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Man kan vara bra på att hoppa från höga höjder och utsätta sig för extrema fysiska risker men ändå 
vara livrädd för att säga ”jag älskar dig”. Man kan vara hur bra som helst på att ta risker i jobbet men 
inte våga be om hjälp när man behöver det. Vi bär alla våra ok av rädsla och på många sätt är den 
vacker och bra när den påminner oss om hur skört det är att vara levande. Men när man tänker på 
den rädsla som begränsar och får oss att leva lite halvdött istället för helt och fullt och inte minst den 
rädsla som förvandlar världen till en krigshärd av maktkamp, kontrollbehov och revir, då är det dags att 
rusta sin armé mot rädslan! Jag har fört en privat strid mot rädslan i dess begränsande och destruktiva 
form så länge jag kan minnas (eftersom jag alltid varit obotligt rädd). När jag mötte cirkusen för 
ungefär 20 år sedan hittade jag min armé.  

Att möta sina rädslor innebär alltid en risk. För mig har ordet risk helt och hållet kommit att få en positiv 
klang. Ett ord som hänger samman med att få växa, vara med om magiska ögonblick och om att få 
skapa det som vi ännu inte vet finns. Cirkusartister tar fysiska risker varje dag när de kastar sig ut eller 
hänger tio meter över marken i en annan människas hand. Att se någon utföra något som kräver 
absolut närvaro och koncentration. Det är som att se när någon är som allra mest sig själv. I sådana 
situationer går det inte att låtsas.  

Cirkus är på dödligt allvar och på riktigt och det älskar jag! Samtidigt som jag villigt låter mig förföras 
och inspireras när artisterna utför sina konster med en illusion av viktlös lätthet. Konstformen spänner 
ständigt mellan olika ytterligheter. Kontraster mellan högt och lågt, fint och fult. Å ena sidan glitter och 
glamour med palatsliknande cirkusbyggnader och å andra sidan kringflackande sideshows som lever i 
ett utanförskap. I krockarna mellan alla dessa ytterligheter och genom att vi ständigt väljer att utsätta 
oss för okonventionella möten uppstår Cirkus Cirkörs språk och våra ledord: Kvalitativ galenskap, 
solidarisk individualism och uppkäftigt engagemang. 

Mitt första möte med nycirkusen var som att drabbas av den stora kärleken eller att se sin son i 
ögonen för första gången. Jag har gått i min privata cirkusskola sedan dess. Mina lärare har varit alla 
de cirkusartister jag har mött genom åren. Jag har gått på lina lite då och då och slagit en volt någon 
gång men framför allt är min cirkusskola mental. Cirkusen är full av metaforer; Inte sällan används 
cirkus som en beskrivning av när det är kaos i regeringen eller att någon är ute på en slak lina. Jag har 
försökt att tränga igenom metaforerna och ”koda av” vad det verkligen innebär att ha den praktiska 
specialistkompetens som till exempel en lindansare har i balans, en akrobat i att ta risker, en flygande 
trapetsartist i tillit. Detta har jag i bygget av Cirkus Cirkör och i mitt konstnärskap försökt sätta i andra 
och större sammanhang. 

På samma sätt har jag försökt omsätta den kunskap jag har fått i mötet med forskare från bland annat 
Karolinska Institutet. Vad kan jag lära mig av hur jag och världen fungerar genom att titta på hur celler, 
DNA eller hjärnan fungerar? Och att i mötet med en hjärnforskare som Matti Bergstöm inse att det han 
har fått fram genom år av studier på synapser och det limbiska systemet liknar det som vi har fått fram 
genom att hålla på med cirkuskonst! Det är sådant som får mig att känna att livet svänger och att 
Leonardo da Vincis rad: ”konst och vetenskap är två sidor av samma mynt och båda vidgar världen”, 
får mening.  

Ja, med den här föreställningen hälsar jag er varmt välkomna att ta del av en del av mitt liv och 
min/mitt förvirrade hjärna/hjärta på upptäcktsfärd i cirkusens värld. Jag är fortfarande rädd men 
akrobaterna har lärt mig att inte vara rädd för att vara rädd och att ta rädslan i handen och hoppa. Min 
högsta önskan är att ni kära publik ska få smak på ett litet uns av allt det som cirkusen givit mig och att 
ni går ut från föreställningen med en lust att våga hoppa och trotsa en onödig rädsla eller två.  Låt livet 
växa! 

