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Inledning
Teater Martin Mutter (TMM)  skriver härmed ett SKRYT-
DOKUMENT (verksamhetsberättelse)  för sitt tjugofjär-
de verksamhetsår  1/1  2010 – 31/12 2010.
 
Teater Martin Mutters ledord är kärlek och respekt. 
Ord som präglar vårt arbete gentemot vår publik. Vi 
vill att de historier vi berättar för barn, unga och vuxna 
ska ge en möjlighet till igenkänning och en känsla av 
sammanhang. Fantasi, identifikation och empati är 
något som är viktigt för vårt publika arbete.

Teatern är organiserad som en ekonomisk förening.
Verksamheten styrs genom en styrelse. 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.
Vår tyngdpunkt ligger på barn- och ungdomsteater,
där övervägande delen av anslagen används. 
Vi producerar en till två barn- och ungdomsteater-
produktioner per år. Forumteater och annan typ av 
uppdragsteater är numera en självklar del i vårt teater-
arbete. Denna interaktiva metod visar att kultur och 
arbetsliv/näringsliv kan berika varandra och mötas 
under kreativa former.

Konstnärlig inriktning och 
produktioner 2010

I vårt arbete med produktionerna är fantasi, identifi-
kation och empati viktigt.Vi vill ta upp ämnen som 
påverkar oss både negativt och positivt. Med våra 
föreställningar vill vi ge publiken en chans att se saker 
från ett annat håll, att kanske få mod att förändra även i 
det lilla och se att det finns möjligheter.  
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Vår stolta bilpark



För oss är det viktigt att kunna presentera en hel sce-
nografi även när vi turnerar. Vi vill ta med så mycket 
som möjligt av teaterrummet även till en gymnastiksal. 
Många elever kommer aldrig till en ”riktig” teaterlokal 
och den upplevelsen vill vi ge dem även om det hand-
lar om deras gamla gympasal.

En Pingvin i frysen (från 2009) för mellanstadiet var 
en föreställning som tog upp det här med hotet mot 
vårt klimat. Med vår föreställning ville vi ge hopp och 
visa att man som enskild kan bidra på många olika sätt 
för att minska påfrestningarna på vår miljö. I föreställ-
ningen fick publiken vara med och komma med egna 
förslag på lösningar, bl a hur man skulle få en flotte 
att ta sig fram på vattnet. Föreställningen producera-
des i samarbete med Regionförbundets Energikontor i 
Örebro. En utvärdering av hela projektet gjordes med 
hjälp av Energiverket och SKILL, ett företag knutet till 
Örebro Universitet. Den gav många goda indikationer 
om att projektet varit lyckat vilket vi var oerhört glada 
över. 

Snöängel, om kroppsfixering och självförintelse spe-
lade tredje säsongen 2010. Nu vände vi oss till högsta-
diet och gymnasiet.  
På den långa resan mot vuxenlivet är det lätt att tappa 
bort sig själv och hamna på en väg som går mot kata-
strof. Med den här föreställningen ville vi visa att det 
finns möjligheter att ta sig ut. En möjlighet till ett liv 
där man duger som man är. En tjej i publiken som varit 
anorektiker sa att ”det var otäckt och jobbigt att se men 
samtidigt är det bra att få det kastat i ansiktet att man 
faktiskt kan dö av det.”

Den första Gnistan, en samproduktion med Svenska 
Kammarorkestern producerades under våren 2010. 
Den här gången handlade det om skapelsemyter från 
”klotets alla hörn”. Regissör var Daniel Goldmann och 
dirigent Andreas Hansson. 
Efter att ha samarbetet tidigare kring Astrid Lindgrens 
100-jubileum så ville vi åter göra en föreställning 
tillsammans med Svenska Kammarorkestern. Den här 
gången blev det en föreställning där scenografin, tekni-
ken och kostym verkligen fick göra en kraftfull insats 
på Konserthuset i Örebro. När sista tonen klingade ut 
var hela konsertsalen förvandlad från ett gråvitt rum 
till ett färgglatt universum.
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Den första Gnistan
Jonas Hedlund

Foto: Joacim Nilsson
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I föreställningen ville vi visa den mångfald av skapel-
seberättelser som finns från olika kulturer och tidsepo-
ker. Skolklasser från hela länet bokade in sig på dessa 
föreställningar. En kvällsföreställning för allmänheten 
genomfördes då också SFI- elever bjöds in, (Svenska 
för invandrare).

