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Inledning
Teater Martin Mutters styrelse lämnar härmed sin verk-
samhetsberättelse för räkenskapsåret 2016, den 28:e i 
ordningen.

Teater Martin Mutter (TMM) är en fri professionell teater i 
Örebro. Vi producerar i huvudsak scenkonst med inriktning på 
teater för grund- och förskola, men riktar oss även till gymna-
siet och vuxna. Vi arrangerar gästspel och vi upplåter vår lokal 
för andra scenkonstutövare när utrymmet i lokalen och tiden 
tillåter. Vi arbetar även för att vi skall vara ett nav för den fria 
professionella scenkonsten i vår region genom att arrangera 
workshops och föreläsningar.

Vi är organiserade som en ekonomisk förening. Styrelsen är 
högsta beslutande organ och tillsätter en teaterchef/konst-
närlig ledare som skall leda verksamheten. På teatern finns 
ett konstnärligt råd och ett verksamhetsråd. Där diskuteras 
innehåll, teman, framtida produktioner och projekt. 

Verksamheten har sin bas i Grenadjärstaden i Örebro i en 
vacker och funktionell teaterlokal med plats för 120 personer 
i publiken. När vi spelar för barn och ungdom spelar vi för mel-
lan 30 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 
region Örebro län och i övriga Sverige. 

Konstnärlig inriktning
Vi tror på teatern 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 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 viktigt att vi känner till barnens verklighet och deras åsik-
ter. De speglar det vi gör och kommenterar, vi frågar och lyss-
nar. Det är också viktigt att kunna presentera en helhet med 
scenografi, kostym, ljus och ljud även när vi turnerar. Många 
unga 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 verksamheten, att 
jobba med mål, visioner och organisation. Omvärlden förändras 
och vi måste hålla oss uppdaterade och möta verkligheten 
utanför teatern utan att ge avkall på den konstnärliga kvalite-
ten och den magiska upplevelse som teater kan vara. 
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Turnéliv
Jonas Hedlund 

Åsa Gustafsson
Foto:  Teater Martin Mutter



Produktioner 2016
Artikel 3 - om normer och HBTQ 
i samarbete med RFSL Örebro
Äntligen kunde vi börja arbeta med denna föreställning som vi 
planerat för så länge! Vår första klassrumsföreställning, vilket 
var både spännande och utmanande. Att få göra den tillsam-
mans med RFSL i Örebro har varit mycket lärorikt och vi inser 
hur styrda vi är av den oerhört starka vita heteronormen.

Att våga och få vara den man är, är inte en självklarhet för alla. 
Fortfarande kan inte HBTQ-personer leva fritt och säkert, var-
ken här i Sverige eller i andra delar av världen och självmords-
frekvensen bland unga transpersoner är hög.

För att bryta normer krävs mod och för att förändra attityder 
behövs kunskap och medvetenhet om att det vi gör och säger 
har betydelse för andra. Efter föreställningen har vi ett samtal/
workshop då vi reder ut några begrepp, pratar om föreställning-
en, låter eleverna ställa frågor och gör några övningar tillsam-
mans. Under hösten har vi haft förmånen att ha Cristian Rehn 
med från RFSL Örebro som ansvarat för arbetet med eleverna 
efter föreställningen.

Prinsessan på ärten - hur känslig får man va? 
I den här föreställningen får vi höra Prinsessorna Glad-Sorgsen, 
Blyg-Modig och Stark-Skör berätta och gestalta HC Andersens 
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Prinsessan... 
Åsa Gustafsson

Foto:  Camilla Mortyr

klassiska saga. Vi får också höra deras egna berättelser om 
vad de är känsliga för, t ex hur det känns när man har en stick-
ig tröja, ett ägg i skon eller vattnar sina blommor med tårar.

