VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Inledning
Martin Mutter Produktion Ekonomisk Förenings styrelse lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2020, den 34:e i ordningen.
Vår verksamhet, Teater Martin Mutter, är en fri professionell teater i Örebro. Vårt fokus är teater
för barn och unga men ibland riktar vi oss även till vuxna. Vi spelar våra föreställningar främst
för skolor, både i vår lokal på Norr i Örebro och på turné i hela Sverige. Vi arrangerar gästspel
och upplåter vår salong för andra scenkonstutövare när utrymmet i lokalen tillåter. Vi arbetar
även för att vara ett nav för den fria professionella scenkonsten i vår region genom att
arrangera workshops och föreläsningar för professionellt arbetande scenkonstnärer, pedagoger inom skolan eller andra som arbetar med barn och unga. Vi är organiserade som en
ekonomisk förening och föreningsstämman är högsta beslutande organ.
2020 har varit ett mycket speciellt år i och med pandemin som bröt ut i Sverige i mars. Det har
krävts stor anpassning och varit påfrestande för alla. För Teater Martin Mutter har det inneburit
att vi har spelat föreställningar och genomfört projekt i mycket mindre omfattning än tidigare
år. Det har i sin tur lett till att vi har en lägre egenfinansiering än vad vi brukar ha. Trots detta
har vi under året producerat, repeterat och spelat en ny pjäs för mellanstadiet, vi har spelat
tidigare produktioner på turné, arrangerat en (digital) dansfestival, genomfört dansresidens
m.m.

Pascal Crepault Wibe och Åsa Gustafsson i Pinsamheter. Foto: Kicki Nilsson/ICON Photography

Konstnärlig inriktining - vision
Vi ser på scenkonst som en avgörande kraft i samhället – att konsten har stor betydelse för att
samhällsutvecklingen ska vägledas av humanistiska värderingar.
Vi ser på scenkonstupplevelsen som en möjlighet – att det i mötet med konst ligger en kraft
som kan förändra liv.
Vi vill att vår scenkonst väcker tankar, reflektioner och diskussioner. Vi vill ge publiken en chans
att få olika perspektiv och att se möjligheter och skapa förståelse samt ge mod att förändra.
Vi arbetar alltid nära vår målgrupp när vi skriver, skapar och repeterar våra föreställningar.
Deras deltagande kan ske genom att vi leker, samtalar, ritar, visar dem något vi arbetat med
eller att vi bara får delta i deras lek. Vi är övertygade om att detta är avgörande för att vi ska
göra relevant och kvalitativ teater där målgruppen och deras liv synliggörs.
Våra föreställningar är alltid urpremiärer. Vi beställer nyskriven dramatik eller skapar föreställningen tillsammans, i process. Vi utmanar oss genom att även välja nya spelplatser,
konstellationer av medarbetare och uttrycksformer.
Vi arbetar aktivt med fördjupade arbetsprocesser där alla medarbetare i produktionen tidigt
möter målgruppen men också lär sig mer om föreställningens tematik. Att ta del av andra
professioners kunskaper och erfarenheter har visat sig ge enormt mycket kreativitet och kraft
till arbetsgruppen, processen och framför allt till våra föreställningar.