Mannen i båten är en berättarföreställning som produ-
cerades och spelades i samarbete med Västerbottens-
teatern. Föreställningen hade premiär våren 2010 i 
Hjoggböle i Västerbotten (i Bönhuset, granne med PO 
Enquists födelsehem). Mannen i båten är en monolog, 
där texten är skriven av P O Enquist. Den handlar om 
en sådan händelse i barndomen, varefter inget blir sig 
likt. En händelse som påverkar en för resten av livet. 
Berättarens bästa vän drunknar under en tur med deras 
hembyggda flotte. Den handlar också om detta med 
frågan om skuld. Kunde han ha räddats? Under 2010 
spelades föreställningen i Västerbotten, på Göteborgs 
stadsteater som lunchteater och på turné i övriga lan-
det. I Västmanland kombinerades föreställningen med 
en föreläsning om P O Enquist.

Under hösten producerades Bussiga berättelser och 
Mullig musik en föreställning i det lilla formatet med 
integrerad dramatiserad läsning av böcker och musik 
med en skådespelare och en cellist Temat var kamrat-
skap och föreställningen spelades på olika förskolor i 
Örebro och de deltog också i Sagotornet på Bokmässan 
i Örebro i november.

Den första advent upprepade vi förra årets succe, Jul-
sagor. Vi inredde ett skyltfönster på en central bokhan-
del i Örebro och sedan turades sex personer om att läsa 
julberättelser som hördes både i bokhandeln och ute på 
torget. Det här gör vi för att vi tycker det är så oerhört 
glädjande och värmande med alla goa leenden vi får 
från de som stannar och lyssnar och från dem som går 
förbi. 

Redan under våren 2010 började vi också produktions-
förberedelserna för lågstadieproduktionen Hedvig och 
Max Olov. En föreställning som bygger på en bok med 
samma namn av Frida Nilsson. 
Föreställningen handlar om att ljuga för att duga och 
att våga säga förlåt.

RaudraÅsa
GÄSTSPEL

Åsa Gustavsson
Foto: Joacim Nilsson



Gästspel och andra arrangemang
I mars hade vi gästspel från 4e Teatern med Johan 
Padan upptäcker Amerika.
En fullsatt helaftonsföreställning med Örjan Hamrin 

Höstens första gästspel blev Valas Spådom, med grup-
pen Möguleikhusid från Reykjavik. Gästspelet var en 
del av ett samverkansprojekt vi drivit tillsammans med 
dem under 2010. Föreställningen, med skådespelaren 
Petur Eggertz och basisten Birgir Bragason, byggde på 
sagan om Oden från den nordiska mytologin.

Med gästspel nummer två förflyttade vi oss söderut 
med Röster från Mali, med berättaren Maria Sedell 
och kora-spelaren Lamine Cissokho.

Under hösten spelades Åsa Gustavssons föreställning 
Raudra-Åsa, om ilska, för gymnasie- och högstadie-
klasser i Örebro. Vi spelade också två offentliga före-
ställningar här hos oss.

Berättarkväll vid fuskbrasan återkom i december 
med berättaren Björn Söderbäck i kombination med 
Johanna Aveskogh och Mikael Karlsson på sång och 
gitarr. Skådespelarna/improvisatörerna Olof Hägg-
mark, Niklas Larsson och Jonas Hedlund avslutade 
kvällen med en hejdlös improviserad skröna. 

På Teater Martin Mutter spelades också pjäsen Vilse 
med två amatörskådespelare i regi av Mike Crawford.

Tillsammans med Riksteatern Örebro Län genomförde 
vi Närproducerat och hemlagat. En utbudsdag för 
regionala arrangörer med lokala artister och hemlagad 
soppa. 

