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Subtopia är en mötesplats och en ”frizon” som står upp för rätten att uttrycka sig, oavsett format. För oss vilar 
förutsättningen för en plats som denna på alla människors lika värde. Subtopia ingår i fler olika nätverk lokalt, 
nationellt och internationellt som alla länkar samman mötesplatser för konstnärer, kreatörer och entreprenörer. 
Mångfalden av människor och idéer är utmärkande för samtliga av dessa ”frizoner.” Den gemensamma driv-
kraften är att skapa, uppfinna, fantisera, experimentera, våga ta risker, bryta mot regler, agera, våga göra samma 
misstag flera gånger. Att påverka saker i en riktning man tror är bra för världen och som vilar på tanken om 
rätten att fritt hysa en åsikt och att kunna uttrycka den, oavsett format.

Betydelsen av ”frizoner” och mötesplatser är alltid viktigt, även om dessa blir ännu viktigare i tider då det finns 
tendenser att tysta kritiker eller andra uppfattningar. Vi lever i en tid då flödet av idéer, uttryck och åsikter ald-
rig tidigare varit så tillgängliga för så många samtidigt. Trots detta sker rörelser och förskjutningar mot att just 
denna frihet är hotad. Konsten är fri att ifrågasätta, förtydliga, förenkla, försvåra, översätta och ge utrymme för 
reflektion. Att göra det obegripliga begripligt och tvärt om!

Vi hoppas att 2015 års berättelse ska visa på bredden i vår verksamhet och Subtopias betydelse för såväl grup-
per som enskilda individer. Det har varit ett nöje även i år att sammanställa årsberättelsen och vi önskar alla en 
inspirerande läsning.

Karin Lekberg, chef för Subtopia

TJUGOHUNDRA

FEMTON
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SUBTOPIA – DET KONSTNÄRLIGA OCH KREATIVA 
KLUSTRET I ALBY, BOTKYRKA
Söder om Stockholm, i Botkyrka, hittar du det kreativa klustret och 
mötesplatsen Subtopia (Spacious Suburban Paradise). Det är här som 
artister, filmproducenter, konstnärer, dansare, cirkusartister, musik-
band, ideella organisationer och andra kreativa människor testar och 
genomför sina drömmar. Tillsammans stödjer vi visionen om att skapa 
en internationell mötesplats för konstnärer, kreatörer och entreprenö-
rer som vill utvecklas, men också göra världen lite bättre.

I Subtopia finns ca 90 organisationer, företag och utbildningar och ca 
200 personer har sin dagliga arbetsplats i området. 

Subtopia är involverad i olika verksamheter på olika nivåer, från cir-
kusproduktioner och stadsutveckling till filmproduktion och kommer-

siella event. Våra prioriterade konstområden är samtida cirkus, film-
produktion och filmverksamhet samt urban konst. Utöver dem finns i 
Subtopia många andra konstformer så som dans, musik, konst, opera, 
teater, design etc.

Subtopiaklustret fungerar som en motor i Botkyrka kommuns satsning 
på kulturella och kreativa näringar vilket är en strategi för social, eko-
nomisk, konstnärlig och hållbar tillväxt. Satsningen har effekter i hela 
Stockholmsregionen och även internationellt.

Subtopia arbetar i skärningspunkten mellan kultur, utbildning, 
näringsliv och socialt engagemang. Detta utgör grunden i vår metod 
och skapar förutsättningar för nytänkande, kreativitet och innovation.

Vi ger plats för nya tankar och innovation!

Foto Anthony Hill
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SUBTOPIAS VISION OCH METOD
”Subtopia är ett förortsparadis och en internationell mötesplats där 
konstnärer, kreatörer, entreprenörer och besökare ska kunna känna 
sig hemma, förverkliga sina drömmar och idéer och göra världen lite 
bättre.” (Subtopias vision)

Subtopia arbetar i skärningspunkten mellan konst och kultur, entre-
prenörskap, utbildning och forskning samt socialt engagemang och 
ansvar. Detta utgör grunden för Subtopiamodellen som vi kallar 
Quadrohelix. Flertalet av de ca 90 aktörerna och hyresgästerna i områ-
det arbetar inom någon eller några av dessa områden. 
Vi definierar dessa fyra delar så här:

Konst och kultur
Konst och kultur anser vi vara en nödvändighet i livet. Konsten och 
kulturen är ett slags livets övergripande tema då de strävar efter insikt 
både genom reflektion och också uttryck. Konsten innehåller en tyd-
lig kreativ och innovativ drivkraft som ofta spiller över på de övriga tre 
delarna i vår modell. Men - konsten är inte enbart ett verktyg för något 
annat i vår modell. Konsten har sin egen betydelse och meningsfullhet.

