Verksamhetsberättelse
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Martin Mutter Produktion
Ekonomisk Förening

Inledning

Teater Martin Mutter (TMM) skriver härmed ett SKRYTDOKUMENT (verksamhetsberättelse) för sitt tjugofjärde verksamhetsår 1/1 2011 – 31/12 2011.
Teater Martin Mutter är en fri professionell teater med
25 års erfarenhet. Vi producerar i huvudsak skolteater
för klass F-9, men vi riktar oss även till gymnasiet
och vuxna. Vårt arbete präglas av vår tro på teaterns
unika kraft. Vi tror på styrkan i att mötas kring allmänmänskliga frågeställningar och att ”mjuka värden” som
empati, identifikation 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 beslutande organ. Styrelsen anställer 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 värnar 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 producerar en till två barn- och ungdomsteaterproduktioner per år, och ibland en mindre produktion för
vuxna. Forumteater och annan typ av uppdragsteater är
numera en självklar del i vårt teaterarbete. Denna interaktiva metod visar att kultur och arbetsliv/näringsliv
kan berika varandra och mötas under kreativa former.

Konstnärlig inriktning och
produktioner 2011
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 repetitionsarbetet är av stor vikt för oss. Vi söker starka,
engagerande historier att berätta och vi vill beröra

Improviserad melodifestival
Niklas Larsson
Foto: TMM
2

genom både skratt och gråt, väcka tankar, reaktioner
och diskussioner. Vi tror på teaterns kraft att utveckla
det mänskliga i oss. Med våra föreställningar vill vi ge
publiken en chans att se saker från olika håll, ge mod
att förändra och se möjligheter. Och skapa förståelse
för att du inte är ensam om att känna som du känner.
För oss är det 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 teaterrummet även till deras gymnastiksal
En Pingvin i frysen (från 2009) för mellanstadiet
spelade för tredje säsongen. En föreställning som tog
upp tankar kring hotet mot vårt klimat. Med vår föreställning ville vi ge hopp och visa att man som enskild
människa kan bidra på många olika sätt för att minska
påfrestningarna på vår miljö. I föreställningen fick
publiken vara delaktig och komma med egna förslag
på lösningar. Föreställningen producerades i samarbete
med Regionförbundets Energikontor i Örebro och med
stöd från Naturvårdsverket.

Hedvig och Max-Olov
Överst: Helena Hedlund,
Moa Zerpe

Foto: Joacim Nilsson

Hedvig och Max-Olov. I januari började vi repetera
lågstadiepjäsen Hedvig och Max-Olov, som bygger
på en bok av Frida Nilsson. En actionhistoria i glesbygdsmiljö, där lantisungen Hedvig önskar sig en
häst men får en åsna, börjar ljuga, hamnar i knipa och
kämpar med ordet ”förlåt”. Rökande raggare, hämndlystna hästtjejer och besvikna pappor befolkar denna
fartfyllda pjäs som även innehåller mycket musik och
sång. Pjäsen fick ett stort gensvar, både från publik,
recensenter och uppköpare, och spelades på turné även
under hösten. ”Den var så bra så ja höl på att svima” –
var en recension från den unga publiken.
Så fungerar samhället. En samproduktion med
Verklighetens salonger som producerades under våren
2011. Föreställningen hade sin utgångspunkt i Eric
Ericssons bok med samma namn, och kritiserade
vårt konsumtionssamhälle genom att låta allt utspela
sig i en utopisk/dystopisk framtid (inte helt olik vår
samtid…) där konsumtion är lösningen på världens
alla problem. I en värld där även skorna är märkta
med bästföredatum, där andrahandsmarknaden anses
skadlig och bör bekämpas, där professionella ”konsumtionärer” ser till att tillväxten ständigt ökar och där