Forumteater
Under 2010 har vi genomfört 25 forumspel/uppdrags-
teater. Våra uppdragsgivare har bl a varit stat (bl a 
Örebro Universitet) kommuner, landsting (bl a Univer-
sitetssjukhuset Örebro, Tolkcentralen) privata bolag, 
(bl a Nordisk Yta).
Ett större uppdrag har varit för Tillväxtverket och 
Sveriges Kommuner och Landsting där vi medverkat i 
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Valas spådom
GÄSTSPEL

Petur Eggertz, Birgir Bragason



en utbildning för Sveriges kommuner om mötet mellan 
kommuner och företag, Förenkla helt enkelt. 
Några uppdrag har inneburit att vi arbetat med olika 
värderings-och teaterövningar kring kommunikation 
mm.

Externa uppdrag
Vi har också sålt en del tjänster under 2010.
Frida Thofelt och Carina Nyström var gästlärare i
scenografi & teaterproduktion på Örebro Universi-
tets Teaterpedagogutbildning.
TMM har också varit engagerade i Skapande Skola
på Centralskolan i Laxå.
Inspirationskväll för teckenspråkiga präster var ett 
arrangemang som genomfördes då vår scenograf, kos-
tymör och tekniker med ljus, doft och bild, visade hur 
man kan skapa upplevelser som inte bygger på ljud

Nätverk/kontakter
Ett samarbetsprojekt med gruppen Möguleikhusid i
Reykjavik på Island genomfördes 2010 med finansie-
ring av KulturKontakt Nord. Det innebar att teatern i 
maj besökte Reykjavik och hade tre dagar med samtal 
om teater och barnteater i synnerhet samt workshop 
med forumteater.  En väldigt positiv start på kom-
mande samverkan.  I augusti/september besökte Mögu-
leikhusid Teater Martin Mutter i Örebro och då ingick 
gästspel, fortsatt forumteaterworkshop och fortsatta 
samtal om samverkan och utbyte oss emellan.

Vi har haft kontakter med teckenspråkiga genom Öre-
bro Teckenspråkiga kulturskola, och tankesmedjan 
WeSign för att tillsammans framöver genomföra ett 
forumteaterprojekt på teckenspråk. 

Medel har sökts och beviljats för ett pilotprojekt i 
samarbete med Örebro Rättighetscenter kring lika-
behandling/diskriminering för skolelever och lärare. 
Piloten genomförs våren 2011.

Vi har stött Stadra Sommarscen utanför Nora genom  
att låna ut teknik under sommaren. Vi gjorde också 
ett gästspel där med Mannen i Båten på Lilla scenen. 
Detta är en samverkan som vi ska försöka att utveckla. 
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Mannen i båten
Jonas Hedlund

Foto: Börje Gustavsson



Under året gick vi också med och stöttade projektet 
Vild Vacker Vuxen som arbetar med kulturverksam-
het för vuxna med utvecklingsstörning. Teater Martin 
Mutter sitter med i deras referensgrupp och ska ge av 
kompetens och bjuda på föreställningar mm.

Vi är med som stöd i projektet Barnens Stadsteater, 
som bl a undersöker hur man kommunicerar kring 
teater med barn. 
TMM har deltagit i dialogmöten med landsting och 
kommun och bjudit in kommunala politiker för att 
informera om vår verksamhet. Vi har deltagit i kultur-
nätverk och presenterat teatern på Örebro Promotion 
frukost. Under året har vi också haft ett stort antal stu-
diebesök från t ex estetiska program, andra teatergrup-
per och universitetet. 
Teater Martin Mutter är också med i det regionala kli-
matuppropet, som innebär att vi ska mäta vår klimat-
belastning och sätta mål för att minska den.

Utbildning
Vår producent Kajsa Wadström har gått utbildning i 
jokerrollen för Forumspel för Katrin Byréus.
Vi hade kurs i improvisation på teatern med Niklas 
Larsson och i röstteknik med Mia Nilsson Där deltog 
anställda vid Teater Martin Mutter, men också inbjudna 
frilansare. Vår teaterchef/producent Carina Nyström 
har fortsatt sin ledarutbildning som kommer att pågå 
under 2 år. Vår scenograf Frida Thofelt och vår tekni-
ker Johan Dahlström deltog i en ljuskurs som arrang-
erades av Teatercentrim i Riddarhyttan
Vi har deltagit på utbildningsdag om funktionshin-
drade och teater.