 

 



 

Tilde Björfors  

Regissör av Inside out samt grundare av och konstnärlig ledare för Cirkus Cirkör. Hon är också 
gästprofessor i nycirkus på Danshögskolan. Där driver hon just nu forskningsprojektet ”Cirkus som 
gränsöverskridare i konsten och samhället” i vilket hon bl. a. forskar på processerna och innehållet i 
föreställningen Inside Out. Forskningsprojektet sker i samarbete med forskare från andra 
vetenskapsområden och finansieras av Vetenskapsrådet”.  

 

 

Tryggare kan ingen vara  

I takt med att livet blivit allt tryggare tycks mycket av det vi normalt sett möts av i samhället bli alltmer 
skrämmande för oss. Samhället har, tack och lov, blivit mer civiliserat och myndigheterna kan bistå 
oss invånare på ett sätt som är unikt i världshistorien. Ändå verkar vi inte må särskilt mycket bättre. 
Tyvärr tycks inte samhället sätta stopp för de rädslor som de vadderade medborgarna ser i allt från 
bakterier, kemikalier och våldsincidenter till rädsla för trafiken och andra relativt små hot.  

Istället agerar myndigheter medlöpare i den allmänna rädslan. Ett tillstånd jag kallar för ”Det nationella 
paniksyndromet”. Om staten och dess myndigheter förstorar relativt små faror riskerar människorna att 
tro att de lever i en otrygg miljö. Detta är dock inte sant. Ändå vågar många människor inte göra saker 
som människor vågade göra för femton år sedan. Inte minst märks det i barnuppfostran. Lekplatser 
ska vara EU-reglerade, barnvagnar får inte ha för tunga skötväskor etc.  

Risken med denna övervadderade uppväxt är att man inte förbereder sina barn på vuxenlivet. Om 
man aldrig varit utsatt för några svårigheter och aldrig varit utsatt för fara kan man inte förhålla sig 
moget till dessa situationer då de uppstår. Detta märks inte minst på psykakuten, där jag arbetat hela 
mitt vuxna liv, där unga människor söker för normala livssvårigheter som det aldrig skulle varit aktuellt 
att söka för, för femton år sen.  

Den allmänna nationella paniken späs på av att det finns ett stort antal människor som faktiskt tjänar 
pengar på att vi är rädda. Media säljer lösnummer på alla larm, människor anställda på de olika 
myndigheterna måste hitta viktiga saker att göra. Säkerhetsföretag vill sälja skyddsprodukter och 
enskilda forskare får erkänsla och forskningsbidrag genom att varna för diverse farligheter.  

I ett välfärdsland där man lyckats identifiera diverse faror finns heller inget uppenbart motiv att 
avskaffa redan införda trygghetsförordningar varför de staplas på hög. Politiker slåss om vilka som kan 
madrassera världen mest. Det är bara de olika metoderna som skiljer. Om vi sen begrundar det 
faktum att den moderna människan tycks vilja leva för evigt (eftersom vi avskaffat religionen) så 
framstår det klart att vi blir trygghetsnarkomaner. Människor som genom att försöka säkra varje 
millimeter av världen tycks tro att de aldrig ska dö.  

Samtidigt finns det också personer som inte följer den uppgivna ombonade dogmen. Människor som 
försöker leva mindre ombonat. Hur klarar de sig i den ombonade världen? Kan andra lära sig något av 
dem? Jag tror det. Därmed inte sagt att alla ska söka sensationer, men om vi alla lärde oss att istället 
för att agera som om minsta motgång var livsfarlig och istället lärde oss att sätta faror i perspektiv 
skulle de flesta av den moderna statens larm framstå som ofarliga. Och om staten istället såg som sin 
huvudsakliga uppgift att reglera mellanmänskliga beteenden istället för att försöka begränsa saker 
som endast är upp till den enskilde individen skulle det finnas mer utrymme för alternativa sätt att 
förhålla sig till faror. Något som alla skulle tjäna på för oavsett hur vi lever vårt liv så är dödligheten 
densamma. Vi ska alla dö.  



