 september.

Nätverk/kontakter/samarbeten
Vårt samarbetsavtal med Stadra Sommarscen, Nora 
fortlöper. Samarbetsavtal med Svenska Kammaror-
ketstern angående projektet Carmen skrevs.

Vi fortsätter utveckla vår kontakt med Örebro Länstea-
ter genom samtal och möten. Vi pratar bl a om framtida 
samarbeten. 

Tillsammans med teatergruppen Möguleikhusid i Rey-
kjavik, Island har vi försökt få till ett samarbetsprojekt 
kallat Havamál. Äntligen blev det resultat och vår 
kostymdesigner åkte till Island och gjorde kostym till 
föreställningen. 

Ekonomi och statistik
Verksamheten finansieras med hjälp av anslag från
Statens Kulturråd med 1 020 000 kr, Örebro kommun 
med 1 500 000 kr och från Region Örebro län med 450 
000 kr. Utöver det säljer vi våra barn-/ungdomsföre-
ställningar, forumspel, vuxenproduktioner, diverse an-
dra 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 föreställ-
ningar för förskola (från 3 år) och grundskola (åk F-9) 
som vi spelar gratis för Örebro kommun ingår i det 
kommunala anslaget. 

Under 2016 var 82 % av vår publik under 18 år.
96 % av våra föreställningar var skol- eller familjeföre-
ställningar 
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Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har vi haft 11 protokollförda 
styrelsemöten (12/1, 26/2, 9/4, 22/4 (konstituerande), 
21/5, 9/6, 17/8, 16/9, 9/11, 23/11, 7/12.

Styrelsens sammansättning  
Styrelsen under verksamhetsåret 2015 bestod av fem 
ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

Ordförande: Kajsa Wadström, producent TMM. 
Sekreterare: Camilla Mortyr, vikarie administration.
Ledamöter: Åsa Gustafsson, skådespelare TMM, 
Helena Hedlund, skådespelare, dramatiker TMM, Ca-
rina Nyström, producent TMM.
Suppleanter: Johan Dahlström, tekniker TMM, Sarah 
Broberg, teaterchef TMM.

Anställda
Konstnärlig personal
Jonas Hedlund (skådespelare, dramatiker), Helena 
Hedlund (skådespelare, dramatiker), Åsa Gustafsson 
(skådespelare), Frida Thofelt (scenograf), Catherine 
Giacomini (kostymdesigner), David Levi (skådespela-
re), Gunilla Orvelius (skådespelare), Ida Steen (skåde-
spelare), Linn Ramstierna (sångare).
Administrativ, teknisk personal, övriga
Sarah Broberg (teaterchef, producent), Kajsa Wad-
ström (producent), Carina Nyström (producent, forum-
spelare) Johan Dahlström (tekniker, ekonomi), Camilla 
Mortyr (administratör, producent), 

Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 14 
personer.

Diverse köpta konstnärliga tjänster
Joacim Nilsson (fotograf), Backa Studios (filmning), 
Johan Renman (komposition), Sara Elgeholm (illus-
tratör), Hélène Nevers (skådespelare), Johan Bernan-
der (manus), Hedvig Claesson (regi), Stefan Jansson 
(skådespelare), Jonka Musik, Xpecta (ljus-/ljudteknik), 
Camilla Mortyr (foto)

Sammanlagt köptes tjänster av 11 personer/företag.

Under året har vi haft 1 praktikant. 
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Avslutning - och några ord om framtiden 

Under 2015 har vi producerat 3 nya föreställningar, 
Världens ensammaste val för barn från 3 år som har 
spelats ute på förskolor och på bibliotek. Jorden till 
Mars för barn 10-12 år och vår samproduktion med 
Svenska kammarorkestern Carmen - Don Josés berät-
tesle som vi spelat för ungdom från 14 år. Vi har täckt 
in nästan alla åldrar för vår viktigaste publik, barn och 
unga.  
Vi har haft ett år som gett oss ganska mycket motstånd 
men också kunskaper som vi tar med in i 2016.

Att klimatet för kulturen har hårdnat är också något 
som vi alla inom kultursektorn märker av. Skapande 
skola tar över kulturen för skolorna från kommunerna i 
vissa delar av landet. Eller rättare sagt - kommuner lå-
ter Skapande skola ta över. Det innebär att kravet på att 
leverera pedagogisk kultur ökar. Där måste vi kämpa 
för att behålla vår särart inom konsten och vår kvalitet. 
Något som också smugit sig in är vuxnas rädsla för 
kultur som på något sätt påverkar och ställer frågor. Ett 
intressant, märkligt och spännande fenomen.
Hur vi skall hantera detta är något som vi samtalar om 
med våra kollegor på bl a Örebro Länsteater. 

Vi ser fram mot ett härligt nytt år med nya utmaningar 
och möten med vår fina publik, gammal som ung.

Carmen - don Josés berättelse
Foto: Joacim Nilsson

Delar av Karls Johans skola åk 5 
och Svenska Kammarorkestern

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

Ni visar 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 2015!
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Teater Martin Mutter
Box 369

701 47  ÖREBRO
019-10 10 24

info@martinmutter.com
www.martinmutter.com