Produktionerna
Den första Gnistan
Premiär: 12 maj 2010
Spelades: 2010 Vårterminen
Målgrupp: 6-11 år
Antal fst: 12
Publik: 4 504 barn och 448 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
Skapelseberättelser och musik från klotets alla hörn!
En fest för örat och ögat med fyra skådespelare, en 
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Den första Gnistan
Martin Halland, Eva Ahremalm

Foto: Joacim Nilsson

Den första Gnistan
Åsa Gustavsson

Foto: Joacim Nilsson



orkester och den stora frågan: Hur blev världen till?
Möt himladottern Ilmatar, monstret Pan-Ku, en ba-
lanserande ängel, jätten Ymer, Adam, Eva, Obtala, 
Oduduwa, Huracan, Fjäderorm och många fler. 
Välkomna till en riktig Big Bang!
Manus & regi:  Daniel Goldmann
Medverkande:  Svenska Kammarorkestern under
 ledning av Andreas Hansson 
 samt skådespelarna Eva Ahremalm,  
 Martin Halland, Jonas Hedlund,
 Åsa Gustavsson
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus & teknik:  Johan Dahlström/Tomas Fridborg/
 Xpecta
Producent:  Kajsa Wadström TMM/Lena Hultberg
 Svenska Kammarorketstern

Sagor – Bussiga berättelser och mullig musik
Premiär: 30 augusti 2010
Spelades:  2010 Vårterminen
Målgrupp:  4-6 år
Antal fst:  45
Publik:  746 ungdomar 113 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
Det kommer en cello till er! Med sig har den en skåde-
spelare och en musiker som läser och musicerar.
Medverkande: Inger Holmstrand Gawell (skådespe-
 lare) Åsa Lindström (cellist)
Sammanställ-
ning/regi: Inger Holmstrand Gawell
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Producent: Carina Nyström

SnöÄngel
Om kroppsfixering och självförINTElse
Premiär:  7 nov 2008
Spelades:  2010 hösttermin – tredje säsongen
Målgrupp: Åk 8-9, gymnasiet
Antal fst:  26
Publik: 1 650 ungdomar 166 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
Hur ska man kunna bli älskad av någon om man inte 
tror sig värd någons kärlek?
Manus:  Helena Jacobsson
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Money shot  ht 2007
Josef Säterhagen

Foto: Nina Hellström

SnöÄngel
Helena Jacobsson
Foto: Nina Hellström

Bilden kraftigt beskuren



Regi:  Annika Olsson
Musik/ljud:  Karin Webjörn
Medverkande.  Helena Jacobsson, Moa Zerpe
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus:  Johan Dahlström
Producent:  Carina Nyström/Kajsa Wadström

En pingvin i frysen
Premiär:  29 sept 2009
Spelades:  2010 vårtermin – andra säsongen 
Målgrupp:  Åk 4-5
Antal fst:  35
Publik:  1761 barn 156 vuxna

TEXT FRÅN INFOBLADET
På en alldeles förträfflig soptipp bor Akacia. En dag
kommer två udda figurer till soptippen. Duck som vill
plantera träd och doktor Dick som tycker att klimatho-
tet är en medial bluff. Båda vill bo hos Akacia och
båda tycker att hon är väldigt vacker. Men det är svårt
att hålla sams och hur ska Acacia få dem att tänka mer
på miljön?
Manus/regi:  Martin Halland
Musik/text:  Jonas Hedlund
Musikarr:  Andreas Hedlund
Medverkande.  Åsa Gustavsson, Jonas Hedlund,
 Martin Halland
Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus:  Johan Dahlström
Producent:  Carina Nyström/Kajsa Wadström

Mannen i båten
Premiär:  23 mars 2010
Spelades:  2010 vår- och termin 
Målgrupp:  Vuxna och gymnasiet
Antal fst: 23

Publik:  550 ungdomar 1 248 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
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Forumteater
Mia Nilsson & Per Skjöldebrand
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Scenografi:  Frida Thofelt
Kostym:  Catherine Giacomini
Ljus:  Johan Dahlström
Producent:  Carina Nyström

Forumteater/Forumspel
Spelades:   2010 vår-och hösttermin
Målgrupp:  Vuxna 
Antal fst: 25
Publik:  1 886 personer

