2021
Verksamhetsberättelse

för Martin Mutter produktion ekonomisk förening
					

Inledning
Martin Mutter Produktion Ekonomisk Förenings styrelse lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2021, den 35: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.

Året som varit
Några återblickar från Marianne Holmberg, teaterchef och konstnärlig ledare:
2021 har varit det första hela verksamhetsåret för mig som chef på Teater Martin Mutter. Fortfarande påverkade
pandemin och restriktionerna teaterns verksamhet och därför har det varit viktigt att stärka teaterns organisation
och framtidstro. Vi har satsat på nyproduktion men också uppdatering och anpassning av tidigare produktioner
liksom samverkan med andra kulturaktörer i länet. Vi har också arrangerat gästspel och upplåtit våra lokaler till
dansresidens.
Under året har ett internt arbete pågått för att stärka teaterns medlemmar och den konstnärliga utvecklingen. Vid
en utbildningsdag under hösten 2021 har medlemmar och styrelse lärt sig mer om förutsättningar för arbete i
ekonomiska föreningar och kooperativ med Emil Atak från Coompanion. Peo Sander, lektor i scenkonstproduktion på Stockholms konstnärligare högskola, höll en utbildningsdag kring organisation och ledarskap för
scenkonstverksamheter.
Teaterns lokaler har inventerats och Frida Thofelt (scenograf) har engagerats som samordnare för lokalens
underhåll och arbetsmiljö. Hon har påbörjat ett arbete med att fräscha upp och anpassa lokalerna för större
funktionalitet.
Vi har engagerat Mahmoud Deeb som tekniker på 15 %. Mahmoud var praktikant under våren 2021 då han
gick en teknikutbildning på Frans Schartau yrkesskola. Mahmoud är bland annat tekniker i föreställningen Jag
mamma och Förintelsen, där även hans erfarenhet av att fly från kriget i Syrien blir ytterligare en aspekt i efterföljande samtal med publiken.
För att underlätta och avlasta teaterns administrativa arbete har vi under året genomfört ett projekt med stöd av
Tillväxtverket Region Örebro. Projektet har resulterat i ett digitalt administrativt system som utvecklats av företaget
Open-IT och projektletts av Adam Randle via Great.
Vi har ökat omsättning jämfört med året innan pandemin (2019) med ytterligare en miljon, detta delvis genom
sålda föreställningar och delvis genom beviljade extramedel från t.ex. Tillväxtverket för systemutveckling och
återstartsstöd från Kulturrådet.
Jag vill rikta ett stort tack till Teater Martin Mutters bidragsgivare, våra arrangörer, alla medlemmar, personal och
styrelse för ert helhjärtade engagemang! En stor kram till alla barn vi mött under året som lyser av glädje när de
får uppleva spännande barnteater, det skapar mening för mig och oss alla här på Teater Martin Mutter!

Verksamhet 2021

Återvinningscentralen
Teater Martin Mutters nyproduktion 2021 är Återvinningscentralen. Föreställningen är baserad på Ulrika Linders
seriebok med samma namn och David Levi har skrivit manus, regisserat och komponerat musik.
Återvinningscentralen är en musikalisk komedi om sopsortering, klimatångest, civilkurage och omtanke som
utspelar sig på just en återvinningscentral. Vi får träffa Ulrika och hennes kollegor Erika och Ulrik som arbetar där
och varje dag möter olika typer av slängare och deras släng. Vissa besökare är arga, andra är rädda. Några
tycker sopsortering är totalt meningslöst! Ibland händer det till och med att det slängs så farliga föremål att
nationella bombgruppen måste kallas in.
Ulrika brinner för miljön, men det är slitsamt att få andra att slänga rätt och att bry sig. Hur ska Ulrika orka
behålla hoppet om en hållbar framtid när hon stöter på så mycket okunnighet, axelryckningar och miljöförstöring? Följ Ulrika i hennes kamp och strävan om en bättre miljö och en hoppfull framtid.
Premiär: 5 maj 2021
Spelades: 5 maj – 12 maj, 14 oktober – 25 november
Målgrupp: 10-12 år
Manus, regi, komposition: David Levi
Medverkande: Olivia Skoog, Ida Jensen, Adam Randle
Scenografi & kostym: Frida Thofelt & Catherine Giacomini
Musikarrangemang och skrotinstrument: Niclas Ekholm
Ljus- och ljudteknik: Johan Dahlström
Praktikant scenteknik (Frans Schartaus Handelsinstitut): Mahmoud al Zeeb
Producenter: Marianne Holmberg, My Soós Stave