Åsa Gustafsson och Sarah Broberg i Aj! - ett plåsterdrama. Foto: My Soós Stave

Teater
Pinsamheter
Denna föreställning kommer ur idén att låta fem dramatiker tolka ett och samma tema på sitt
eget vis. Eftersom vi sett så många mellanstadiepjäser med svåra teman ville vi göra något mer
lättsamt och roligt för den här målgruppen och vi valde därför pinsamheter, som även blev
föreställningens titel. Alla dramatiker har under skrivprocessen arbetat med varsin referensklass i årskurserna 4, 5 och 6. Resultatet är en föreställning som består av fem shortcuts,
eller scener, som handlar om alltifrån föräldrar, förälskelser och kroppsligheter till egenhet och
utsatthet.
Premiär: 23 september 2020
Spelades: 23 september – 21 oktober
Målgrupp: 10-12 år
Manus: Kajsa Gordan, Helena Hedlund, Talajeh Nasiri, Kristian Hallberg, Kalle Haglund
Regi och dramaturgi: Hedvig Claesson
Medverkande: Åsa Gustafsson, Jonas Hedlund, Pascal Crepault Wibe
Scenografi: Frida Thofelt
Kostym: Catherine Giacomini
Ljusdesign: Maria Ros
Ljud/teknik: Johan Dahlström och Filip Engström
Producent: ÅsaClara Örn och My Soós Stave
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Varje sår är ett pyttelitet trauma. Varje litet ärr bär
på en historia. Kroppen går sönder. Hur kan vi laga
den? Världen är full av farliga saker, trappor, saxar
och hajar. Det gäller att vara försiktig.
AJ! – ett plåsterdrama är en visuell, humoristisk
och bloddrypande föreställning om plåstrets
magi och vårt behov av att berätta om våra sårupplevelser.
Premiär: 21 mars 2019
Spelades: 13 januari – 29 mars, 7 november –
2 december (delar av första perioden och hela
andra perioden ställdes in pga Covid-19)
Målgrupp: 4-6 år
Manus: Helena Hedlund, Åsa Gustafsson, Disa
Krosness
Koreografi/Regi: Disa Krosness
Medverkande VT-20: Åsa Gustafsson och Maria
Grudemo El Hayek
Medverkande HT-20: Åsa Gustafsson och
Sarah Broberg
Scenografi: Frida Thofelt
Kostym: Catherine Giacomini
Ljus/ljud/teknik: Johan Dahlström
Producent: My Soós Stave

Sjuåriga Bobo och nioåriga Adrian träffas i
skogen när dom är på campingsemester med
sina pappor. Men den fina naturupplevelsen
blir inte som tänkt när de upptäcker att någon
eller något tycks gömma sig under bryggan…
Under bryggan som handlar om rädslor för det
okända, om hur fantasin kan få oss att tro på
det mest otroliga, om vuxna som inte riktigt
lyssnar och om hur en vänskap växer fram.
Premiär: 18 september 2019
Spelades: 13 mars – 29 mars (delar av perioden
ställdes in pga Covid-19 samt hela höstens
turnéperiod)
Målgrupp: 7-9 år
Manus: Helena Hedlund
Regi: Per Wernolf
Medverkande: Robert Fransson, Jonas Hedlund
Komposition/ ljuddesign: Fredrik Myhr
Ljusdesign: Tomas Fridborg
Scenografi: Frida Thofelt
Kostym: Catherine Giacomini
Teknik: Johan Dahlström
Producent: My Soós Stave

Jonas Hedlund,Robert Fransson i Under Bryggan. Foto: Kajsa Wadström.

Under bryggan - från 7 år

Maria Grudemo El Hayek och Åsa Gustafsson i Aj! ett plåsterdrama.

Aj! – ett plåsterdrama - från 4 år

Dans
Dansgästspel i Örebro Kommun

2020 fick vi ett tvåårigt uppdrag från Örebro Kommun att arrangera professionella dansföreställningar för barn och unga. Gästspelen, 10-12 stycken per år, ska främst arrangeras på
skoltid och erbjudas för olika årskurser, förskolan och upp till gymnasiet. På grund av pandemin och dess konsekvenser har det inte varit möjligt att genomföra några föreställningar
under 2020 så projektet flyttas fram till 2021.

Going Solo Together

Den femte upplagan av solodansfestivalen Going Solo Together genomfördes i december i
samarbete med Dans i Örebro län, Örebro kommun, Maria Svensson (projektledare och
initiativtagare) och The Art of Sweden. Pga restriktioner genomfördes festivalen helt digitalt
och publik från hela världen fick ”träffa” de medverkande, få en inblick i deras arbete och
process samt se en inspelad version av deras solo. Även två workshopar genomfördes digitalt.

Dansresidens

Med stöd av Region Örebro län/Dans i Örebro län arrangerade Teater Martin Mutter residens
för två danskonstnärer hösten 2020, i anslutning till solodansfestivalen Going Solo Together.
Under den två veckor långa perioden arbetade dansarna Jessica Andrenacci och My Prim med
sina respektive solodansföreställningar som senare presenterades under festivalen.

Trädens viskningar

Vi har under året inlett en samproduktion tillsammans med koreografen och dansaren Kazue
Ikeda. Föreställningen Trädens viskningar är en dansföreställning för barn i åldern 0-2 år och
deras vuxna som kommer att ha premiär 2021.

Jessica Andrenacci i Tack för dansen! Foto ur filmad föreställning av Philip Saxin.