David Eberhard  

Överläkare i psykiatri vid akutteamet på Danderyds sjukhus i Stockholm. Författare till ”In the land of 
Security Junkies” (Prisma, 2006) 

 

Kaos och ordning  

Matti Bergström är professor i Fysiologi vid Helsingfors universitet. I sin bok Svarta och vita lekar 
beskriver han hur impulserna från en människas hjärnbark möter impulserna från hjärnstammen i ett 
gränsområde däremellan som kallas det limbiska systemet. De ordnade, logiskt styrda impulserna från 
hjärnbarken kallar han vita och de mer oordnade från hjärnstammen svarta. Hos ett barn och hos 
kreativa vuxna resulterar detta möte i det kaos av känslor och oförutsedda kopplingar som utgör 
förutsättningen för allt skapande.  

”En fullvuxen som lärt sig leva ett ordnat liv och använda endast ett logiskt, konsekvent tankesätt, 
uppfattar all störande inverkan som ett hot mot sin livsföring. Och han/hon har inga medel med vilka 
hon kan kämpa emot det. Resultatet blir osäkerhet och rädsla.”  

”Lek och kreativitet uppvisar samma egenskaper: Båda för in kaos i ordning, båda skapar 
oförutsebara idéer, båda destruerar och för med sig katastrofer, båda utvecklar genom att öppna 
slutna system, båda är utom räckhåll för logik, båda släcks av ett övermått av ordningstryck, båda har 
ett högt pris: planerade program håller inte. Ja, kreativitet är lek! Ordet lek används för barn och ordet 
kreativitet används för fullvuxna.”  

”Även samhället som sådant har sina ’svarta’ och ’vita’ sidor. Det är här som man kan se att leken har 
en viktig uppgift att fylla: leken utgör källan till all kultur. Kultur, såsom konst, forskning och religion, är 
till för att vara förbindelselänk mellan samhällets svarta och vita krafter, dvs. de illegala och de legala 
fenomen, som utgör vårt nutida västerländska samhällssystem.”  

Ur Svarta och vita lekar Kaos och ordning i hjärnan – om det lekande barnet Wahlström & Widstrand 
(1997).  

 

 

Cirkusdisciplinerna och själens uppslagsbok  

 

Ekvilibrism/lindans 

Ekvilibrism betyder konsten att balansera. Inom cirkuskonsten finns det flera discipliner som bygger på 
balans. Till exempel handstående på olika redskap som stativ, stegar eller staplade stolar, 
washingtontrapets (en särskild sorts tyngre trapets på vilken man balanserar i huvudstående), 
enhjuling och inte minst lindans som kanske är den disciplin som mest förknippas med balanskonst.   

Den äldsta varianten av lina är slak lina. En annan variant är spänd lina som ofta kombineras med 
akrobatik, avancerade stegkombinationer och dans, därav namnet lindans. Skywalk eller hög lina är 
en tredje variant. Linan spänns mycket högt och skywalk kan göras både i föreställningar på scen och 
i manegen eller som en (o)laglig aktion utomhus t.ex. fäst mellan hustak, raviner eller liknande.  

 

Akrobatik 



Akrobatik betyder ”gymnastiska konststycken av hög teknisk svårighetsgrad”. Att utöva akrobatik 
kräver styrka, spänst och smidighet men också god rumslig orientering och kroppskontroll då kroppen 
befinner sig i rörelse och stundtals inte har kontakt med någon fast yta. 

Man kan betrakta akrobatik som en sorts grunddisciplin i cirkus från vilken ett flertal discipliner har sitt 
ursprung. Historiskt har akrobatiken stått för en stor innovation inom cirkuskonsten, inte minst i 
samverkan med olika former av redskap. Till exempel med språngbräda där man skjuter upp varandra 
från en gungbräda för att få höjd, Kinesisk påle som är akrobatik med en statisk vertikal påle som 
redskap, Tyskt hjul och Ring Zyr som är akrobatik med stora metallringar som redskap samt Rysk 
gunga, där man använder sig av en gunga för att få upp höjd.  