Ida Jensen, Olivia Skog, Adam Randle. Foto: My Soós Stave

Aj! – ett plåsterdrama
Med stöd från Riksteatern Örebro län har vi gjort en ny version av Aj! – ett plåsterdrama har vi gjort en
anpassning av föreställningen och på så sätt bredda målgruppen så den är tillgänglig även för teckenspråkig
publik samt till personer som inte har svenska som modersmål. Vi använder flera sätt att kommunicera på, såväl
talad svenska, kroppsspråk, stödtecken, gester, miner som dans och musik.
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.
På Institutet för Tröst jobbar Aino och Anita som tar sitt jobb på största allvar. De två, synnerligen samvetsgranna
men ibland en smula klumpiga, kollegorna bjuder oss på en säkerhetsdemonstration där olyckan verkar lura
bakom varje hörn.
AJ! – ett plåsterdrama är en läkandedansteatertröst om plåstrets magi och vårt behov av att berätta om våra
sårupplevelser.
Premiär: 21 mars 2019
Nypremiär bearbetad version: 29 oktober 2021
Spelades: 11-14 augusti, 29 oktober – 28 november
Målgrupp: 4-6 år
Manus: Helena Hedlund, Åsa Gustafsson, Disa Krosness
Koreografi/Regi: Disa Krosness
Medverkande 2021: Åsa Gustafsson och Sarah Broberg
Scenografi: Frida Thofelt
Kostym: Catherine Giacomini
Ljus/ljud/teknik: Johan Dahlström
Teckenspråkskonsulent: Kristina Snow
Producent: My Soós Stave

Åsa Gustafsson och Sarah Broberg. Foto: My Soós Stave

Pinsamheter
Fatima tappar sin dagbok och Hugo läser om hur kär hon är i A.
Ellie upptäcker en blodröd fläck på sin fasters vita soffa.
Hiba skäms för sin mamma som inte har råd.
Pappa pratar för högt och mamma borde snyta sig en gång för alla, men dom har med de finaste blommorna till
skolavslutningen.
Farmor frågar, har du hört talas om fisken som inte trodde på vatten?
Kroppar, föräldrar, utsatthet, egenhet och kärlek. I PINSAMHETER har fem dramatiker skrivit varsitt sjuminutersdrama om något som är både hysteriskt roligt och djupt allvarligt.
I januari gjordes en filmad, digital version av föreställningen, i syfte att ersätta vanliga föreställningar vid
restriktioner eller omständigheter kopplade till covid-19. Filmversionen skapades av Hedvig Claesson och Robert
Ek.
Premiär: 23 september 2020
Spelades: 15 mars – 7 maj samt 9 september – 20 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 Crépault Wibe
Scenografi: Frida Thofelt
Kostym: Catherine Giacomini
Ljusdesign: Maria Ros
Ljud/teknik: Johan Dahlström
Producent: My Soós Stave

Pascal Crépault Wibe, Jonas Hedlund, Åsa Gustafsson. Foto: Kicki Nilsson/ICON Photography

Under bryggan
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: 2-3 september samt 6-10 december
Målgrupp: 6-9 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. Foto: Kajsa Wadström