Hedvig och Max-Olov
Åsa Gustafsson
Foto: TMM
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du kan ta lån på dina inre organ för att kunna ha råd
att shoppa. Föreställningen spelades mitt i konsumtionens ”högborg”, varuhuset Krämaren, och var även ett
samarbete med Kävesta Folkhögskola och Karolinska
skolans estetprogram.
Mannen i båten (från 2010) är en berättarföreställning utifrån P O Enquists novell, och producerades i
samarbete med Västerbottensteatern. Föreställningen
hade premiär våren 2010 i Hjoggböle i Västerbotten (i
Bönhuset, granne med PO Enquists födelsehem). Den
handlar om en händelse i barndomen, varefter inget
blir sig likt. Berättarens bästa vän drunknar under en
tur med deras hembyggda flotte. Den tar också upp
frågan om skuld. Kunde han ha räddats? Under 2011
spelades föreställningen på turné.
Sista natten. Under hösten hade vår nya mellanstadiepjäs premiär. Manus bygger på en novell av Ulf Stark,
och handlar om pojkarna Johan och Ove. De var tidigare vänner, men efter att Oves pappa dog så blev Ove
lite märklig och Johan försöker undvika kontakt. Men
en dag går det inte längre. Johan blir meddragen för att
lyssna på Oves radiosändare, med vilken han säger sig
kunna få kontakt med de döda. En spännande och lite
kuslig historia om vänskap, saknad och att allt kanske
inte har ett slut...
Sagor, saft och soft musik. I mars, oktober och november var det sagoläsning för de mindre barnen i vår
foajé. Sagorna framfördes med musik och allsång i en
enklare scenografi. Naturligtvis serverades det saft,
kaffe och kex också!
Improviserad melodifestival. Strax före jul prövade
vi ett, för oss, nytt koncept för improvisation. Under
två kvällar framfördes improviserad melodifestival,
där både text och musik hittades på i stunden. Ett antal
improvisatörer och sångare lånades in från Stockholms
Improvisationsteater, samt lokala artister och våra egna
skådespelare. Publiken fick vara delaktig genom att
hitta på låttitlar och rösta fram en vinnare. Servering,
serveringspersonalens flash-mob och en pausunderhållande trollkarl bidrog till att göra kvällarna mycket
lyckade! Efterfrågan var stor, salongen mer än fullsatt,
och publikens positiva reaktioner gav mersmak inför
framtiden.

FourHands
GÄSTSPEL
Mats Norrefalk
Foto: TMM
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Gästspel och andra arrangemang
I januari anordnade vi en improvisationskväll, Det
finns liv efter jul. Medverkade gjorde skådespelare/
improvisatörer från både Teater Martin Mutter och
utifrån.
I mars hade vi gästspel från Västerbottensteatern
med Kulturarvet slår tillbaka. En musikalisk berättarföreställning med spelmannen Tomas Andersson.
Under påsklovet hyrde vi ut lokalen till Stigfur-patrullen som framförde dansföreställningen Blötdjur.
I juli hyrde vi ut lokalen till estradören Stefan Jansson
som spelade föreställningen Myggfritt.
I november hade vi ett gästspel av gitarrduon Four
Hands (Mats Norrefalk och Börje Sandquist) samt
Stefan Jansson med pianisten Ola Jansson.

Forumteater
Under 2011 har vi genomfört 25 forumspel/uppdragsteater. Våra uppdragsgivare har bl a varit Trafikverket
och City Örebro. Vi har haft ett omfattande uppdrag för
Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Landsting,
Förenkla helt enkelt, en utbildning för Sveriges kommuner. Det handlar om vad som händer när kommuner
och företag möts.
Några uppdrag har inneburit att vi arbetat med olika
värderings- och teaterövningar kring kommunikation
m m.

Externa uppdrag
Vi har också sålt en del tjänster under 2011.
Carina Nyström var gästlärare i teaterproduktion på
Örebro Universitets Teaterpedagogutbildning samt har
föreläst ett flertal tillfällen i andra sammanhang.
TMM har också varit engagerade i 
projekt på Stocksättersskolan Hallsberg. Vår kostymör,
Catherine Giacomini har under året arbetat med kostym till Svenska Kammarorkestern i Örebro.
Improviserad melodifestival
Överst: Olov Häggmark
Maria Johansson
Foto: TMM
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Nätverk/kontakter
Vi har tillsammans med tankesmedjan WeSign startat
ett forumteaterprojekt på teckenspråk och vi genomförde en kurshelg i forumspel för teckenspråkiga.
Under 2011 startade också ett samarbete med Örebro
teaterförening och Dövas förening i Örebro län, som
innebär att vi gemensamt arrangerar gästspel som passar både döva och hörande.