Publik under solodansfestivalen Going Solo Together

Cirkus Örebro

Projektet Cirkus Örebro beviljades utvecklingsbidrag från Statens Kulturråd för att etablera
samtida cirkus som konstform i Region Örebro län samt att utveckla strukturer för och produktion av samtida cirkus. De första offentliga aktiviteterna sker i juni 2021 med cirkusskola för barn
i åk 1-6 i samarbete med Örebro Kulturskola.

Mötesplats Mutter

Kalle Haglund: Kreativt skrivande, för valfritt medium (text och rum) - 2 februari
Kulturfrukost – 4 februari
Stina Brengesjö, presentation av gymnasieprojekt – 14 februari
EmmaLena Fredriksson: Dans, Drömmar och Disco – a temporal jukebox exploring the state of
dance (digital workshop) – 6 december

Skapande skola

Under våren genomfördes ett stort skapande skola-projekt med förskolorna i Nora kommun.
Alla 4-5 åringar fick se föreställningen Aj! – ett plåsterdrama och göra workshops med skådespelarna vid tre tillfällen. Ytterligare åtta skapande skola-projekt med olika skolor/kommuner
som skulle genomförts under året har ställts in eller flyttats fram till 2021 pga Covid-19.

Ekonomi och statistik

Vår omsättning under 2020 var 3 744 365 kr. Verksamheten finansierades med hjälp av verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd med 1 070 000 kr, Örebro kommun med 1 500 000 kr
och från Region Örebro län med 514 000 kr. Vi har även erhållit en rad olika projektstöd. Utöver
det säljer vi föreställningar och pedagogiska uppdrag, har viss uthyrning av lokal och teknik
etc.
Under 2020 spelade vi totalt 64 egenproducerade föreställningar för 2 167 barn och unga.
Mötesplats Mutter genomfördes 4 gånger med 119 deltagande. Vi mötte 40 barngrupper i
åldern 4-5 år i skapande förskola-projekt. Under den digitala dansfestivalen Going Solo
Together deltog 106 personer från hela världen.

Styrelsen arbete

Under verksamhetsåret har vi haft 15 protokollförda möten: 28/1, 4/3, 2/4, 20/4, 5/5, 3/6, 15/6, 11/8,
31/8, 30/9, 9/10, 9/11, 19/11, 26/11, 16/12. Fokus för styrelsearbetet har under år varit att hantera
konsekvenserna av rådande pandemi samt ett stort arbete med arbetsmiljön på teatern.

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Jens Remfeldt - universitetsadjunkt på Teaterpedagogprogrammet Örebro
Universitet. Ledamöter: Åsa Gustafsson - skådespelare TMM, Lena Nyström - egenföretagare
Amicum AB, Elinor Magnerus - arkivchef Arkivcentrum Örebro län, My Soós Stave – producent
TMM. Suppleanter: Tobias Kandenäs – pedagog Örebro Kulturskola, ÅsaClara Örn - producent
Örebro Teater resp. TMM (avgick i september).

Anställda
Konstnärlig personal
Frida Thofelt (scenograf), Catherine Giacomini (kostymdesigner), Jonas Hedlund (skådespelare), Åsa Gustafsson (skådespelare), Maria Grudemo El Hayek (skådespelare), Robert
Fransson (skådespelare), Pascal Crepault Wibe (skådespelare), Sarah Broberg (skådespelare),
Disa Krosness (regissör/koreograf), Jessica Andrenacci (dansare) m. fl.
Ledning, administrativ, teknisk personal
Åsa Johannisson (teaterchef, konstnärlig ledare), My Soós Stave (producent), ÅsaClara Örn
(producent), Sarah Broberg (vik. producent), Johan Dahlström (tekniker, administratör).
Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 18 personer.
Köpta konstnärliga tjänster
Marianne Holmberg företag (TF teaterchef fr.om 24 november 2020), Helena Hedlund, Norra
Grindstugan (manus), Talajeh Nasiri (manus), Kalle Haglund (manus), Kajsa Gordan (manus),
Kristian Hallberg, Draken förlag (manus), Hedvig Claesson (regi, dramaturgi), Maria Ros (ljusdesign), My Prim (dans), Rustningsmakare Arne Olsén (gradäng) m fl.