 

Parakrobatik 

Parakrobatik är som en blandning mellan akrobatik och equelibre/balans. Disciplinen är primärt 
baserad på vad två eller flera kroppar kan göra i samarbete med varandra.  Det typiska är att en kropp 
lyfter/kastar en annan i olika positioner och figurer, eller att kroppar balanserar tillsammans. Kropparna 
möts ofta kring de centrala kontaktpunkterna: händer, fötter, axlar och huvud. Vanligen är man 
specialiserad som antingen överman/flygare eller underman/bas men det finns också exempel där 
parakrobaterna är jämnstora och rollerna skiftar. I parakrobatik är det basen som står för balansen. 
Flygaren på topp måste träna bort de egna balansreflexerna och helt lita på att basen kan hantera 
balanssituationen. 

En annan variant av parakrobatik är banquine där flera personer genom handgrepp skjuter upp en 
person i luften. Flygaren landar sedan på någon annans axlar, högst upp i en kroppspyramid eller på 
andra sätt fångas av de andra.  

 

Clown 

Clownen har likheter med flera traditioner, bland andra den italienska Commedia dell’Arte-traditionen 
från 1500-talet. Clownen har liksom narren ofta haft en roll som maktens och människans spegel och 
har i olika kulturer betraktats som helig. Cirkusclownen sägs ha uppstått kring år 1800 ur karaktärer 
som hade till huvuduppgift att fylla utrymmena mellan de olika versionerna av hästakrobatik som då 
var dominerande inom cirkusen. Clownen tog dock snabbt sina egna former, som den vita clownen 
och Auguste.   

Sättet att arbeta inom clowndisciplinen har vidgats och i så kallad nycirkus ser man sällan de 
traditionella cirkusclownerna med röd näsa. En tendens inom ”modern clown” är att arbeta med en 
grotesk och socialkritisk form av humor. Där handlar det inte om att ramla och göra tricks, utan 
snarare peka på social utsatthet och allt man inte får göra inom samhällets normativa ramar. En annan 
tendens inom nycirkus är att man vill visa människan bakom de extrema konsterna. Till hjälp används 
ofta clownens estetik och sätt att förhålla sig till misslyckande och lyckande. 

 

Objektmanipulering/jonglering 

Objektmanipulering används som en bredare term än jonglering och anger att man kan jonglera eller 
”manipulera” vilka objekt som helst. Till de vanligaste jongleringsredskapen hör bollar, käglor och 
ringar. Det finns även olika tekniker att manipulera objekten med som till exempel i kontaktjonglering 
där man får bollarna att förflytta sig på kroppens yta i stället för att kasta dem. 



Jonglering har en urgammal tradition men disciplinen utvecklas ständigt i olika riktningar. Många av 
dagens jonglörer hittar inspiration i matematik, musik och mera visuella eller grafiska sätt att arbeta 
och man har utvecklat notationssystem för rörelsemönster inom just jonglering.  

 

Luftakrobatik 

Luftakrobatik är akrobatiska rörelser som försiggår i luften i samverkan med specifika redskap som till 
exempel tyg, rep, straps, cradle (en typ av fångstol) eller luftring. Det mest kända redskapet i 
luftakrobatiken är förmodligen trapets. Även här finns det olika uttryck; statisk trapets där en eller flera 
personer utför rörelser i och runt trapetsen, svingande trapets där trapetsen används som gunga och 
ger fart åt rörelserna, eller flygande trapets där flera personer kastas och flyger mellan flera olika 
trapetser och catchers/fångare. Detta betyder också att artisterna har olika roller eller specialiseringar: 
några är flyers (flygare) och kastas och fångas, medan de som fångar dem kallas catchers(fångare).  

 

Själen 

Själ eller psyke (grekiska: psyché) är en sammanfattande benämning på alla mentala förmågor hos 
levande varelser: förnuft, karaktär, känsla, medvetande, minne, perception, tänkande etc.  

I antikens Grekland skilde man tidigt mellan kropp och själ. Man talade dessutom om två typer av 
själar. Dels räknade man med att alla levande varelser hade själar. Men människan hade också en 
särskild själ, en förnuftig själ, (psyché logiké). Själen fördelades på två platser, hjärna och hjärta, med 
olika uppgifter. Hjärnsjälen, psyche, var evig medan hjärtsjälen, thymos, stod för det fysiska livet.  