TEXT FRÅN INFOBLAD
Forumteater ger nya möjligheter att få igång diskussio-
ner, belysa problem och hitta nya sätt att tackla dem.
Texter:  Carina Nyström, Kajsa Wadström, 
 Martin Halland
Medverkande:  3-5 skådespelare + 1 spelledare
Producent:  Carina Nyström

Berättarkväll vid fuskbrasan
Målgrupp:  Vuxna
Antal fst:  1
Publik:  93 personer
Medverkande:  Berättaren Björn Söderbäck, 
 Skådespelarna Niklas Larsson, Olov
 Häggmark, Jonas Hedlund, musikerna
 Mikael Karlsson/Johanna Aveskogh
Julsagor
Målgrupp:  Alla 
Antal fst:  Uppläsning av julsagor under sagor 
Publik:  ca 300 personer 
Medverkande:  Skådespelarna David Levi, Mia 
 Nilsson, Inger Holmstrand Gawell, 
 teaterchef/producent Carina Nyström, 
 producent Kajsa Wadström, kostymö-
 ren Catherine Giacomini

Gästspel
Johan Padan upptäcker Amerika – 
4:e teatern Västerås
Målgrupp:  Vuxna
Antal fst:  1
Publik:  64 personer
Valas spådom – Möguleikhusid, Reykjavik
Antal fst:  1
Publik:  62
Röster från Mali – Maria Sedell, Örebro
Antal fst:  1
Antal publik:  62

SnöÄngel
Helena Jacobsson
Foto: Nina Hellström



Övrigt
Seven – deltagande med en skådespelare i uppläsning 
av texter vid Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro
Målgrupp:  Vuxna
Antal fst:  1
Publik  450
Vilse – uthyrning till amatörteaterföreställning
Målgrupp:  Vuxna och ungdom
Antal:  1
Publik:  37

Ekonomi och statistik
Verksamheten finansieras med hjälp av anslag från
Statens Kulturråd med 975 000 kr, Örebro Kommun 
med 1 350 000 kr och från Örebro Läns Landsting med 
334 000 kr.
Utöver det säljer vi våra barn-/ungdomsteaterföreställ-
ningar, forumspel och vuxenproduktioner. Vi har också 
intäkter av diverse sålda uppdrag, viss uthyrning av
lokalen och teknik etc. Här är viktigt att påpeka att alla
föreställningar vi spelar för Örebro Kommun ingår i
anslaget. År 2010 sänkte Örebro Kommun vårt anslag 
med 10% dvs 150 000 kr Denna chockartade sänkning 
gjorde att vi inte vågade satsa på en ny skolproduktion 
under hösten 2010. Vi försökte ändå ha mycket verk-
samhet på teatern. Sänkningen påverkade bl a antalet 
anställningsmånader för våra skådespelare. Vi kämpar 
för att återfå tidigare förhandlat anslag. Nerdragningen 
var något som skedde rakt över för alla föreningar som 
fick verksamhetsanslag från kommunen, utan någon 
diskussion om konsekvenser etc.

Under 2010 har vi spelat 185 föreställningar och haft 
ca 15 000 i publik. Då innebär föreställningarna allt 
från att spela på Konserthuset med full salong (ca 600) 
till att vara ute på en förskola och spela för 20-25 barn. 
Vi arbetar hårt på att utöka vårt kontaktnät och hitta 
samverkanspartners inför framtiden. Det är en nödvän-
dig strategi för vår överlevnad och bidrar också till en 
förnyelse och utveckling av Teater Martin Mutter.
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Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har vi haft 9 protokollförda 
styrelsemöten (21 jan, 10 feb, 15 mars, 3 april, 3 maj, 
16 juni, 19 aug, 13 okt, 29 nov). Styrelsens roll är att ta 
beslut kring ramar och budget samt att diskutera lång-
siktiga mål och planering.