Föreställningen spelas i en vit scenografi och med fantasifulla 
vita kostymer.  
I arbetet med föreställningen hade vi hjälp av 2 referensklas-
ser, 1 förskoleklass och 1 årskurs 2. Vi hade sagan som grund 
i arbetet och använde oss av devising som arbetsmetod när vi 
tog fram ”våra egna” berättelser. Att vi valde ämnet högkänslig-
het var för att belysa ett karaktärsdrag som många av oss, ca 
15-20% av jordens befolkning lever med. Vi fick också positiv 
respons från föräldrar med högkänsliga barn. Idag talar man 

Premiär:  7 okt 2016
Spelades:  7 okt-17 nov 2016
Målgrupp:  Från åk 8 
Manus: Helena Hedlund
Regi:  Gunilla Orvelius
Medverkande:  Helena Hedlund, Josef Säterhagen, Myra   
 Neander, Cristian Rehn från RFSL Örebro
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Teknik: Johan Dahlström
Producent:  Kajsa Wadström



mer om ämnet och att leva med känselspröten ständigt ute 
kan vara besvärligt – men också en gåva.

Vi vill ge publiken en möjlighet att förstå sig själva lite bättre 
och förstå dem som vi kallar känsliga. 

Världens ensammaste val 
Den här föreställningen har spelats sedan våren 2015 och spe-
lar fortfarande! Det handlar om ett stort djur och stora känslor 
i en pytteliten föreställning om ensamhet, både om den valda 
och den man kanske inte har valt. Vi ville också göra en före-
ställning med ett lugnt tempo som ett alternativ till den snabba 
värld som barnen ofta har omkring sig. Det lugna tempot har 
uppskattats både av barnen och pedagogerna.

Eftersom formatet är litet kan vi spela ute på förskolorna vilket 
har varit helt fantastiskt.  
Under året deltog föreställningen i Region Örebro läns integra-
tionsprojekt Alla barns rätt till kultur och vi spelade 5 föreställ-
ningar för asylsökande ute i länet. Då tolkades föreställning på 
arabiska. Vi har också spelat den på Island och i Makedonien 
något som du kan läsa vidare om under rubriken Avslutning.

Gästspel för barn 
Under rubriken Äfter Dagis tog vi hit 2 gästspel för de mindre 
barnen. Först fick de se föreställningen och sedan fick de ett 
fruktmellanmål och saft.
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Premiär:  17 april 2015 på Gyttorps förskola 
Spelades:  21 feb-26 maj, 29 okt-18 dec
Målgrupp:  3-5 år
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: Sarah Broberg

Världens ensammaste...
Åsa Gustafsson, 
Helena Hedlund

Foto: Joacim Nilsson

Premiär:  12 feb
Spelades:  12 feb-31 mars, 30 sep-17 nov 2016
Målgrupp:  6-9 år 
Dramatisering/ H Claesson, Å Gustafsson, J Hedlund, 
bearbetning: H Hedlund
Regi/koreografi:  Hedvig Claesson
Medverkande:  Helena Hedlund (vt 2016), Jonas Hedlund, 
 Pascal Crepault Wibe (ht 2016), Åsa Gustafsson
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus:  Johan Dahlström
Producent:  Kajsa Wadström



Andra arrangemang
Tillsammans med ABF Örebro arrangerade vi 2 deltävlingar och 
final i Poetry Slam, 25 feb, 3 och 17 mars. De som vann finalen 
fick åka på SM i Poetry Slam i Uppsala. 
Den 31 mars och 14 april körde vi Danceoke igen. Ett gäng 
glada vuxna dansade loss till olika dansvideor.
Vi gjorde även en Danceoke Kids från 6 år den 2 nov. Härligt 
med lokalen full av dansande barn och deras vuxna. 

Gästspel för vuxna
Den 22 okt gästades vi av Thomas Andersson, spelman och 
berättare från Skellefteå med sin föreställning Kulturarvet slår 
tillbaka igen. Arrangemanget gjordes i samarbete med Felan - 
Förening för folkmusik och dans i Örebro. Efter föreställningen 
bjöds det upp till spel och dans.

