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Inledning
Teater Martin Mutter avlägger härmed  verk-
samhetsberättelse för sitt tjugoandra verk-
samhetsår 1/1 2008 – 31/12 2008.
Teater Martin Mutters ledord är ”kärlek och 
respekt”. Något som medvetet präglar vårt arbete
gentemot vår publik. Vi tror på människan, hennes 
möjlighet att växa och på teaterns kraft att inspirera 
till det. 
Vi vill att de historier vi berättar för barn, unga och 
vuxna ger dem möjlighet att uppleva igenkänning och 
känsla av sammanhang. Och vi vill med entusiasm 
och värme beröra svåra ämnen, där vi med humor och 
fingertoppskänsla speglar den verklighet som vi män-
niskor lever i. 
Teatern är organiserad som en ekonomisk förening. 
Verksamheten styrs genom en styrelse som 2008 
bestod av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande
i styrelsen är också konstnärlig ledare. På teatern 
finns ett konstnärligt råd, bestående av skådespelare,
scenograf och kostymör som har anställning på 
teatern. Där diskuteras innehåll, teman, framtida 
produktioner och projekt. Det är ett forum för diskus-
sion och utveckling. Det formella beslutet tas sedan 
av konstnärlig ledare som tillsammans med styrelsen 
fattar de slutgiltiga besluten kring budget och anställ-
ningar.

I snart nio år har verksamheten bedrivits i Grenad-
järstaden, på gamla regementsområdet i Örebro. Här 
har vi en vacker och funktionell teaterlokal med plats 
för 150 personer. För barn och ungdom spelar vi dock 
mestadels för mellan 60 till 100 personer. Det gör vi 
för att värna om kontakten och mötet med den unga 
publiken.
Teater Martin Mutter spelar också på turné i både 
Örebro Kommun, i Örebro län och i övriga Sverige.

Vår tyngdpunkt ligger på barn och ungdomsteater, 
där övervägande delen av anslagen används. Vi har 
ett uppdrag från Örebro Kommun att producera en till 
två barn- och ungdomsproduktioner per år. Utifrån 
samtal med företrädare för kommunen och även Läns-
teatern, som också spelar för barn och ungdom, gör 
vi en överenskommelse kring vilka åldersgrupper vi 
riktar oss till och antal föreställningar som ska spelas.
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Vi slog föreställningsrekord 
2008! 

Sammanlagt spelade vi 225 
föreställningar. 

Varav 181 för barn & ungdom 
och 44 för vuxna.

I skallen på Preben Johnsson
Eva Ahremalm & Jonas Hedlund 

Foto: Börje Gustavsson



Forumteater är numera en självklar del i vårt teater-
arbete. Denna interaktiva metod visar att kultur och 
näringsliv kan berika varandra och mötas under krea-
tiva former. 

Konstnärlig inriktning och produktioner 2008
Vi startade våren 2008 med en ny produktion för mel-
lanstadiet, I skallen på Preben Jonsson. För första 
gången lät vi en scenografisk idé ligga till grund för 
produktion. Scenograf, kostymör och tekniker hade 
gemensamt skapat en tanke om ett stort uppblåsbart 
vitt tält som barnen skulle krypa in i. Tältet syddes och 
experimenterades fram. Utanför projicerades bilder, så 
det blev som att sitta inuti en tredimensionell värld. En 
fantastisk och visuell upplevelse. Samtidigt funderade 
vi gemensamt kring innehåll, och regissör/manusför-
fattare Annika Olsson satte igång med skrivandet. Det 
resulterade i en föreställning som utspelade sig inuti 
11-åriga Prebens huvud. En pojke som stängt in sin 
rädsla och därmed också sina känslor. 
Man kan väl säga att temat även utmanade våra räds-
lor. Recensenten ansåg den vara farlig för barn, (trots 
att hon inte såg den med barn). Vilket resulterade i att 
en skola inte vågade komma och första förställningen 
ställdes in. Det blev skriverier och heta diskussioner 
i både TV och Nerikes Allehanda. Barn och lärare 
fick uttala sig. Bland annat vår referensklass som följt 
repetitionsarbetet. Alla som sett föreställningen talade 
till vår fördel och lärarna var glada för att få med sig 
ett laddat ämne att diskutera vidare i klassen. Men det 
blev en tid av utsatthet för teatern. Och lite ensamma 
kände vi oss. Men det som var viktigast var samman-
hållningen på Mutter. Lojaliteten var stark och vi gick 
raka ut genom stormen. Föreställningen blev mycket 
uppskattad av sin publik och har sålt mycket bra. På 
biennalen i Lund samma år blev det ett seminarium lett 
av Karin Helander på temat ”Vad kan man tala med 
barn om? ” med anledning av det som hänt oss. 