Med Platon (427 -347 f.Kr.) växte den syn på kropp och själ fram som sedan kom att dominera 
västerländsk kultur fram till 1500-talet: att kroppen bara är ett kärl för själen, som är finare och står 
närmare Gud. Eftersom hjärtat är själens boning, måste det behandlas med vördnad. Kirurgiskt kunde 
det inte behandlas alls. Ett hjärtesår var dödligt enligt alla medicinskt kunniga. Detta gällde också 
under mer än tvåtusen år.  

René Descartes (1596 -1650) utvecklade en dualistisk hållning, där han menade att människan dels 
hade en materiell kropp, dels en andlig själ. De två stod i förbindelse med varandra via tallkottkörteln i 
hjärnan.  

I modern materialism räknar man själen endast som ett uttryck för processer i nervsystemet. Ett 
sådant synsätt kallas även reduktionism, eftersom det reducerar människan till endast materia.  

Källa: Wikipedia  

 

Artistbiografier  

FEFE DEIJFEN  

Akrobat Född 1978 i Rosersberg, Sverige  

När jag var liten höll jag alltid på att klättra och hoppa från saker – som tioåring hoppade jag från tak 
som jag skulle ha problem med nu… Jag hade alltid tyckt det var lattjo med volter, men jag visste inte 
hur man gjorde. Sen, som 12–13-åring, började jag med snowboard och efter några år kunde jag göra 
dubbelvolter – men ville lära mig mer. Jag gick då en gymnasieutbildning som jag insåg var aptråkig – 
jag tänkte börja en snowboardskola istället, men hade en kompis som gick på en cirkusskola, så då 



sökte jag in dit istället och tänkte jag kunde lära mig volterna där. Sen blev det bara mer och mer. Det 
ligger så nära att hela tiden dra det ett steg till, att höja ribban. Tjusningen med cirkus (förutom allt 
runt-omkring) är just att man aldrig kan göra det slentrianmässigt. Annars tycker jag det är roligt att 
rigga och bygga linbanor, gungor och sådant, jag har gjort det när jag varit skadad och inte kunnat 
köra. Och eftersom jag har haft många skador, så har det hunnit bli en del…  

 

JENS ENGMAN 

Akrobat född 1983 i Stockholm 

Året var 1991 en regnig sommardag i Umeå. Jag var åtta år och hälsade på min farmor och farfar som 
denna dag roade sig med att lösa korsord och lyssna på P1. Jag var rastlös. När myrorna i mina byxor 
nästan byggt en hel stack, hämtade farfar Knut en blå ask med en clown på. Det här måste va’ kul! 
Tänkte både farfar Knut och jag. I asken låg det 3 färgglada bollar och en papperslapp. Jag kastade 
mig över bollarna och farfar Knut över papperslappen, som var en liten instruktionsbok för 
nybörjarjonglörer. Han läste högt - Börja med en boll i höger hand… Fler år senare efter utbildning i 
Gävle (cirkusgymnasium), Moskva (Statliga Cirkusskolan) och Stockholm (Danshögskolans 
nycirkuslinje) visade det sig att jag hade blivit handståendeakrobat och inte jonglör som man kunde ha 
trott. Men det är fortfarande farfar Knut och hans bollar som började det hela. 

 

 

JAY GILLIGAN  

Jonglör Född 1977 i Arcadia, Ohio, USA  

Världens då yngsta enhjulingscyklist gick i min förskoleklass. Hon var medlem i Smiling Faces 4-H 
Unicycle Club i Findlay, Ohio. Varje år gav klubben lektioner i hur man cyklade på enhjulingar. Av 
någon anledning var jag fascinerad av hjul och när jag var åtta år (efter att ha hållit på och frågat mina 
föräldrar i 2–3 år) fick jag börja träna med Smiling Faces. Jag lärde mig cykla på några veckor och 
blev medlem i klubben, cyklade i parader i olika städer för att fira högtider och speciella händelser. Jag 
blev också medlem i Unicycling Society of America, som hade ett nationellt konvent en gång om året. 
Vid konventet samlades hundratals enhjulingscyklister från hela landet för att tävla och dela med sig 
av tricks. En del av dem kunde jonglera och jag ville lära mig att göra det samtidigt som jag cyklade på 
enhjulingen. Jag köpte en bok med titeln ”Juggling for Complete Klutz” och lärde mig grunden med tre 
bollar när jag var nio. Sen dess har jag bara fortsatt öva…  