Närkelynnet
Inför Scensommar i Wadköping skapades föreställningen Närkelynnet av David Levi, efter texten
”Om Örebrobekanta och bekanta Örebroare” av Hjalmar Bergman.
Närkelynnet är en tragikomisk fantasi kring hur Hjalmar Bergman skrev om sin uppväxtstad. Den av alkohol och
narkotika plågade men ständigt skrivande Hjalmar har i 1930-talets början tappat all glädje sittande i sitt arbetsrum, i sommarhuset på Dalarö. Med ett fotografi av hans mycket omtyckta och saknade farmor, för många glas
konjak och en skiva med visor av Jeremias i Tröstlösa rycker ur den tärda författaren hans ungdoms jag som
brinner av berättarlust. Så inleds berättelsen som i Hjalmar Bergmans egna ord målar upp hans födelsestad
under 1800-talets slut och många av dess mest färgstarka invånare.
Premiär: 11 augusti 2021
Spelades: 11 aug, 21 aug, 9 okt
Av och med: David Levi
Musiker: Gunnar Hjorth
Scenografi och kostym: Catherine Giacomini
Vän i salongen: Rickard Hasslinger

David Levi. Foto: My Soós Stave

Dimman, diset, oset
Ljudvandringsteater vid Oset. Dimman, diset, oset är en reflektion kring motsägelserna i vårt huvud, en 15 minuters vandring i någon annan skor. Du börjar i närheten av Naturen Hus och sen leds du längs Rävgången.
Kanske är det oklart vart du hamnar eller så vet du precis. Kanske är båda sakerna lika sanna.
Premiär:
Av: Pascal Crépault Wibe
Medverkande: Pascal Crépault Wibe och Åsa Gustafsson

Längtansland
Under året har vi påbörjat kommande nyproduktion, Längtansland, med premiär i september 2022. Föreställningen riktar sig till högstadiet på tema stad och landsbygd. Dramatiker Greta Sundberg har tillsammans med
skådespelare och konstnärligt team arbetat med referensklasser i Örebro, Odensbacken och Kopparberg för att
samla material till manusarbetet.

Scensommar i Wadköping
Teaterfestivalen Scensommar i
Wadköping arrangerades av
Teater Martin Mutter i samarbete
med Wadköping (Örebro kommun)
och genomfördes varje onsdag och
torsdag hela augusti. På Spelgården
i Wadköping spelades tre föreställningar spelar varje dag kl 15.00,
18.00 och 21.00. Aktörer från hela
Örebro län medverkande i festivalen
som syftade till att skapa sammanhållning och framtidstro efter pande
min.

Medverkande: Maria Sedell (Mirakel i Finnmarken), Stefan Jansson (Mer hö än blomster), Teater Martin Mutter (improviserad Scensommarafton, Aj! – ett plåsterdrama, Närkelynnet), Kalle Nilsson (Ful kan du va själv, sa
Ankungen och Mästar-skräddaren), Eva Ahremalm (Konsten att släppa taget), Lasse Forss (Doktor Glas), Jonas
Hedlund (Ormens väg på hälleberget), Teater Nolby (Driving Miles), Stadra Teater (Då svalorna häckar vid
Grecken), Claire Parsons Co (GUL).

Råttfångaren
Föreställningen Råttfångaren i regi av Johanna Huss genomförs i samverkan med Teater Martin Mutter, Amatörteatersamverkan i Örebro län samt länets amatörteaterkonsulenter. Projektet påbörjades 2021 och föreställningen kommer att spelas i Wadköping juni 2022.
Fotot ovan: Jonas Hedlund, Pascal Crépault Wibe, Åsa Gustafsson, David Levi, Sarah Broberg. Foto: My Soós Stave