Mannen i båten
Jonas Hedlund

Foto: Börje Gustavsson

Ett pilotprojekt i samarbete med Örebro Rättighetscenter kring likabehandling/diskriminering genomfördes under våren 2011 för både elever och lärare.
Vi har ett samarbetsavtal med Stadra Sommarscen
utanför Nora som bl a innebär att vi hjälper varandra
med marknadsföring.
Vild Vacker Vuxen arbetar med kulturverksamhet för
vuxna med utvecklingsstörning. TMM sitter med i deras referensgrupp och bidrar med vår teaterkompetens
samt bjuder in dem till våra föreställningar.
TMM har deltagit i dialogmöten med landsting och
kommun och bjudit in kommunala politiker för att
informera om vår verksamhet. Vi har deltagit i olika
nätverk och presenterat teatern på Örebro Promotion
frukost. Under året har vi också haft ett stort antal studiebesök från t ex estetiska program, andra teatergrupper och Örebro Universitet.

Utbildning
Carina Nyström, Kajsa Wadström och Helena Hedlund
gick en intensivkurs i teckenspråk på Fellingsbro
Folkhögskola under hösten. Ensemblen i ”Hedvig och
Max-Olov” hade en kortkurs i slagverk, under ledning av Anders Nordberg. Vår teaterchef/producent
Carina Nyström har fortsatt sin ledarutbildning som
pågår under 2 år. Johan Dahlström och Carina Nyström
har också deltagit i Teatercentrums utbildning kring
arbetsgivarrollen.
Teater Martin Mutter har under 2011 gått in i ett arbete
med Trygghetsrådet TRS, den s k KIV-processen,
(Kompetensutveckling av Individ och Verksamhet.)
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Efter ett förarbete bestående av bl a intervjuer med
personal under våren, togs ett gemensamt beslut att gå
in i processen. Annika Hamrin från Trygghetsrådet leder träffarna som består av hel- eller halvdagar där alla
anställda medverkar i samtal, uppgifter och diskussion.
Vi kartlägger på detta sätt vår verksamhet och får syn
på vår historia. Arbetet skall leda till en klarare bild
av vilka vi är och vart vi vill och skall resultera i en
tydlig verksamhetsplan, och skapa en större trygghet
och insikt för de anställda. Utöver dessa mötestillfällen
träffas även en ledningsgrupp, bestående av tre ur personalen, för extra utbildningsmöten. Projektet beräknas
vara klart innan sommaren 2012.
Under slutet av våren 2011 deltog också teatern några
dagar i Assitejs internationella teaterbiennal i Köpenhamn och Malmö. Barnteaterföreställningar från
hela världen och seminarier, workshops gav inspiration. Vi passade också på att möta Möguleikhusid från
Reykjavik och Teater TT från Köpenhamn, för ett
eventuellt framtida samarbete.

Produktionerna
Sista natten
Premiär:
Spelades:
Målgrupp:
Antal fst:
Publik:

11 nov 2011
2011
10-12 år
35
2 077 barn och 222 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
Johan och Ove var bästa vänner. Det var innan Oves
pappa dog. Efter det börjar Ove bete sig lite “konstigt”
och Johan vill inte träffa honom längre. Men en dag
kan Johan inte undvika mötet med Ove och han blir
meddragen för att kolla in Oves radio-sändare. Är det
som Ove påstår? Att man med sändaren kan få kontakt
med – de döda…? Sista natten är en spökhistoria om
vänskap, saknad och möjligheten att allt kanske inte
har ett slut.
Av:		 Ulf Stark
Förlag:		 Colombine
Manus:		 Jonas Hedlund
Dramaturgkonsult: Stefan Lindberg
Regi: 		 Gunilla Orvelius
Medverkande: 		 Jonas Hedlund och Niklas Larsson

Sagor, saft och soft musik
Inger Holmstrand Gawell
Foto: TMM
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Scenografi:
Kostym:
Ljus & teknik:
Producent:

Frida Thofelt
Catherine Giacomini
Johan Dahlström/Tomas Fridborg
Kajsa Wadström

Sista natten
Fr vä Niklas Larsson
Jonas Hedlund
Foto: Nina Hellström

Sagor saft och soft musik
Premiär:
27 mars 2011
Spelades:
2011
Målgrupp:
4-6 år
Antal fst:
7
Publik:
76 barn 76 vuxna
Medverkande: Inger Holmstrand Gawell (skådespelare) John Åhlin (gitarrist)
Sammanställning/regi:
Inger Holmstrand Gawell
Scenografi:
Frida Thofelt
Kostym:
Catherine Giacomini
Producent:
Carina Nyström
Hedvig och Max-Olov
Premiär:
22 mars 2011
Spelades:
2011
Målgrupp:
7-10 år
Antal fst:
104
Publik:
6 522 barn 945 vuxna
TEXT FRÅN INFOBLADET
Hedvig drömmer om en egen häst. Men får man ingen
häst – utan bara nästan en häst – kan det hända att man
drabbas av ljugarsjukan.
Men vad händer när sanningen kommer fram?
Av:
Frida Nilsson
Förlag:
Natur och Kultur
Manus:
Helena Hedlund
Regi/musik:
Mia Nilsson
Medverkande: Rebecka Cardoso (vt 2011), Helena
Hedlund, Olov Häggmark, Moa Zerpe
Åsa Gustafsson (ht 2011)
Scenografi:
Frida Thofelt
Kostym:
Catherine Giacomini
Ljus:
Johan Dahlström/Tomas Fridborg
Producent:
Kajsa Wadström
En pingvin i frysen
Premiär:
29 sept 2009
Spelades:
2011 vårtermin – tredje säsongen
Målgrupp:
Åk 4-5

SnöÄngel
Helena Jacobsson

Foto: Nina Hellström
Bilden kraftigt beskuren
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Antal fst:
Publik:

27
1 515 barn 132 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
Om Acacia, Dr Dick och Herr Duck som träffas på en
alldeles förträfflig soptipp. En interaktiv föreställning
om vår miljö.
Manus/regi:
Martin Halland
Musik/text:
Jonas Hedlund
Musikarr:
Andreas Hedlund
Medverkande. Karin Westholm, Jonas Hedlund,
Niklas Larsson
Scenografi:
Frida Thofelt
Kostym:
Catherine Giacomini
Ljus:
Johan Dahlström
Producent:
Carina Nyström/Kajsa Wadström
Mannen i båten
Premiär:
Spelades:
Målgrupp:
Antal fst:
Publik:

Jag hör det,
och jag
.
glömmer det
Jag ser det,
och jag
det.
kommer ihåg

Jag gör det,
r det.
och jag förstå
Kon Fu Tze

23 mars 2010
2011
Vuxna och gymnasiet
12
633 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
Ett barndomsminne om det som hände vid Bursjön i
Västerbotten sommaren då jag fyllde 9 år. Sommaren
då allting tog slut och allting började.
Text:
PO Enquist
Regi:
Mats-Arne Larsson
Musik:
Mikael Karlsson
Medverkande: Jonas Hedlund, Mikael Karlsson
Scenografi:
Frida Thofelt
Kostym:
Catherine Giacomini
Ljus:
Johan Dahlström
Producent:
Carina Nyström
Forumteater/Forumspel
Spelades:
2011
Målgrupp:
Vuxna/ungdom
Antal fst:
25
Publik:
1 619 vuxna 21 ungdomar
Texter:
Medverkande:
Producent:

Carina Nyström, Kajsa Wadström,
Martin Halland
3-5 skådespelare + 1 spelledare
Carina Nyström
Forumteater
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Improviserad melodifestival
Målgrupp:
Vuxna
Antal fst:
2
Publik:
175 personer
Medverkande: Helena Hedlund, Catherine Giacomini, Niklas Larsson, Jonas Hedlund,
Janne Berg, Lena Kolterud, David
Levi, Olov Häggmark, Therese Hörnqvist, Maria Johansson, Helena Lin
degren. Musiker: Fredrik Landh,
Claes Olofsson, Peter Nygren samt
trollkarlen Frank Pedersen

Kulturarvet slår tillbaka
Thomas Andersson

Det finns liv efter jul
- improvisation med blandade gäster
Målgrupp:
Vuxna
Antal fst:
1
Publik:
76
Medverkande: Skådespelarna/improvisatörerna
Daniel Goldmann, Nilkas Larsson,
Camilla Persson, Skåderspelaren Eva
Ahremalm och musikern Åse Christensen
Scenografi:
Frida Thofelt
Så fungerar samhället
- ett samarbete med Verklighetens salonger
Av:
Erik Eriksson
Manus/regi:
Annika Olsson
Målgrupp:
Vuxna/ungdom
Antal fst:
5
Publik:
300
Medverkande: Eva Ahremalm, Jonas Hedlund
Scenografi:
Christin Keffel
Kostym:
Virginska skolan
Installationer: Kävesta Folkhögskola