Den största satsningen under 2008 var beslutet att göra 
sommarteater. Något som TMM inte gjort på många 
år. Mats-Arne Larsson kom med förslaget att spela 
Dan då Dan dog. En föreställning vi sett på barn – och 
ungdomsbiennalen i Lund 2006, och som var det årets 
stora succé. Med extra medel från Sparbankstiftelsen 
Nya blev idén möjlig att förverkliga och repetitionsar-
betet drog igång i maj. Vi spelade under juli-augusti i 
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Varje gång jag hör 
ordet kultur osäkrar jag 

smilbandet. 
Ivar Gjørup 

Dan då Dan dog
Jonas Hedlund

Foto: Börje Gustavsson
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Wadköping i hjärtat av Örebro på deras nyrenoverade 
utomhusscen. Föreställningen fick fantastiska recensio-
ner och helheten blev väldigt lyckad, både vad gäller 
scenografi, kostym och skådespeleri. Men vi hade otur 
med logistiken. Länsteatern gjorde sin stora sommar-
satsning med Arns Cecilia i Riseberga klosterruin och 
I väntan på vadå? spelade i Wadköping alldeles innan 
vår spelperiod. 
Teaterbesökarkvoten var liksom fylld. Det samman-
taget med uselt sommarväder gjorde att publiktrycket 
inte blev som vi önskat. Därför var det ett bra beslut 
att spela föreställningen under våren 2009, för gymna-
siet. I och med det ingår föreställningen i vårt uppdrag 
gentemot kommunen. Vi beslöt också att spela några 
offentliga på kvällstid. Ekonomiskt klarade vi av situa-
tionen genom att vi kalkylerat med högre kostnader, så 
TMM lever vidare trots sommarteaterns svårigheter.

Till hösten gjorde vi ännu en ny produktion, Snöängel, 
en föreställning om kroppsfixering och självförne-
kelse för högstadiet och gymnasiet. Helena Jacobsson 
påbörjade skrivarbetet redan under våren, och Annika 
Olsson kopplades in som regissör, (lite extra hjälp fick 
hon av Daniel Goldmann som hoppade in när Annika 
var på turné.) Karin Webjörn komponerade musiken 
som fick en alldeles särskild karaktär. Med sin röst och 
sin dator skapade Karin ljud som understödde före-
ställningens poetryform. Allt sammantaget kändes det 
nyskapande och innovativt. Snöängel fick fantastiska 
recensioner, med all rätt. Det blev en föreställning att 
vara stolt över. Det var gott att konstatera att trots att 
ämnet i grunden berörde tjejerna mer, fungerade den 
enormt bra även för killarna. 

Våren 2008 skapade Inger Gawell en sagoföreställning 
för barn på dagis och fritids, När man är liten är man 
inte stor. Med stor entusiasm tog sig Inger an ämnet 
och letade sagor ur egna favoriter. Det blev Slas (Stig 
Claesson) och Astrid Lindgren och en sagotant var på 
väg igen. Med små medel, ett vackert tyg, lite rekvisita 
och en livs levande berättare fångades publiken in och 
förundrades av berättelsens fantasi och kraft.

Hej syster! regisserad och skriven av Mats-Arne 
Larsson för lågstadiet turnerade en period under våren 
2008. Då spelade den 33 föreställningar, nu med en ny 
konstellation skådespelare, Helena Jacobsson och Mar-
tin Halland. Och lika bra blev även denna uppsättning. 
Det var ljuvligt att återigen få se ”forumteater-slutet” 

Detalj scenografi 
Dan då Dan dog

Scenograf: Frida Thofelt
Foto: Börje Gustavsson



där barnen var med och skapade ett annat, enligt dom 
lyckligare slut.  

Livet på trekvart med Eva Ahremalm och musikern 
Johan Alkenäs spelade 5 gånger under 2008. Styrkan 
med den är att den kan anpassas efter uppdragsgiva-
rens tema och önskemål. Ett tillfälle värd att nämna är 
spelningen på den Nationella barnrättskonferensen som 
var på Conventum i mars. 