Vi stödjer både de tekniska, kommersiella och sociala delarna i den 
kreativa processen som kreatören behöver oavsett om han eller hon är 
i utveckling eller etablerad. Mångfald, både vad gäller individers och 
gruppers erfarenhet, bakgrund och uttrycksform, är nyckelordet hos 
oss. Moderna dansare, gatuartister, violinister och skateboardåkare 
skapar tillsammans nya perspektiv och därför också intressanta idéer.

Entreprenörskap 
Vi skapar förutsättningar och strukturer för att stödja och utveckla 
innovativa och hållbara företag. Bl.a. är det av stor vikt för oss att skapa 
kontaktytor där företag, innovatörer och entreprenörer kan utbyta och 
dela med sig av sin kunskap. Till detta kopplas konkreta insatser som 
kan innebära att man delar på kostnader för olika behov.

Utbildning
 Dagligen befinner sig ett stort antal studenter och kursdeltagare i Sub-
topiaområdet.  Här finns en blandning av studenter på högskolenivå 
till kontinuerlig kursverksamhet på amatörnivå. Det är allt från balette-
lever och cirkusstudenter till manusförfattarelever och dokumentärfil-
mare. Vi tror på att rätten till skapande är en grundläggande byggsten 
i ett demokratiskt samhälle. Det fina med mötesplatsen Subtopia är att 
amatörer, talanger och excellens står sida vid sida i våra lokaler obero-
ende av vad de tränar på. Synergin som uppstår i detta möte innebär att 
de som idag är proffsen får kontakt med morgondagens talanger och 
morgondagens talanger kan få möjlighet att träffa sina framtida kon-
takter, nätverk och arbetsgivare.

Socialt engagemang och ansvar 
Vi befinner oss på en plats som i de flesta fall anses befinna sig i ett slags 
utanförskap. Vi älskar vårt hem i Alby och Botkyrka och vi är dagligen 
angelägna om att tillgängliggöra Subtopia för våra närmaste grannar 
runt knuten. Men det handlar ju inte bara om vad vi kan se när vi tit-
tar ut från kontorsfönstret, utan om att aktivt arbeta för att (så långt 
det går) göra världen lite bättre. Bland annat stödjer vi ideella organi-
sationer och socialt entreprenörskap samt deltar aktivt i debatter och 
processer kring stads- och urbanutveckling. Vårt engagemang uttrycks 
genom deltagande i det lokala utvecklingsarbetet, det regionala arbetet 
och genom internationella projekt och relationer. För Subtopia handlar 
det inte om att vara bäst I världen utan att vara bäst FÖR världen.

SOCIALT 
ENGAGEMANG 

& ARBETE
NÄRINGSLIV & 
ENTREPENÖR

UTBILDNING 
& FORSKNING

KULTUR 
& KONST

TALANG

AMATÖR EXCELLENCE
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SUBTOPIAS ORGANISATION, UPPDRAG OCH 
FINANSIERING
Subtopia ingår i det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB 
(UBAB), vars idé är att skapa och utveckla mötesplatser för inspiration, 
entreprenörskap, konstnärlig utveckling och upplevelser. Detta gör 
UBAB genom att sälja samhällsnytta till offentliga aktörer, upplevelser 
till individer och etableringsplatser till entreprenörer och kreatörer.

I Subtopia är arbetsklimatet gott och sjukfrånvaron låg. Samtliga med-
arbetare erbjuds ersättning för friskvård och möjlighet till kompe-
tensutveckling samt deltagande i lokala, nationella och internationella 
nätverk. För oss är det viktigt att vara en bra arbetsgivare där man ska 
se möjligheter att utvecklas och känna delaktighet och inflytande över 
hur arbetet bedrivs, utvecklas och planeras.