Gästspel

Kulturarvevet slår tillbaka - Folkkultur Nord/Västerbottensteatern
Målgrupp:
Vuxna
Antal fst:
1
Publik:
86 personer
FourHands/Stefan Jansson
Målgrupp:
Vuxna
Antal fst:
1
Publik:
89
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Övrigt
Myggfritt – en kabaré
Uthyrning till Stefan Jansson
Målgrupp:
Vuxna
Antal fst:
2
Publik
168

En pingvin i frysen
Niklas Larsson, Åsa Gustavsson
Foto: Börje Gustavsson

Blötdjur – Stigfurpatrullen
Uthyrning till dansföreställning
Målgrupp:
Vuxna och ungdom
Antal:
2
Publik:
ingen uppgift

Ekonomi och statistik
Verksamheten finansieras med hjälp av anslag från
Statens Kulturråd med 1 000 000 kr, Örebro Kommun
med 1 350 000 kr och från Örebro Läns Landsting med
346 000 kr. Utöver det säljer vi våra barn-/ungdomsteaterföreställningar, forumspel, vuxenproduktioner,
diverse andra uppdrag, viss uthyrning av lokalen och
teknik etc. Här är viktigt att påpeka att alla skolteaterföreställningar vi spelar för Örebro Kommun ingår i
anslaget. År 2010 sänkte Örebro Kommun vårt anslag
med 10% dvs 150 000 kr och samma belopp var borta
även 2011. Vi kämpar för att återfå tidigare förhandlat
anslag. Nerdragningen var något som skedde rakt över
för alla föreningar som fick verksamhetsanslag från
Örebro kommun, utan någon diskussion om konsekvenser etc. I december 2011 fick vi 100 000 som ett
engångsbelopp i kompensation.
Under 2011 har vi spelat 226 föreställningar (ett nytt
rekord!) och haft ca 15 000 personer i publiken.
Vi arbetar hårt på att utöka vårt kontaktnät och hitta
samverkanspartners inför framtiden. Det är en nödvändig strategi för vår överlevnad och bidrar också till en
förnyelse och utveckling av Teater Martin Mutter.

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har vi haft 8 protokollförda
styrelsemöten (20 jan, 10 mars, 5 april, 31 maj, 18 aug,
12 okt, 7 nov, 12 dec). Styrelsens roll är att ta beslut
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kring ramar och budget samt att diskutera långsiktiga
mål och planering.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen under verksamhetsåret 2011 bestod av fem
ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande: Kajsa Wadström, producent TMM
Sekreterare: Helena Hedlund, skådespelare och dramatiker TMM
Ledamöter: Inger Holmstrand Gawell, frilansande
skådespelare, Tomas Fridborg, scenmästare Fastighetsservice Örebro kommun, Susanne Almgren, systemadministratör Örebro Kommun.
Suppleanter:
Johan Dahlström, tekniker TMM,
Carina Nyström, teaterchef/producent TMM.

Anställda
Konstnärlig personal
Martin Halland (regissör), Jonas Hedlund (skådespelare, dramatiker), Helena Hedlund (skådespelare, dramatiker), Åsa Gustafsson (skådespelare), Niklas Larsson
(skådespelare), Rebecka Cardoso (skådespelare), Karin
Westholm (skådespelare), Moa Zerpe (skådespelare)
Olov Häggmark (skådespelare, improvisatör), Frida
Thofelt (scenograf), Catherine Giacomini (kostymör),
Saga Hedberg (forumspelare), David Levi (forumspelare), Mikael Karlsson (musiker), Lena Kolterud (improvisatör), Helena Lindegren (improvisatör), Camilla
Persson (improvisatör), Daniel Goldman (improvisatör,
pedagog), Janne Berg (improvisatör), Gunilla Orvelius
(regissör), Mats Arne Larsson (regissör), Inger Holmstrand Gawell (skådespelare), Åse Christensen (musiker), Börje Sandqvist (musiker)
Administrativ/teknisk personal/övriga
Kajsa Wadström (producent, forumspelare), Carina
Nyström (teaterchef/producent, forumspelare)
Johan Dahlström (tekniker/ekonomi), Tomas Fridborg
(tekniker), Tor Söderlund (tekniker), Britt Holmberg
(servering), Jonatan Nyström (servering), Natalja Nekrasova (servering), Ludvig Gawell (flygbladsutdelning)
Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 33
personer.