Jag, mamma och Förintelsen
Aldrig mer. Så sa man efter Förintelsen. Evas mamma var 13 år när hon 1945 kom till Sverige med hjälp av Röda
korset. Då hade hon under ett helt år varit nazisternas fånge och överlevt flera förintelse- och koncentrationsläger. År 1954 föddes Eva. Det här är både en personlig berättelse från den första generationen, men också en
berättelse om att växa upp i skuggan av Förintelsen med en traumatiserad mamma som av skam och rädsla
förnekar sitt judiska ursprung.
Jag, mamma och Förintelsen skapades av Eva Dällerud och producerades av Teaterföreningen Lyset med
premiär i januari 2019. Under året har projektet vidareutvecklats i samarbete med Teater Martin Mutter och vi
har beviljats stöd från Region Örebro län, Olof Palmes Minnesfond, Helge Ax:on Johnsons Stiftelse, Västra
Götalandsregionen samt Levande historia Göteborg för att dels turnera med föreställningen för elever på skoltid,
och dels göra en kortfilm om föreställningen, något som filmskaparen Marcus Carlsson genomfört under året.
Spelades: 2 september
Målgrupp: 14-18 år
Av och med: Eva Dällerud
Regi: Gunilla Orvelius
Dockmakare: Annika Arnell
Teknik och efterföljande samtal: Mahmoud Deeb

Eva Dällerud. Foto: Sebastian och Sara Duvéng

Skapande skola
Vi genomförde en rad skapande skola-uppdrag under året. Ett längre projekt genomfördes tillsammans med
Nora kommuns förskolor på tema hållbarhet, vi jobbade med kreativt skrivande för mellanstadiet i Lekeberg och
Alvesta och lågstadieelever i Örebro, Kristinehamn och Lekeberg fick skapa teater tillsammans med oss.

Mötesplats Mutter
På grund av pandemin har vi endast genomfört en aktivitet inom ramen för Mötesplats Mutter under året. Efter
nypremiären av Jag, mamma och Förintelsen berättade Daniel Goldmann om sin upplevelse av judisk identitet,
vad den har inneburit för honom, hur tankarna och känslorna förändrats över tiden och hur de till slut ledde fram
till en roman.

Cirkus Örebro
Med stöd från Statens kulturråd och Region Örebro län har vi genomfört utvecklingsprojektet Cirkus Örebro. I
samarbete med cirkuspedagogerna Björn Tegström (Cirkus Björnen) och Jacob Kaller (Gycklargruppen Trix) har
vi genomfört prova-på-dagar i cirkus i Hällefors, Ljusnarsberg, Askersund och Laxå. I samarbete med Kulturskolan i Örebro arrangerades två veckors cirkusskola på sommarlovet. Därtill arrangerade vi två gästspel för offentlig publik, föreställningen Tråkmånsafton med Kompani Giraff. Efter detta år har vi med varm hand lämnat över
till Cirkus Björnen och Trix att fortsätta driva utvecklingen av cirkus i länet.

Dansgästspel i Örebro Kommun
Vi har genomfört vårt uppdrag att arrangera professionell dans för elever på skoltid i Örebro kommun. Detta år
gjorde vi dubbelt så många gästspel eftersom inga alls kunde genomföras 2020. Vi erbjöd dansföreställningen
GUL av Claire Parsons Co för förskolan samt cirkusföreställningen Tråkmånsafton med Kompani Giraff för lågstadiet.

Trädens viskningar
Samproduktion Trädens viskningar som startade 2020 tillsammans med koreografen och dansaren Kazue Ikeda
och Region Örebro län/Dans i Region Örebro färdigställdes under året. Föreställningen är en interaktiv dansföreställning för barn i åldern 0-2 år och deras vuxna som tillsammans med dansare och musiker utforskar
naturens skönhet och skörhet. Föreställningen hade premiär 23 oktober på Teater Martin Mutter.

Linn Ragnarsson och Worlds end inside
Under året har dansaren och koreografen Linn Ragnarsson haft residens hos på Teater Martin Mutter. Under
denna period utvecklades idén till dansföreställningen Worlds end inside med Teater Martin Mutter som samproducent och produktionen beviljades projektstöd från Statens kulturråd. Arbetet med Worlds end inside
kommer att fortsätta under 2022 med planerad premiär hösten 2023.