 

ANNA LAGERKVIST  

Akrobat, clown Född 1981 i Umeå, Sverige  

När jag var liten gjorde jag mina föräldrar tokiga genom att stå på händer mot allting i huset. Så en dag 
satte de mig i en gymnastikgrupp. När jag blev äldre började jag med teater och drömde om att stå på 
scener över hela världen. Jag målade vagnar som stod i cirklar och fantiserade om att ha en grupp att 
resa med. Allt ledde mot något som jag ännu inte visste vad det var… Så kom den dagen när jag såg 
min första nycirkusföreställning. Där kombinerades alla mina passioner och då visste jag… Jag skulle 
bli cirkusartist!  

 



ANDREAS FALK  

Akrobat Född 1982 i Göteborg, Sverige  

Cirkus… När jag var nio år började jag med gym-nastik. 10 år och en massa blod, svett och tårar 
senare berättade en vän för mig om intagningen till en cirkusskola i Stockholm (Cirkus Cirkörs 
Cirkus-piloterna). Jag tänkte varför inte – vilken bra idé att kanske få arbeta med det som jag älskar 
allra mest här i livet: akrobatik, stå på en scen framför en stor publik, träffa intressanta människor, osv. 
Så jag åkte dit och prövade in till skolan som ak-robat. Tur nog för mig ledde tre år på en riktigt bra 
cirkusskola till ytterligare tre års hårt men riktigt roligt arbete inom cirkusbranschen. Och här är jag nu, 
living la vida loca som en lycklig akrobat.  

 

 

MIRJA TUULIKKI JAUHIAINEN (MIKU)  

Trapets- och luftartist Född 1981 i Järvenpää, Finland Har arbetat ihop med Sanna sedan 1998  

Jag började med cirkus eftersom min bästa kompis ville det. När man är tolv år gammal vill man göra 
som sin bästis. Efter några träningstillfällen insåg jag de ändlösa möjligheterna. Efter några år insåg 
jag att det inte finns något som heter omöjligt. Senare slutade min bästa kompis. Jag blev kvar. Idag är 
jag här!  

 

SANNA KOPRA  

Trapets- och luftartist Född 1984 i Tampere, Finland Har arbetat med Miku sedan 1998  

Det var år 1992 som cirkusen blev mitt liv. När jag var sex år gammal satte min mamma mig i en 
gymnastikgrupp. Men efter två år tyckte jag att min ryska lärare blev lite för otäck, så jag slutade. Vid 
den tiden var min faster cirkusdirektör på en ungdomscirkus i Finland (det är hon fortfarande). Hon såg 
min talang och bad mig komma och pröva in till cirkusen. Och här är vi nu – femton år har gått och 
cirkusen tillhör min vardag…  

 

ANGELA WAND 

Clown, balance född 1970 i Puerto Rico, USA 

When I was 8 years old I wanted to be a jazz dance teacher mostly because of my desire to wear 
shimmery tights with a high cut leotard and have a ponytail on the side of my head with people 
watching me as I danced.  But as a result of the absence of long legs and a name like ”Julie” that 
dream never happened but resulted in me becoming a clown. 

I moved to Sweden from California following love and adventure and found circus, love, adventure and 
pickled fish. I live in my caravan with my loved ones and my espresso machine. I pee outside.  But I’m 
not a hippie.  Yes I like Pina-colada and getting caught in the rain. And the smell of the ocean and the 
taste of champagne. 