Forumteater
Under 2008  har vi genomfört 26 forumspel. Våra 
uppdragsgivare har varit allt ifrån kommuner, landsting 
och privata bolag.  För gymnasieskolan har vi arbe-
tat med likabehandling. Övriga uppdrag har handlat 
om service, jämställdhet, småföretagande, sociala 
omhändertaganden mm. Vi har besökt Östergötland, 
Blekinge, Värmland, Västergötland, och även svensk-
talande delar av Finland förutom de forumspel vi gjort 
i vår eget län.
För Kommuninvest hade vi totalansvar för en hel kon-
ferens. Då handlade det om att ordna föreläsare, arbeta 
med psykodrama samt ansvara för underhållningen på 
kvällen – och dessutom forumspel. 

Efter lite påtryckning från Hans Danneborn, Ma-
riedammsfilm, nappade vi äntligen på att göra ett 
samarbete kring offentliga dokumentärfilmskvällar 
på teatern. Med i arbetet var även Regionförbundet 
Örebro/Film i Örebro län. Extra spännande var att även 
bjuda in filmaren, som då öppnade för samtal och be-
rättade om sina tankar och sin process med arbetet. Det 
blev tre helkvällar under våren med soppa och film på 
storbildsskärm. En underbar idé som nådde en mycket 
liten publik. Vi kommer att göra ett nytt förslag, när är 
inte bestämt.

Externa uppdrag:
Vi har också sålt en del tjänster under 2008. 
Frida Thofelt vår scenograf utsmyckade Örebro Kon-
serthus till Trettondags-aftonens konsert och bal, med 
Svenska Kammarorkestern och Ale Möller Band. 
Hon var också gästföreläsare i scenografi & teaterpro-
duktion på Örebro Universitets Teaterpedagogutbild-
ning. För Nikolai Församling skapade Frida en sceno-
grafi/visualisering av en ”sinneshögmässa” för döva 
och hörande.
Johan Dahlström, Catherine Giacomini och Frida Tho-
felt konstruerade och tillverkade ett luftburet tält till 
uppsättningen av Kung Ubu på Dramaten.
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I skallen på Preben Johnsson 
vt 2008

Eva Ahremalm & Jonas Hedlund
Foto: Börje Gustavsson



Och Catherine Giacomini, vår kostymör var gästförelä-
sare i kostym & smink på Hällefors Folkhögskola.
Eva Ahremalm gjorde under våren en ”turné” på de 8 
Rotaryklubbar som finns i Örebro Kommun. Här före-
läste hon om den fria scenkonstens villkor i allmänhet 
och om Teater Martin Mutter i synnerhet. 

Produktionerna
I skallen på Preben Johnsson
Premiär: 7 mars 2008
Spelades: Vt & ht 2008 
Målgrupp: Mellanstadiet (10-12 år)
Antal fst: 82
Publik: 5 313 personer

TEXT FRÅN SÄLJBLADET
Preben Johnsson är 11 år och inte rädd för någonting. 
Han har nämligen förträngt all rädsla. Han har till och 
med gått så långt att han inte längre kan känna smärta. 
Om han mot förmodan skulle känna en liten fläkt av 
rädsla så har han knep som gör att han snabbt får kon-
troll över situationen igen. En dag....

Manus & regi: Annika Olsson
Medverkande. Jonas Hedlund vt & ht 08
 Eva Ahremalm vt 08
 Inger Holmstrand Gawell ht 08
 Johan Dahlström vt 08 
 Viktor Kilsberger ht 08
Scenografi: Frida Thofelt
Kostym: Catherine Giacomini
Ljus & teknik: Johan Dahlström
Producent: Kajsa Wadström

Hej syster!
- om små människor i nya relationer

Premiär: 28 februari 2007
Spelades: Vt  2008
Målgrupp: Lågstadiet (7-9 år)
Antal fst: 33
Publik: 2118 pers

TEXT FRÅN SÄLJBLADET
Zoe är 10 år och bor med pappa Lasse. En dag träffar 
Lasse Madde och så flyttar Madde och hennes son Se-
bastian 6 år in. Vrålpuckot som Zoe säger, det blir inte 
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Kostymdetalj 
Hej syster! 
Kostymör: 

Catherine Giacomini



lätt. En kamp om rättvisa och om pappa Lasse. 