Sista natten
Jonas Hedlund, Niklas Larsson
Foto: Joacim Nilsson
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Div köpta konstnärliga tjänster
Mia Nilsson - Afirmia Scenkonst AB (kompositör,
regissör), Inger Gawell Holmstrand - Pax Plenum
(forumspelare, skådespelare), Eva Ahremalm (forumspelare, skådespelare), Magnus Wetterholm - Etablissemang1 (forumspelare), Folkkultur Nord - Tomas
Andersson (berättare), Nina Hellström (fotograf), Takten Media - John Åhlin (musiker), Stefan Jansson (forumspelare, skådespelare), Joacim Nilsson (fotograf),
Mauritian Stories - Per Skjöldebrand, (forumspelare),
John Åhlin (musiker), Peter Bryngelsson (kompositör),
Impro & Co - Robert Weitz (kursledare), Mats Norrefalk (musiker), Ola Jansson (musiker), Lingonet Fredrik Landh (musiker), Frank Enterteinment - Frank
Pedersen (trollkarl), MJO music - Maria Johansson
(improvisatör/sång), Hörnqvist Kulturproduktion -Therese Hörnqvist (improvisation/sång), Expecta (ljus och
ljuddesign), Claes Olofsson (musiker), Peter Nygren
(musiker)
Sammanlagt köptes tjänster av 22 personer

Hedvig och Max-Olov
Fr vä Olov Häggmark, Åsa
Gustafsson, Helena Hedlund
Foto: TMM

Praktikanter
Jonatan Nilsson, Odenskolan 7-9, 2 veckor,
Liv Elgenklöw, Kunskapsskolan 7-9, 2 veckor
Sana AlJazairi, dec 2011-maj 2012

Avslutning

… och några ord om framtiden
2011 har varit ett år då vi, trots knappa resurser, har
vågat satsa lite extra och även vunnit lite mer. Med en
fyra skådespelare stor ensemble i ”Hedvig och MaxOlov” fick vi inte bara ett kreativt myller på teatern
utan även en färgstark pjäs som slår säljrekord. Och
att våga tro på en improviserad melodifestival, trots
många medverkande, gav oss inte bara ett lustfyllt
arbete utan även fullsatta salonger. Även om dessa
produktioner inte i stunden drog in de pengar de kostade att producera, så ger de ringar på vattnet i form av
positiv respons och en stor publik som blir medvetna
om att vi finns.
Barn och ungdomsteatern är fortfarande vår grund,
men genom årets flera fullsatta vuxenarrangemang har
även vår tro på att en vuxenpublik hittar till oss stärkts.
Teatern har ett stort kontaktnät, och vi söker och hittar
samarbetspartners för att kunna utöka vår verksamhet.
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Under 2012 nyproducerar vi två skolteaterproduktioner. Doppler – i kamp mot duktigheten för gymnasiet/vuxna och Nu är jag här! för lågstadiet. Vi fortsätter med våra forumteater/externa uppdrag och med
våra gästspel. TMM ska arbeta vidare med att vara en
viktig och synlig del i kulturlivet i vår region.

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

Genom den påbörjade KIV-processen känner vi att
personalgruppen stärks och blir mer delaktig i teaterarbetets helhet. Vi siktar mot en större tydlighet, både
internt och externt. Vilka är vi? Vad står vi för? Vad
förväntas av oss? Vart är vi på väg? Förhoppningsvis leder KIV-arbetet till en stabilare grund, en större
trygghet för de anställda och en tydligare inriktning för
teatern.
Det är med stor stolthet som vi tar oss an 2012 och
framtiden!

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 föreställningar det gångna året!

TACK

Y

Teater Martin Mutter
Box 369
701 47 ÖREBRO
019-10 10 24
info@martinmutter.com
www.martinmutter.com