Föreställningen Med sikte på fred gästade oss den 9 nov då 
vi fick ta del av Eva Ahremalms underfundigheter och fakta 
presenterat tillsammans med musikern Johan Alkenäs. En före-
ställning framtagen i samarbete med Svenska Freds.

Samarbete
Under året har vi tillsammans med utvecklingsledaren för 
dans och områdeschefen för kultur och ideell sektor på Region 
Örebro län fått till ett givande samarbete kring den fria profes-
sionella dansen.
Den 14-15 okt öppnade vi för det första samarbetsprojektet. 
Det var dansaren och koreografen Ellinor Ljungkvist som spe-
lade sin föreställning DISCO.
Den 2-3 december körde dansaren och koreografen Maria 
Svensson sin solodansfestival Going solo together med dansare 
från Nordirland, Finland, Danmark och Sverige.

I arbetet med Artikel 3 har vi haft ett givande samarbete med 
RFSL Örebro. Det samarbetet fortsätter även 2017.

Vårt samarbetsavtal med Stadra Sommarscen, Nora fortlöper. 

Vi fortsätter utveckla vår kontakt med Örebro Länsteater ge-
nom samtal och möten. Vi pratar nu om ett utbyte av skåde-
spelare och ett samarbete i ett teaterprojekt.
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GÄSTSPEL av
Mittiprickteatern

Sigges hemligheter
Nicholas Olsson

Lennart Gustafsson
Foto: Kajsa Wadström

Teatergrupp:  Mittiprickteatern, Stockholm
Föreställning:  Sigges hemligheter 
Spelades:   23 mars
Målgrupp:   från 2,5 år

Teatergrupp:  Teater Pero, Stockholm
Föreställning:  Kan själv! 
Spelades:   6 april
Målgrupp:   från 2,5 år
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Skapande skola
Vätternskolan i Motala anlitade oss för ett Skapande skola 
arbete under hösten 2016 och det fortsätter på våren 2017. 
De kom hit och tittade på Prinsessan på ärten - hur känslig får 
man va? med sin 5:or. Efter det har vi varit hos dem 2 gånger 
och haft workshops. 

Hovstaskolan i Örebro anlitade oss vid 6 tillfällen då vi fokuse-
rade arbetet på genus och normer i årskurs 3-5. 

Mötesplats Mutter
För att stimulera och stärka yrkesverksamma inom den fria 
professionella scenkonsten i vår region har vi skapat en mötes-
plats med fokus på fortbildning och nätverkande. Det finns få 
naturliga mötesplatser för yrkesverksamma inom scenkonst 
i vår region och det finns inget etablerat nätverk där vi möts 
mellan yrkeskategorier eller mellan de olika konstformerna. 
Den fria scenkonsten är dessutom mycket rörlig, vilket är en av 
anledningarna till att det är svårt att etablera nätverk. Genom 
att mötas i praktiskt arbete och i samtal, hoppas vi på utbyten 
av kunskap och idéer som kan leda till framtida samarbeten 
och projekt.

Teater Martin Mutter vill vara den plats där regionens fria 
scenkonstnärer kan mötas och vi hoppas med detta bidra till 
konstnärlig- och regional utveckling.

Till våra workshops prioriteras professionella scenkonstnärer 
som är boende och/eller verksamma i Region Örebro län. 
Vi har fått extra medel från Regionen för att kunna genomföra 
workshops och föreläsningar.

Första mötesplatsen hade vi den 6 nov då Toby Gunn, frilan-
sande danskonstnär och lärare på Kävesta Folkhögskola lät 
deltagarna utforska hur kroppen kan frigöras genom specifika, 
enkla rörelser.
Söndagen den 4 dec var det workshop med Echo Echo Dance 
Theatre Company från Nordirland. Då hade vi fokus på Kontak-
timprovisation.
Våren 2017 kör vi vidare med ytterligare 3 mötesplatser varav 
en är en öppen föresläsning med Niklas Hald.

Övrigt
Stadra Teater i Nora anlitade vår producent för layout och fram-
tagande av tryckoriginal på annonser och program.