Manus & regi: Mats-Arne Larsson
Medverkande. Martin Halland vt 08
 Helena Jacobsson vt 08
Scenografi: Frida Thofelt
Kostym: Catherine Giacomini
Musik: Peter Bryngelsson
Ljus & teknik: Johan Dahlström
Producent: Kajsa Wadström

När man är liten är man inte stor
Premiär: 26 februari 2008
Spelades: Vt 2008
Målgrupp: 5-8 år
Antal fst: 26
Publik: 590

TEXT FRÅN SÄLJBLADET
Så länge människan har haft ett språk så länge har sa-
gor och berättelser funnits. En fängslande berättare kan 
på ett nästan magiskt sätt levandegöra en historia.

Vår skådespelare Inger Holmstrand Gawell kommer 
till er och levandegör några berättelser/sagor skrivna 
av Stig Slas Claesson och Astrid Lindgren. 

Iklädd sin stora guldgula sagocape trollar hon fram 
både berättelser och ting som hjälper fantasin att ta 
små krumsprång! Vem vet - du kanske får smaka en 
banan eller hjälpa till att skala en potatis?

Ur 21 sagor av Stig Slas Claesson:
Medan grytlappen virkas och Medan veden brinner.

Jag vill vill inte gå och lägga mig av Astrid Lindgren

Medverkande. Inger Holmstrand Gawell
Scenografi: Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Producent: Kajsa Wadström

Dan då Dan dog
Premiär: 23 juli 2008 i Wadköping, Örebro
Spelades: Sommaren 2008 
Målgrupp: Vuxna
Antal fst: 18 sommaren 08
Publik: 948 pers, ej färdigspelad
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Dan då Dan dog
Martin Halland

Foto: Börje Gustavsson



TEXT FRÅN SÄLJBLADET
Om en keps, en tvångstanke, ett skott, tusen koppar 
kaffe, en hund och sex människor som inte riktigt kan 
hejda sig. 
Amanda gör slut med Sonny och träffar Herbert, präst-
pappan funderar över sitt yrkesval och mormor Edit 
tänker börja om sitt liv.

En lätt absurd actionkomedi om hoppfull framtid och 
ångrad dåtid och att våga släppa taget. En pjäs om de 
stora och allvarliga livsfrågorna och om alla olika val 
vi förväntas göra i livet. Vad ska man bli? Vem ska 
man leva med? Vad ska man leva för...? Det är ömsint 
och totalt galet och passar lika bra för vuxna som för 
ungdomar.

Manus: Rasmus Lindberg
Regi: Mats-Arne Larsson
Medverkande. Eva Ahremalm, Martin Halland,   
  Jonas Hedlund, Helena Jacobsson
Scenografi: Frida Thofelt
Musik: Pelle Ankarberg
Kostym: Catherine Giacomini
Ljus & teknik: Johan Dahlström/
 Viktor Kilsberger
Producent: Carina Nyström/Kajsa Wadström

SnöÄngel
-Om kroppsfixering och självförINTElse

Premiär:  7 nov 2008 
Spelades: Ht 2008
Målgrupp:  Åk 8-9, gymnasiet
Antal fst: 32 ht 08
Publik: 2 478 pers ht 08

TEXT FRÅN SÄLJBLADET
Hur ska man kunna älska andra när man inte 
kan älska sig själv?
Hur ska man kunna älska sig själv när man
inte blir älskad av någon annan?
Hur ska man kunna bli älskad av någon om man inte 
tror sig värd någons kärlek?

Manus: Helena Jacobsson
Regi: Annika Olsson
Musik/ljud: Karin Webjörn
Medverkande. Helena Jacobsson
 Karin Webjörn 
Scenografi: Frida Thofelt
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Money shot  ht 2007
Josef Säterhagen

Foto: Nina Hellström

SnöÄngel
Helena Jacobsson

Foto: Nina Hellström
Bilden kraftigt beskuren



Kostym: Catherine Giacomini
Ljus: Johan Dahlström
Producent: Carina Nyström/Kajsa Wadström

Forumteater/Forumspel 
Spelas: Vt & ht
Målgrupp:  Vuxna & gymnasiet
Antal fst: 26
Publik: 5 953 personer

TEXT FRÅN SÄLJBLAD
Forumteater ger nya möjligheter att få igång diskussio-
ner, belysa problem och hitta nya sätt att tackla dem.
Här kopplas insikt ihop med möjligheten att handla.
Forumteater har en form som kräver en aktiv publik. 
En unik möjlighet att öva inför verkligheten och att gå 
från passiv åskådare till aktiv medskapare. 