 

IRYA’S PLAYGROUND (denna text har Irya fått att kommentera till på måndag) 



Här finns en ny text som ni har fått av mig och Irya (här ska vi dubbelkolla att musikerna blir rätt) 

CIRKUS CIRKÖR 

Cirkus Cirkör startades i Stockholm 1995 av Tilde Björfors och ett gäng cirkusartister och musiker. Ur 
beslutet att satsa allt på att förverkliga sina drömmar, och att påverka världen med hjälp av 
cirkuskonsten, gav Cirkus Cirkör sig själva uppdraget att etablera en ny konstform i Sverige! Allt som 
saknades i Sverige behövde byggas från grunden; föreställningar, utbildningar, barn och 
ungdomsverksamhet, event och för att nå ut med verksamheten blev Cirkör experter på 
gränsöverskridande samarbeten och nätverk.  

Namnet Cirkus Cirkör är en försvenskning av- och ordlek med franskans ord för cirkus och hjärta - 
Cirque Cœur [siRk_kœr]. Under den explosionsartade framväxten har vi hämtat våra arbetsverktyg 
och byggt vår värdegrund som leder oss i vardagen som konstnärer, pedagoger och entreprenörer 
utifrån cirkuskonsten. Ur cirkushjärtat kommer också våra ledord - ur kvalitativ galenskap kommer 
idéerna vi vill förverkliga och förmågan att leverera. Den solidariska individualismen värnar om vår rätt 
att vara unika, göra de val vi gör och samarbeta över gränser. Och det uppkäftiga engagemanget 
behövs för att skapa de förutsättningar vi saknar i samhället eller hos oss själva.” 

Det konstnärliga och pedagogiska arbetet har genomgående närt och inspirerat varandra i arbetet, 
såväl lokalt, nationellt som internationellt. Idag driver vi verksamhet i två delar. Den konstnärliga 
verksamheten rymmer föreställningar, Cirkör Lab och Cirkör Event. Den pedagogiska verksamheten 
består av kursverksamhet, fortbildningar och utbildningar i nycirkus. Vår verksamhet drivs ifrån Alby i 
Botkyrka kommun, en förort söder om Stockholm som tidigare hade skamfilat rykte. Cirkus Cirkör 
etablering i området och nära samarbete med kommunen har lett till stora förändringar och kommunen 
har fått motta flertalet priser för bland annat bästa ungdoms-, kvalitets- och kulturkommun. 

Föreställningar 
Föreställningarna är Cirkus Cirkörs hjärta och genom dessa kan vi visa att allt är möjligt! Från första 
början har vi turnerat både nationellt och internationellt, på både stora etablerade scener och på 
gatufestivaler. Cirkus Cirkörs föreställningar och lust att möta och bredda publiken har revolutionerat 
såväl cirkusen som teaterscenen i Sverige. I vår publik finns alla samhällskikt, kulturer och åldrar. 
Cirkus Cirkörs intåg på den svenska arenan har också fört upp nycirkusen på teater-, musik- och 
operascenerna. 
Våra föreställningar har och ska ha skilda uttryck. Det finns rum för både Shakespeare, rock´n roll och 
finstämd poesi. Några gemensamma nämnare har vi alltid med – cirkushjärta, uppkäftighet, humor, 
värme och en vilja till nära kontakt med publiken.  
Urval av våra föreställningar: Skapelsen (1995), Ur kaos föds allt (1996), Supercirkör’98 (1998), 00:00 
(1999), Trix (2000), Romeo & Julia (2002), 99 % unknown (2004), Havfruen (2005), Momo eller 
kampen om tiden (2006).  

Cirkör Lab 

Cirkus Cirkörs konstnärliga hjärta samlas i Cirkör Lab. I denna konstnärliga utvecklingsmiljö utforskar 
vi nycirkusens möjligheter, arbetar fram nummer och hittar nya sätt att fördjupa konstformen på, 
tillsammans med artister och kreatörer från hela världen.  

Cirkör Event 
Genom Cirkör Event producerar vi nycirkus på uppdrag. Med vårt internationella nätverk av artister, 
cirkuspedagoger, ledare och kreatörer skräddarsys underhållning och kompetensutveckling, allt ifrån 
korta kittlande inslag i små intima sammanhang till stora tillställningar som Nobelfesten. Ur Cirkus 
Cirkörs alla erfarenheter, och tillsammans med nycirkusens magi och speciella arbetssätt har vi 
utvecklat unika koncept för kompetensutveckling av arbetsgrupper och ledare.  