Vår teaterchef har undervisat på Teaterpedagogprogrammet 
på Örebro Universitet hösten 2016 i kursen Skådespelarens 
arbete.

Vår skådespelare Jonas Hedlund deltog i Örebro kommuns 
projekt hela Örebro läser Katitzi genom att ha uppläsning på 
biblioteket.

Danceoke Kids
Foto: Teater Martin Mutter
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Vi har deltagit i utbudsdagar i Karlstad, Örebro, Norrköping, 
Gävle och Västerås.

Vi hade en improvisationskurs med Per Wernolf från Kung och 
Drottningproduktion för oss som arbetar på teatern. I samband 
med arbetet inför Artikel 3 hade vi en kurs med Liv Elv Karlén i 
Genusnyfiken gestaltning.

Några av oss åkte till BiBu (Scenkonstbiennal för barn och 
unga) i Helsingborg under några dagar i maj och såg föreställ-
ningar och träffade kollegor.

Ekonomi och statistik
Verksamheten finansieras med hjälp av anslag från
Statens Kulturråd med 1 090 000 kr, Örebro kommun med 
1 518 000 kr och från Region Örebro län med 525 000 kr. Utö-
ver det säljer vi våra barn-/ungdomsföreställningar, forumspel, 
vuxenproduktioner, diverse andra uppdrag, har viss uthyrning 
av lokalen och teknik etc. Vårt anslag från Örebro kommun var 
fr o m 2014 3-årigt, vi väntar på nytt avtal som förhoppningsvis 
också är 3-årigt. Vi vill betona att alla föreställningar för för-
skola (från 3 år) och grundskola (åk F-9) som vi spelar gratis för 
Örebro kommun ingår i det kommunala anslaget. 
Under 2016 var 80 % av vår publik under 18 år. 94 % av våra 
föreställningar var skol- eller familjeföreställningar

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har vi haft 8 protokollförda styrelse-
möten (27/1, 29/2, 31/3, 13/4, 26/5, 31/8, 8/11, 7/12). 
Styrelsen har under året arbetat med att förtydliga det egna 
arbetet genom att prata om vilken är vår uppgift, kan vi renodla 
och effektivisera vårt arbete. Vi har fortsatt vårt policyarbete 
och gett vår teaterchef ett tydligare uppdrag. 
Under verksamhetsåret 2016 bestod styrelsen av fem ordinarie 
ledamöter och två suppleanter. 

Styrelsens sammansättning 
Ordförande: Kajsa Wadström - producent TMM. 
Sekreterare: Camilla Mortyr - digitaltryckare Strands i Lindes-
berg. Ledamöter: Åsa Gustafsson - skådespelare TMM, Lena 
Nyström - egenföretagare Amicum AB, Daniel Eriksson - kultur- 
och fritidschef Lekebergs kommun. Suppleanter: Jens Rem-
feldt - programansvarig för Teaterpedagogprogrammet Örebro 
Universitet, Anna Linder - bildlärare Kulturskolan Örebro.

Anställda
Konstnärlig personal
Frida Thofelt (scenograf), Catherine Giacomini (kostymdesig-
ner), Jonas Hedlund (skådespelare), Helena Hedlund (skåde-
spelare, dramatiker), Åsa Gustafsson (skådespelare), Myra 
Neander (skådespelare), Pascal Crepault Wibe (skådespelare), 
Josef Säterhagen (skådespelare), Gunilla Orvelius (regissör), 

Artikel 3
Myra Neander

Foto: Joacim Nilsson



Saga Hedberg (MC Poetry Slam), Michael Horvath (MC Poetry 
Slam), Jan Koldenius (skådespelare), Alfred Grönkvist (röstskå-
despelare), Filip Näsholm (röstskådespelare).

Ledning, administrativ, teknisk personal
Sarah Broberg (teaterchef, konstnärlig ledare), Kajsa Wad-
ström (producent), Carina Nyström (producent) Johan Dahl-
ström (tekniker, ekonomi), Camilla Mortyr (administratör, 
producent), Sana Aljazairi (tolk).

Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 20 personer.

Diverse köpta konstnärliga tjänster
Johan Bernander (dramaturg), Joacim Nilsson (fotograf), Backa 
Studios (filmning), Hedvig Claesson (regi), Mia Nilsson Afirmia 
(dramatiker), Toby Gunn (workshop), Camilla Mortyr (foto), To-
mas Fridborg Ljust nu (ljuskonsult), Tobias Kandenäs (drama-
pedagog), Echo Echo Dance Theatre Company (workshop), 

Sammanlagt köptes tjänster av 15 personer/företag.

Avslutning - och några ord om framtiden 
Att klimatet för kulturen har hårdnat är något som vi märker 
av. Några kommuner vi har kontakt med låter Skapande skola 
medel stå för inköp av scenkonstupplevelser. Genom detta 
riskeras kommunernas budgetutrymme för inköp av professio-
nell scenkonst som upplevelse att minskas. Skolan har krav på 
måluppfyllelse. När medel för Skapande skola används för att 
köpa in scenkonst ställs ibland kravet på att föreställningarna 
skall passa in i skolans måluppfyllelse och vara nyttig. Det ser 
vi allvarligt på. Något som också smugit sig in är vuxnas rädsla 
för scenkonst som på olika sätt påverkar och ställer frågor till 
sin publik. Hur vi skall hantera detta är något som vi samtalar 
om med varandra och våra kollegor på bl a Örebro Länsteater. 
Vi måste kämpa för att behålla vår särart inom konsten, vår 
kvalitet och vår tro på att konsten har ett värde i sig. 

Under 2016 har vi producerat 2 nya föreställningar, Prinsessan 
på ärten - hur känslig får man va? för barn från 6 år och Artikel 
3 för ungdomar från 14 år.

Genom att Världens ensammaste val legat kvar under året 
har vi täckt in nästan alla åldrar för vår viktigaste publik, barn 
och unga. Föreställningen har också tagit oss utanför Sveriges 
gränser. I maj var vi på Island och spelade på Assitejfestivalen 
Ungi i Reykjavik. Då spelade vi vissa delar på isländska. Vi blev 
inbjudna att delta i Fener festival i Skopje i Makedonien. Då 
spelades föreställningen på engelska. I Makedonien hade vi 
dessutom förmånen att få spela 2 föreställningar på 2 olika 
flyktingläger. Upplevelser och möten som vi kommer att bära 
med oss länge.

Vi ser fram mot ett härligt nytt år med nya utmaningar och 
möten med vår fina publik, gammal som ung.
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Prinsessan på ärten - hur ...
Pascal Crepault Wibe

Foto: Kajsa Wadström
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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 så att vi kan 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 2016!

Statistik 2016
Totalt spelade vi  172 egenproducerade föreställningar för barn och unga.

 Antal fst Antal fst Publik  Publik 
 barn/unga vuxna barn/unga vuxna

Egenproducerade föreställningar
Prinsessan på ärten
 - hur känslig får man va? 72   4 689  732
Världens ensammaste val 58   1 648  577 
Artikel 3 41   1 155  42
Stures nya jacka 1   17  13
 
Övrigt
Danceoke    2 4  37
Danceoke Kids 2   40  7

Gästspel 
Sigges hemligheter 1   33  28  
Kan själv! 1   33  30
Thomas Andersson   1 3  77
Med sikte på fred   1   50

Skapande skola 15   383  21 
Mötesplats Mutter   2   13
Poetry Slam (samarr ABF)   3   122
Disco (samarr Ellinor Ljungkvist)   3 3  61
Going Solo Together  
(samarr Maria Svensson)   2   85

Summa 191  14 8 008  1 895    
    



Teater Martin Mutter
Box 369

701 47  ÖREBRO
019-10 10 24

info@martinmutter.com
www.martinmutter.com