Jonas Hedlund i Pinsamheter. Foto: Kicki Nilsson/ICON Photography

Några ord om framtiden från teaterchef Marianne Holmberg
Under Coronapandemin har Teater Martin Mutter påverkats liksom kulturlivet i hela Sverige.
Kulturverksamheter, idrott, mötes- och besöksindustrin i Sverige lamslås av osäkerhet och har
inte haft möjlighet att planera för framtiden. På Teater Martin Mutter har föreställningar som
tidigare producerades spelats för barn på skolor och Skapande skola projekt har genomförts
men en del har ställts in eller skjutits upp till 2021.
Åsa Johannisson avslutar sin tjänst som chef och konstnärlig ledare den 30 april 2021. Sedan
den 24 november 2020 har Teater Martin Mutter en tillförordnad chef och konstnärlig ledare,
Marianne Holmberg, som startat upp planering och innehåll för verksamhetsåret 2021 och 2022
tillsammans med teaterns medlemmar. Ett viktigt arbete har varit att skapa hopp och tilltro till
teaterns framtid och att göra teaterns medlemmar delaktiga i den konstnärliga utvecklingen
av teatern. TF chef fungerar som konstnärlig samordnare av idéer från medlemmar men tar
också tillvara på idéer och projekt som uppstår i samverkan med kulturlivet i Örebro kommun
och region.
I den planering som gjorts av teaterchef och medlemmar i slutet av 2020 och början av 2021
har fokus varit att på nytt fylla teatern med verksamhet och framtidstro. Projektet ”Återvinningscentralen” har kommit till från idé till premiär på 5 månader vilket är mycket snabbt
och visar på Teater Martin Mutters förmåga att ställa om sin verksamhet utifrån vad som
händer i samhället. Även projektet ”Jag mamma och förintelsen” tydliggör Teater Martin
Mutters roll som en viktig aktör i Örebro läns kulturliv med produktions- och arrangörserfarenheter som kan stödja kulturaktörer i länet och i samverkan skapa viktiga föreställningar
för barn och unga. Teater Martin Mutter har existerat som fri teatergrupp i över 35 år och kan
genom medlemmars förmåga att skapa nya projekt och idéer och i samverkan med det
kulturella kulturlivet i Örebro län ha möjlighet att hitta vägar för att överleva trots den kris som
lamslagit kulturen och samhället 2020 och 2021.
Coronakrisen har synliggjort värdet och styrkan av att ha en stark medlems- och lokalförankring i tider av kris. Institutionsteatrarnas organisationsform med ambulerande konstnärliga ledare/regissörer som sätter sin prägel på teaterns repertoar och personal under sina för
ordnanden har ställts mot frigruppens och den ekonomiska föreningens långsiktiga trygghet i
medlemmarnas egen konstnärliga vilja och dess lokala förankring.
Ska Teater Martin Mutter stäva efter att likna en institutionsteater, med en organisation där
styrelse och teaterchef fastslår repertoar och verksamhet, där skådespelare och övrig
konstnärlig personal engageras utifrån vilka projekt som ska genomföras? Eller ska Teater
Martin Mutter vara en fri teatergrupp som är styrd av medlemmarnas önskemål om både
konstnärlig inriktning och utkomst. Coronaåret har satt fokus på för och nackdelar med dessa
båda organisationsformer och samtal pågår om på vilket sätt Teater Martin Mutter vill arbeta
vidare i framtiden. Hur skapas konstnärliga och personliga utmaning för teaterns
medlemmar samtidigt som teatern behöver känna tillit och trygghet för att vara kreativa?
Vilken väg som Teater Martin Mutter vill gå kommer att utforskas under det kommande året.

STATISTIK 2020
				Antal föreställningar
Publik		Publik
Inställda
				och aktiviteter 		barn/unga		vuxna		fst pga
													covid-19

Våra föreställningar
Aj!- ett plåsterdrama		35			796			241		31
Under bryggan			5			259			36		8
Pinsamheter			24			1 112			123		4

Samarrangemang
och gästspel

			

Going Solo Together		4						106
Arrangörsuppdrag dans										12

Främjande verksamhet
Mötesplats Mutter			4			30			89
Skapande skola			40			581			106		19

Antal spelade egna produktioner fördelade på kommun, region och övriga landet
Örebro kommun		
Region Örebro län		
Övriga landet		
Totalt
				(exkl. Örebro kommun)
22				31				11				64

Antal publik 0-18 år fördelade på kommun, region och övriga landet
Örebro kommun		
Region Örebro län		
Övriga landet		
Totalt
				(exkl. Örebro kommun)
446				1 350				371				2 167

Teater Martin Mutter
Box 369 701 47
Örebro
019 10 10 24
info@martinmutter.com

www.martinmutter.com

