
 

Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Institution/organisation Cirkus i Glasriket 
 
Styrelse: Ja Kvinnor: 2 Män: 1   

Organisationsform: Ideell förening 

Styrdokument: 

1.1 Ideell föreningsstadga: 
Cirkus i glasriket vill verka för att öka intresset för och berika 
utbudet av nycirkus, glaskonst, musik och dans i glasrikets 
kommuner, med en verksamhet avsedd för barn, ungdomar och 
vuxna. 

 

Antal anställda: Enbart projektanställda 

Antal frilans/år:  8-10 personer 

Arrangemang/ 
utställningar/ 
föreställningar per år 

10-40 föreställningar per år 
10 internationella gästspel (FISH) 
40-60 sammankomster Circus Camps 

Besökare/ deltagare: 
Antal 1 117 
per år i snitt Varav barn & unga:  

234 i 
snitt 
per år     

Scen: 

Kosta Glascenter / Kosta Glasbruk (föreställning) 
Torsås, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd (Circus 
Camps) 

Utställningslokal:   

Verkstad:  

Repetitionslokaler:  dito 

Samverkar med: 
Regionteatern Blekinge Kronoberg, Musik i Syd, Kulturparken/Smålands 
Museum, Reaktor Sydost, näringsliv i Glasriket 

Arrangörsföreningar:   

Omsättning: C:a 1,5 miljoner kronor 

Egenfinansiering:  En hög grad av ideellt arbete. C:a 350 000 kr/år. 

  

    
                  
 
 
 
 

Nina Westman och Fredrik Nielsen i  
föreställnningen CATCH 2010 
Foto Peter Lloyd



 
 

 

Nulägesbeskrivning av den kulturella infrastrukturen för konst/kulturområdet 

Cirkus i Glasriket arbetar med nycirkus, glaskonst, musik och  dans. Nycirkus är institutionellt 

oetablerade konstformer i regionen, för att inte tala om hela Småland. Det finns en 

undervegetation av street-performance och alternativ scenkonst bland ungdomar samt kurser 

på kulturskolor i nycirkus.  

Glaskonsten befinner sig i utveckling och under hot, och behöver finna nya vägar att 

utvecklas och möta en ny publik. 

 

Det egna uppdraget.  

Cirkus i glasriket vill verka för att öka intresset för och berika utbudet av nycirkus, glaskonst, 

musik, dans, mim och clown i glasrikets kommuner, med en verksamhet avsedd för barn, 

ungdomar och vuxna. 

Cirkus i glasriket verkar för att uppnå sitt ändamål genom att göra egna produktioner samt 

anordna studieverksamhet i nycirkus. 

 

Hur och vilka som påverkas av organisationens arbete  

(prioriterade områden, målgrupper eller teman, verksamhetens spridning i länet) 

Cirkus i Glasriket har två tydliga mål. Dels en fortsatt föreställningsverksamhet som 

finansieras av både offentliga medel och sponsorer, dels en självfinansierande del med events, 

upplevelse och utbildning, som har goda möjligheter att samverka med Kostaområdets 

utveckling, exempelvis hotell och campingar.  

Glascirkus har ett väl utvecklat nätverk i regionen, som vi vill fördjupa. Det innebär 

medverkan av lokalbefolkningen i uppsättningarna, nära samarbeten med aktörer i regionen så 

som hotell och campingar, restauranger och medverkande företag, men även med skolor.  

Vi vill betona satsningens särart som kulturprojekt. Här finner kulturen och näringslivet 

medvetet en lokal och unik plats där båda parter kan samverka långsiktigt för att finna en 

hållbar utveckling. Projektet innebär en ökad attraktionskraft för området och regionen som 

skapar gynnsamma förutsättningar för andra företag och för invånarna. 

 

Organisationens verksamhet utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

Verksamheten kommer att vara utformad så att den är möjlig för publiken att tillgodogöra sig 

oavsett språk eller kulturell identitet. 

Vi arbetar medvetet för en 50/50 fördelning av kön inom varje yrkesgrupp. De två 

konstnärligt arbetsledande funktionerna i projektet innehas av kvinnor: Åsa Johannisson-

regissör och Nina Westman-glasdesigner. Åsa Johannisson har haft genus som utgångspunkt i 

tidigare konstnärliga verk. Jan Dzedins, projektledare och producent, har tidigare i egenskap 

av teaterchef för Byteatern och nu som producent för Teateri erfarenhet av arbete med 

jämställdhetsfrågor.  