Dansfestival Raande-Vo
Vi är medarrangör av festivalen som arrangeras till minne av koreograf Lena Josefsson. Projektägare är föreningen Fröjdans i samarbete med en rad kulturaktörer i Örebro. Festivalen äger rum på Konserthuset och Hjalmar
Bergman teatern i september 2022.

Kazue Ikeda och Jessica Andrenacci. Foto: Hans Finckh

Pär Andersson, Linn Ragnarsson och Viktoria Andersson

Ekonomi
Vår omsättning under 2021 var 6 084 958 kr. Verksamheten finansierades med hjälp av verksamhetsbidrag från
Statens kulturråd med 1 120 000 kr, Örebro kommun med 1 500 000 kr och från Region Örebro län med 524
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. Vår egenfinansiering under 2021 var 25 %.

Styrelsen arbete
Under verksamhetsåret har vi haft 11 protokollförda möten: 20/1, 17/2, 15/3, 14/4, 29/4, 26/5, 21/6, 7/9,
5/10, 29/11 och 16/12. Fokus för styrelsearbetet har under året varit att hantera konsekvenserna av rådande
pandemi samt ett fortsatt arbete med arbetsmiljön på teatern.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande: Åsa Gustafsson
Ledamöter: Elinor Magnèrus, Carina Nyström, Pascal Crépault Wibe.
Suppleanter: Mahmoud al Zeeb, Anette Karlsson.
På styrelsemötena har teaterchef Marianne Holmberg varit adjungerad.

Medlemmar
Tillsammans med föreningens styrelse har medlemmarna detta år arbetat med att omorganisera föreningen bland
annat med att förtydliga hur medlemmarna vill att det konstnärliga ledningen på teatern ska se ut. Det har varit
ett demokratiskt arbete med kreativitet som ingång. Styrelsen har delvis varit aktiv i denna omorganisation, men
det är medlemmarna som varit drivande. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande verksamhetsår.
Medlemsmöten: Under verksamhetsåret har vi haft 5 medlemsmöten (10/1, 9/3, 10/5 5/10) och 2 dagar för
medlemmar och (22/10 och 15/12).
Medlemmar under verksamhetsåret: Pascal Crépault Wibe, Johan Dahlström, Mahmoud al Zeeb, Thomas Fridborg, Catherine Giacomini, Åsa Gustafsson, Helena Hedlund, Jonas Hedlund, Marianne Holmberg, David Levi,
Carina Nyström, Adam Randle, My Soós Stave, Frida Thofelt.

Anställda
Konstnärlig personal
Frida Thofelt (scenograf), Catherine Giacomini (kostymdesigner), Jonas Hedlund (skådespelare), Åsa Gustafsson
(skådespelare), Pascal Crépault Wibe (skådespelare), Sarah Broberg (skådespelare), Robert Fransson (skådespelare), David Levi (regissör, dramatiker, komponist, pedagog), Adam Randle (skådespelare), Olivia Skoog
(skådespelare), Ida Jensen (skådespelare), Eva Dällerud (skådespelare), Disa Krosness (regissör/koreograf),
Gunilla Orvelius (regissör), Greta Sundberg (dramatiker) Thomas Lundkvist (musiker), Jessica Andrenacci
(dansare), Kajsa Forsberg (scenograf) m. fl.
Ledning, administrativ, teknisk personal
My Soós Stave (producent), Adam Randle (producent), Johan Dahlström (tekniker, administratör), Mahmoud Al
Zeeb (tekniker). Sammanlagt gjordes löneutbetalningar till 22 personer.
Köpta konstnärliga tjänster
Marianne Holmberg, Carmentus AB (teaterchef och konstnärlig ledare), Niclas Ekholm (musikarrangemang och
tillverkning skotinstrument), Kazue Ikeda (dans), Kajsa Gordan (workshop kreativt skivande), Marcus Carlsson
(film), Firma Hedvig Claesson (regi, film) m. fl.