Texter: Eva Ahremalm, Carina Nyström
Medverkande: 3-5 skådespelare + 1 spelledare
Producent:  Carina Nyström

Livet på trekvart
Spelas: Vt & ht
Målgrupp:  Vuxna
Antal fst: 5
Publik: 1 288 personer

TEXT FRÅN SÄLJBLADET

Vi erbjuder sång, skön musik, roliga infall, häpnads-
väckande utfall och tankvärda texter i långa eller 
korta program. Färdigsnickrade eller hopsatta efter Ert 
önskemål.
Livet på trekvart är en föreställning som bjuder på tan-
kar om livet och  ger oss tips på hur vi kan fånga dagen 
och glädjen. 

Texter: Eva Ahremalm
Medverkande: Eva Ahremalm & Johan Alkenäs
Musik: Johan Alkenäs
Producent:  Kajsa Wadström

Dokumentärfilm
Spelkvällar: 26  mars, 10 & 28 april
Målgrupp:  Vuxna
Antal fst: 3
Publik: 41 personer
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Civilisationen skördar 
vad kulturen odlar. 

Hellmut Walters 

Forumteater
Mia Nilsson & Per Skjöldebrand
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Tillsammans med filmaren/producenten Hans Danne-
born (Mariedammsfilm) och Jerry Eriksson (Region-
förbundet Örebro & Film i Örebro Län) gjorde vi några 
dokumentärfilmskvällar.

Ekonomi
Verksamheten finansieras med hjälp av anslag från 
Statens Kulturråd 975 000 kr, Örebro Kommun 1 500 
000 kr. Och från Örebro Läns Landsting 325 000 kr.
Utöver det är vi till ca 33% självfinansierade genom 
försäljning av våra barnföreställningar och vuxenpro-
duktioner. Här är viktigt att påpeka att alla föreställ-
ningar vi spelar för Örebro Kommun ingår i anslaget. 
Räknar vi in dessa som en kostnad skulle vår självfi-
nansierade del öka dramatiskt, eftersom vi i anslaget 
spelar för flera tusen barn.
2008 är sista året i ett pågående tre-årigt produktions-
anslag från både Örebro Kommun och från Statens 
Kulturråd.
I år är vi extra tacksamma att vi fått ett tillskott från 
Sparbankstiftelsen Nya med 250 000 kr. Pengarna var 
öronmärkta till vår sommarteater Dan då Dan dog. 
Vi är också mycket glada för de medel (400 000 kr) vi 
beviljats för 2009 från Naturvårdsverkets Klimatinves-
teringsprogram för vår kommande klimatföreställning.
Forumteatern har också varit en viktig inkomstkälla för 
teatern under hela året. 
Under året har vi spelat för 10 085 barn och ungdom 
samt för 7 410 vuxna. 

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har vi haft 6 styrelsemöten (14 
april, 2 juni, 14 augusti, 25 september, 10 november, 
8 december). Vårt mål är fortfarande att bygga upp en 
ekonomisk buffert, för att inte hamna i likviditetspro-
blem. Något vi faktiskt lyckats med 2008. Vårt över-
skott 2008 bygger på intäkter som kom in så pass sent 
att de inte kunde användas till produktion 2008. Det är 
alltid lönekostnaderna som tar en stor del av de medel 
vi har till förfogande. Styrelsens roll är att ta beslut 
kring ramar och budget samt att diskutera långsiktiga 
mål och planering.

SnöÄngel
Helena Jacobsson

Foto: Nina Hellström



Styrelsens sammansättning
Styrelsen under verksamhetsåret 2008 bestod av fem 
ordinarie och två suppleanter.
Ordförande: 
Eva Ahremalm, konstnärlig ledare, skådespelare och 
dramatiker. 
Sekreterare: Helena Jacobsson, skådespelare och 
dramatiker
Kassör:
Carina Nyström, producent samt egenföretagare.
Ledamöter:
Inger Holmstrand Gawell, frilansande skådespelare, 
delvis på TMM
Tomas Fridborg, scenmästare på Örebro Konserthus. 
Suppleanter:
Kajsa Wadström, producent
Johan Dahlström, tekniker

Anställda
Under 2008 har dessa personer varit anställda enligt 
följande:

Konstnärlig personal
Eva Ahremalm (konstnärlig ledare, skådespelare, 
dramatiker), Jonas Hedlund (skådespelare),  Helena 
Jacobsson (skådespelare, dramatiker), Sara Nygren 
(skådespelare), Martin Halland (skådespelare), Inger 
Holmstrand Gawell (skådespelare), Karin Webjörn 
(musiker/skådespelare), Mats-Arne Larsson (drama-
tiker, regissör), Johan Alkenäs (musiker/kompositör), 
Frida Thofelt (scenograf), Catherine Giacomini (kosty-
mör), Per Skjöldebrand (forumspelare), Stefan Jans-
son (forumspelare), Viktoria Olssson (forumspelarer), 
Catherine Jeppson (forumspelare), Stefan Gustavsson 
(forumspelare), Ellida Herbertsson (forumspelare), 
Josef Säterhagen (skådespelare), Anna Fogel (musiker)
Daniel Goldmann (regi)

Administrativ/teknisk personal
Kajsa Wadström (producent)
Carina Nyström (producent)
Johan Dahlström (tekniker/ekonomi)
Viktor Kilsberger (teknik)

Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 27 personer.

Div köpta tjänster
Marianne Holmberg-Holmbergs Talare (spelledare Fo-
rumteater), Johan Alkenäs-Alkenäs Musik (musiker), 
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Illustration till Dan då Dan dog
av Ulf Lundkvist

Bilden kraftigt beskuren



Annika Olsson (manus), Pelle Ankarberg (musik), Mia 
Nilsson (Forumteater)

Praktikant/sommarjobbare:

Nellie Skogsberg, Sam Alinski, Amanda Ekblom 
Käck, Hanna Öhlund, Sara Lindqvist

Avslutning
… och några ord om framtiden
2008 har varit ett år som också präglats av organisato-
riska förändringar. Eva Ahremalm var tjänstledig 3,5 
månader under hösten (dock ej tjänstledig som ordfö-
rande). Här leddes de stora besluten över till styrelsen, 
och till Kajsa Wadström som blev tillförordnad att 
ta beslut i den löpande verksamheten. Eva tog också 
beslutet att avsluta sitt uppdrag som chef/konstnärlig 
ledare under våren 2009. Det ledde till full aktivitet för 
teatern att formulera sig och för att hitta en ny ledare 
någonstans i Sverige. Men lösningen fanns närmare än 
väntat. Carina Nyström som arbetat halvtid som produ-
cent på TMM fick förfrågan och förtroendet. Och hon 
tackade ja!
Beslut togs under senhösten att Carina skulle överta 
uppdraget som chef i mars 2009.

Två produktioner ligger redan i startgroparna inför 
kommande spelår och fram till våren 2010. Det är 
klimatprojektet ”En pingvin i frysen” för fyror och 
femmor. En föreställning som från början var tänkt 
att spela i klassrum som  forumteater för barn. Nu har 
den blivit den stora satsningen till hösten 2009. Klart 
är också att vi gör ett nytt samarbete våren 2010 med 
Svenska Kammarorkestern Örebro om skapelsemyter 
för både låg och mellanstadiet, ”Den första gnistan”. 
Daniel Goldmann regisserar och skriver manus. Det 
ska bli mycket spännande att följa dessa två produktio-
ner.

Bland våra medarbetare finns kraft, kreativitet och öp-
penhet där alla tar ett stort ansvar för teatern. När det 
blåser hårt och är motigt finns en självklar entusiasm 
och yrkesmässig stolthet. En tro på vår förmåga att 
skapa den teater vi själva önskar. En teater som vågar 
stå upp för känsliga ämnen och frågeställningar. Så 
därför är det utan tvekan vi ser fram emot nya spän-
nande föreställningar, nya samarbeten och ett nytt 
verksamhetsår med nya utmaningar för oss alla. 

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

Örebro Läns Landsting och 
Sparbanksstiftelsen Nya.

Vi vill också tacka 
Klimatinvesteringsprogram-

met för anslag till vår kom-
mande 

”Klimatföreställning”
Alla ni har visat oss stöd och 

gjort det möjligt för oss att 
finnas kvar. 

Vi tackar också alla fantastiska 
och kreativa medarbetare!

Det viktigaste av allt: 
TACK vår underbara publik, alla 
barn, unga och vuxna som sett 

och deltagit i våra föreställ-
ningar det gångna året!

TACK!
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