Cirkuskurser och träning  



Cirkus Cirkörs mål är att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet att möta och träna cirkus. Idag 
tränar årligen över 25 000 barn och unga cirkus på fritiden och i skolan runt om i Sverige. Vår 
verksamhet i Botkyrka är öppen för alla och i träningshallarna tränar professionella cirkusartister 
parallellt med unga och gamla, med eller utan funktionsnedsättning.  
Cirkus Cirkör erbjuder terminskurser, cirkusläger, workshops och öppen träning för alla från 5 år.  
I nära samarbeten med skolor har vi utvecklat cirkus i skolämnena och fortbildat hundratals lärare.  

Vårt sätt att använda cirkusen för att utveckla närsamhället har blivit en efterfrågad metod och vi har 
drivit fleråriga samarbetsprojekt med kommuner och städer både på andra håll Sverige och 
utomlands. De som tränar cirkus utvecklar färdigheter utöver de fysiska; jongleringen väcker 
koncentration och koordination, lindans övar balansen och i akrobatiken måste man våga mer än man 
vågar.  
 

Nycirkusprogrammet på S:t Botvids gymnasium/Cirkus Cirkör  

I samarbete med S:t Botvids gymnasium i Botkyrka driver Cirkus Cirkör sedan 2002 ett treårigt 
gymnasieprogram i nycirkus. 60 elever tränar och utvecklar individuellt och i grupp estetiskt uttryck och 
cirkusteknik tillsammans med vårt internationella lärarteam, parallellt med teoretiska studier på S:t Botvids. 
Kombinationen av fysiska, estetiska och teoretiska studier lönar sig på flera plan och år efter år visar det sig att 
våra gymnasieelever höjer sina betyg också i de teoretiska ämnena. Det har blivit något av en tradition att 
cirkusprogrammets elever går ut med högst medelbetyg på skolan. Utbildningen lägger grunden för att kunna 
söka vidare till universitet och högskolor eller andra högre utbildningar. Vare sig man tänker sig en karriär som 
cirkusartist, brandman, jurist, sjuksköterska eller något helt annat.  

 

 

Citat 

”När jag väl har släppt taget om min trapets och är i luften finns det ingen återvändo... Då kan jag bara 
flyga och ha tillit. Då måste jag lita på att alla timmar av träning och förberedelser har etsat sig in i mig 
och att jag gör det jag ska, när jag ska. Ser jag att jag har hamnat snett skriker hela mitt medvetande 
efter att göra en korrigering. Men det är just det jag inte ska! Catchern korrigerar, jag måste göra allt 
för att inte göra något alls. Jag överlämnar mig och litar till att catchern parerar rätt och fångar mig.”   

”När jag jonglerar är det som att jag lämnar det som har varit och det som ska bli och går in i rummet 
”nu”.  Det märkliga är att när jag är i ”nurummet” så upplever jag efter ett tag att jag är i alla tider 
samtidigt. Att samtidigt som jag kastar hinner jag analysera föregående kast och förbereda nästa. 
Problem och hinder blir inte till stopp utan samspelar med nuet. I nuet växer tiden.”  

”Det är inte fånga som är det primära, det är att kasta” 

”För en clown är misslyckandet en succé. En clowns liv går ut på att vända floppen till en topp.” 

”Självklart är jag rädd! Som akrobat är kroppen mitt arbetsverktyg. Skadar jag mig är det kört. Jag är 
rädd hela tiden. Men jag har övat mig på att inte vara rädd för att vara rädd. När jag ska göra något 
svårt brukar jag föreställa mig att jag tar min rädsla i handen och så hoppar jag.” 

Att balansera är en evig strävan, en omöjlig strävan efter att nå den perfekta balansen. Det är att vara 
i ständig rörelse, in och ut ur balanspunkten. Försöker man hålla fast punkten eller stanna i den faller 
man. Man vet att det är omöjligt att behålla balansen, ändå fortsätter man att sträva efter att nå den, 
igen och igen och igen... Det handlar om att vara i konstant rörelse, fysiskt, psykiskt och andligt, tills 
det absolut inte går längre.  



 

 

 

Credlistan  

Här har ni fått en ny lista med namn från mig. (låt oss dubbelkolla den) 

 

 

 

 