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen under verksamhetsåret 2010 bestod av fem
ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande: Kajsa Wadström, producent TMM
Sekreterare: Helena Hedlund (fd Jacobsson), skådespe-
lare 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
Under 2010 har dessa personer varit anställda: 
Konstnärlig personal
Martin Halland (skådespelare), Jonas Hedlund (skåde-
spelare), Helena Hedlund (fd Jacobsson, skådespelare, 
dramatiker), Åsa Gustavsson (skådespelare), Niklas 
Larsson (skådespelare), Moa Zerpe (skådespelare, 
musiker) Olov Häggmark (skådespelare, improvisatör) 
Anna Fogel (musiker/skådespelare), Karin Webjörn 
(musiker), Daniel Goldmann (regissör, dramatiker), 
Mats-Arne Larsson (regissör) Frida Thofelt (sceno-
graf), Catherine Giacomini (kostymör), Per Skjölde-
brand (forumspelare), Saga Hedberg (forumspelare), 
David Levi (forumspelare), Rune Jacobsson (forum-
spelare), Victor Lopez (forumspelare), Mikael Karls-
son (musiker), Johanna Aveskogh (musiker), Cissokho 
Lamine (musiker), Åsa Lindström (musiker), Frida 
Nilsson (bokrättigheter), Ona Andersen (scenografas-
sistent)

Administrativ/teknisk personal
Kajsa Wadström (producent, forumspelare)
Carina Nyström (teaterchef/producent, forumspelare)
Johan Dahlström (tekniker/ekonomi), Tomas Fridborg 
(tekniker), My Persson (tekniker)
Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 30 personer.
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Den första Gnistan
Dirigent Andreas Hansson

Foto: Joacim Nilsson

Den första Gnistan
Oden & Åsa Gustavsson

Foto: Joacim Nilsson



Div köpta konstnärliga tjänster
Marianne Holmberg - Carmetus AB (spelledare Fo-
rumteater), Annika Olsson - Olssons diverse (regi), 
Mia Nilsson - Afirmia Scenkonst AB (forumteater, 
regissör), Inger Gawell Holmstrand - Pax Plenum 
(forumspelare, skådespelare), Eva Ahremalm (forum-
spelare, skådespelare), Magnus Wetterholm – Etablis-
semang1 (forumspelare), Maria Sedell- Marull (berät-
tare), Börje Gustavsson (fotograf), Teaterpedagogerna 
Kombos (Skapande skola), Stefan Jansson (forumspe-
lare), Joacim Nilsson (fotograf)

Sammanlagt köptes tjänster av 11 personer

Avslutning
… och några ord om framtiden
2010 har varit ett år som präglats av många järn i elden 
och små och stora engagemang. Ett oerhört intensivt år 
som gett ringar på vattnet genom nya kontaktytor, en 
växande skara som kommer på offentliga arrangemang 
och en stor framtidstro för teatern.
Barn och ungdomsteatern är fortfarande vår grund, 
men föreställningar för vuxna gör att även de hittar ut 
till oss i Grenadjärstaden och blir medvetna om att vi 
finns.
Under 2011 nyproducerar vi två skolteaterproduktio-
ner. Hedvig och Max-Olov för lågstadiet och Sista 
Natten för mellanstadiet. Vi fortsätter med våra forum-
teater/externa uppdrag och med våra gästspel. Vi ska 
också utforma en fortsättning på det nordiska samar-
betet som ska utökas med ett land till utöver Island. 
TMM ska arbeta vidare med att vara en viktig del i 
kulturlivet i vår region.  
Hos våra medarbetare finns stor kraft, kreativitet och 
öppenhet där alla tar ett stort ansvar för teatern. När det
blåser hårt och är motigt finns en självklar entusiasm
och yrkesmässig stolthet. Teater Martin Mutter har en
flexibilitet och en styrka som vi ska vara rädda om. Det
kommer utan tvekan att bli nya spännande föreställ-
ningar, nya samarbeten och nya utmaningar för oss
alla. Det är med stor stolthet som vi vandrar vidare till
2011 och framtiden!

Vi vill rikta ett speciellt tack 
till våra anslagsgivare, 

Statens Kulturråd, 
Örebro Kommun,  

Örebro Läns Landsting 

Alla ni har visat oss stöd och 
gjort det möjligt för oss att 

finnas kvar. 

Vi tackar också alla fantastis-
ka och kreativa medarbetare!

Det viktigaste av allt: 
TACK vår UNDERBARA PUBLIK, 

alla barn, unga och vuxna som 
sett och deltagit i våra före-
ställningar det gångna året!

TACK 
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Teater Martin Mutter
Box 369

701 47  ÖREBRO
019-10 10 24

info@martinmutter.com
www.martinmutter.com