Statistik 2021
					Antal fst

Antal publik 0-18 år

Antal pubik över 18 år

Egna produktioner
Återvinningscentralen				30			1163			109
Aj! - ett plåsterdrama				9			147			143
Pinsamheter					52			2504			203
Under bryggan				13			715			49
Närkelynnet					4			0			119
Scensommarafton				2			0			116

Samproduktioner
Jag, mamma och Förintelsen			1			1			17
Trädens viskningar				2			20			16

Festival och gästspel
Scensommar i Wadköping			17			62			539
(ej inräknat egna prod.)
Dansgästspel: GUL				9			169			55
Cirkusgästspel: Tråkmånsafton			10			1042			142
Hon, han, hen, den, vem? Det är jag!		

1			

0			

13

Främjande aktiviteter
Mötesplats Mutter				1			0			17		
Skapande skola				143			1940			172
Cirkuspedagogiska aktiviteter			28			141			12		

Antal spelade egna- och samproduktioner fördelat på kommun, region och övriga landet
Örebro kommun		
Region Örebro län		
Övriga landet 		
Totalt
				(exkl. Örebro kommun)
48				21				44				113
Antal publik 0-18 år fördelat på kommun, region och övriga landet
Örebro kommun		
Region Örebro län		
Övriga landet 		
Totalt
				(exkl. Örebro kommun)
2458				1108				2257				5823

Inför 2022
Teater Martin Mutter lyckades trots pandemiår 2021 att skapa nya produktioner, samarbeten och framtidstro för
teaterns medlemmar. Vår producent My Soos Stave har genom sin förmåga att söka medel kunnat lyfta teaterns
ekonomi och omsättning men har också haft en orimligt stor arbetsbörda. För året 2022 behöver vi hämta andan
och konsolidera verksamheten för att gå vidare på ett hållbart sätt för alla som arbetar på teatern. Vi stärker
teaterns administrativa bas med en heltidsanställd turnéläggare/säljare. Vi erbjuder också Åsa Gustafsson
helårsanställning vilket är ett viktigt steg mot att kunna erbjuda bättre arbetsvillkor för teaterns skådespelare.
Vi fortsätter att utveckla våra ekonomiska och administrativa rutiner för att förenkla och kvalitetssäkra teaterns
ekonomi och administration. Under året planeras fortbildningsinsatser för teaterns personal och medlemmar,
både inom kommunikation och digital kompetens och genom att delta på BIBU.
Utvecklingen av teaterns medlemsengagemang och demokratiarbete som inleddes under 2021 med gemensamma utbildningar ledde fram till arbetsgrupper som lämnat förslag till teaterns konstnärliga utveckling och
medlemsfrågor. Under våren 2022 genomfördes det första konstnärliga tinget, där medlemmarna möts tre gånger per år för samtal kring teaterns konstnärliga och kreativa utveckling. Ett Repertoarråd har också bildas där
David Levi, Åsa Gustafsson (valda på 2 år) och Frida Thofelt (vald på ett år) ingår. Reperotarrådet kommer att
agera bollplank till teaterchef och konstnärlig ledare när det gäller frågor som rör nya produktioner, gästspel och
teaterns konstnärliga utveckling.
Under 2022 genomför vi nyproduktionen Längtansland med premiär i september. Föreställningarna Pinsamheter, Återvinningscentralen, Aj! – ett plåsterdrama och Under bryggan ligger på turné i hela landet. Under
hösten kommer arbetet med 2023 års nyproduktion, Vulkanbarnet (arbetsnamn), att påbörjas. Under året fortsätter vi samverkan med Eva Dällerud i projektet Jag, mamma och Förintelsen, Örebro Teater i projektet Råttfångaren, vårt engagemang i Festival Raande-Vo och samproduktionen Worlds end inside. Vi är också medarrangör av solodansfestivalen Going Solo Together i december och fortsätter vårt uppdrag att arrangera dansgästspel för skolor i Örebro kommun.
Marianne Holmberg, teaterchef

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