 

Samarbeten eller nätverk med olika aktörer. 

Cirkus i Glasriket är en samverkan mellan kultur och näringsliv vars ambition är konstnärlig 

förnyelse och utveckling. Det är skapat specifikt för Glasriket och har en upparbetad regional 

förankring. Perspektivet är långsiktigt med återkommande föreställningsverksamhet i 

regionen. Konstnärligt vill vi sammanföra cirkus, konstglas och musik. Det är en uttalad 

ambition inom projektet att arbeta platsspecifikt.  



 
 

Visionen är en framtida plattform, ett företag som söker nya vägar att finansiera, producera 

och distribuera konst. Verksamheten är tänkt att ha en stark regional förankring med ett 

internationellt perspektiv. Den konstnärliga verksamheten tar avstamp i hantverket men 

placerar det i en samtida kontext. Genom att kombinera olika konstformer uppstår nya uttryck 

som driver den konstnärliga utvecklingen framåt. 

Samarbetspartners 

Orrefors Kosta Boda AB – föreställning och event 

Hotellen, campingar i regionen – föreställning och event 

Regionteatern Blekinge Kronoberg – föreställningarna 

Smålands Museum - pedagogisk verksamhet 

Musik i Syd – konsert 

Dans i Sydost 

Ny samarbetspart: Boda – föreställning, pedagogisk verksamhet, workshops 

 

Genom vår verksamhet lockar vi frilansande konstnärer inom nycirkus, musik och design att 

komma till regionen! 

 

Internationella kontakter 

Cirkus i Glasriket har tagit initiativ och genomfört turnéanpassning av FISH, som 

producerades på Regionteatern Blekinge Kronoberg, inom ramen för forskningsprojektet 

Beyond&Within, lett av Åsa Johannisson. FISH turnerar nu i Sverige och Danmark och har 

fått inbjudningar till flera andra länder, bl.a. Holland. FISH turnerar i samverkan med danska 

TinCanCompany. 

Eventverksamheten inom Cirkus i Glasriket har fått en preliminär förfrågan från glasbruk i 

Norge. 

 

Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för regionala kulturplanen. 

Kulturparken/Smålands Museum, Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg och 

Cirkus i Glasriket har tagit initiativ till att skapa en plattform för samverkan kring 

verksamheten i glasriket. Den bygger på de tre pionjärårens positiva erfarenheter av 

samverkan för att skapa scenkonst av glas, nycirkus och musik. Ett nästa steg är att Cirkus i 

Glasriket får ett verksamhetsanslag från regionen, som gör att ett verksamhetsanslag kan 

erhållas även från nationellt plan/Kulturrådet. Regionen skulle på så sätt kunna knyta mer 

nationella medel till sig och få en i landet unik verksamhet förankrad i stadigare former än 

idag! 

 

Organisationens egen vilja att utveckla någon verksamhet ytterligare inom ett 

länsuppdrag 

Efter tre år av etablering och nätverksbygge har Cirkus i glasriket nått ett antal konkreta mål: 

• Workshops för mötet mellan glasblåsarkonst och cirkuskonst  

• Vi har initierat en i regionen ickeetablerad scenkonstgenre - nycirkusen 

• Ett välutvecklat nätverk mellan det fria projektet, institutioner i regionen samt privata 

företag 

• En ideell förening med namnet Cirkus i glasriket 

• Vi har skapat välbesökta föreställningar 2008, 2009, 2010 

• Vi genomför Circus Camps, cirkusskolor för barn och unga, i fem kommuner i glasriket 



 
•Vi har initierat en mindre event-verksamhet  

 

Vi menar att detta kulturprojekt anknyter till de två övergripande målen för hela det regionala 

utvecklingsprogrammet, entreprenörskap och hållbar utveckling och de tre perspektiven:   

• Möjliga och omöjliga möten • Attraktivitet • Kreativitet 

 

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och utvecklar gärna en stadigare bas (politisk 

förankring) som möjliggör ovan beskrivna verksamhetsgrenar inom Cirkus i Glasriket: 

 

 Föreställningsverksamhet i professionell samverkan 

 Pedagogisk verksamhet i nycirkus och glas för barn och unga 

 Eventverksamhet, föreläsningar, konsultverksamhet/rådgivning 

 

 

För Cirkus i Glasriket  

 

Jan Dzedins, projektledare 

Onsdag den 2 mars 2011 

 

www.cirkusiglasriket.se 

Tfn 070 867 11 05 
 
 
 