Subtopias uppdrag från ägaren är att tillgängliggöra, förvalta och 
utveckla klustret innehållsmässigt. I Subtopia handlar det ytterst om att 
låta klustret växa, stödja de prioriterade branscherna med olika erbju-
danden, stödsystem och verktyg samt sätta Subtopia och Botkyrka på 
världskartan. Verksamheterna som främjar detta uppdrag spänner från 
de samhällsnyttiga och kommersiella till de konstnärligt utvecklande 
perspektiven. 

Subtopia erhåller en uppdragsersättning från ägaren Botkyrka kom-
mun kopplat till det samhällsnyttiga uppdraget. Exempel på samhälls-
nyttig verksamhet är att säkerställa tillgänglighet för botkyrkaborna 
men även andra besökare. Detta gör Subtopia genom mycket generösa 
öppettider, en väl fungerande anläggning samt intressant och unikt 
verksamhetsinnehåll. Vi erbjuder också en alldeles unik publik verk-
samhet genom utbudet på ”Hangaren Subtopia – scen för samtida cir-
kus” - där cirkus från Sverige och hela världen presenteras och där flera 
stora arrangemang, konserter och produktioner genomförts under 
2015.

De kommersiella intäkterna består av hyres-, uthyrnings-, projekt-, 
konferens-, biljett- och eventintäkter. De kommersiella intäkterna 
finns tillsammans med de samhällsnyttiga uppdelade i ett antal affärs-

områden: Konferens, event och uthyrning (korttid), Film och media, 
Cirkus, Urban konst, Fastighet, teknik, infrastruktur och uthyrning 
(långtid), Kommunikation och marknadsföring, KLUMP Subtopia 
(företagsinkubator för kulturella och kreativa näringar samt företag 
med sociala drivkrafter), D.I.T. Subtopia (kreativ verksamhet för barn 
och unga i Botkyrka) samt Ledning.

Medarbetare under 2015:
Karin Lekberg: chef för Subtopia, 100 %  

Cathrine Zander: chef daglig drift, 100 % 
(1/1-29/6 därefter föräldraledig)

Jenny Holmsten: vik. chef daglig drift, 75 % 
(29/6- 31/12 samt fortsättning 2016)

Lydia Putkinen: ansvarig marknad och kommunikation, 100 % 

Elin Borrie: samordnare marknad och kommunikation, 93,75 % 
(ord. 100 %)

Josefina Larsson: PR- ansvarig, 50 %

Isabell Lundholm: biljett- och publikarbete 50 % 

Kiki Muukkonen: konstnärlig programchef Hangaren Subtopia, 
cirkuskoordinator, 100 %

Kerstin Fagervall: chef konferens, event och uthyrning samt film och 
media, 100 %

Anette Isaksson: produktionsledare, event och uthyrning, 100 % 
(1/1-31/12)

Elena Morchon Rosand: konferens och event, lokalbokning, 100 %

Cesar Fulgencio: verksamhetsledare D.I.T. Subtopia 100 %

Foto Klara G
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Mille Berg: samordning fastighet, 100 %

Jonathan Hjalmarsson: fastighetsdrift, 100 % 

Anders Lindgren, verksamhetsledare KLUMP Subtopia, 100 %

Jenelyn Soriano: konferensvärdinna, 100 % 
(1/5 och ett år framåt)

Emelie Envall: gästspelsproducent, 100 % 

Nathalie Wahlberg: produktionsassistent, 50 % 
(1/10 och ett år framåt)

Björn Eriksson: teknisk samordnare 100 %

Katarina Ståhl: marknadsassistent och projektledare, 50 %

Kristin Kling: marknadsassistent, 50 % 
(1/1-31/10)

Ludvig Duregård: projektledare ECF, 25 %

Sara Olsson: projektledare ECF, 25 % 
(1/4-30/9)

Utöver dessa:

Timanställda vaktmästare, extern personal och externa produktions-
ledare kopplade till föreställningar och övriga produktioner. Utöver 
detta är Subtopia en del av Upplev Botkyrka AB med central VD-funk-
tion genom Krister Kalte och en ekonomiansvarig, Jenny Holmsten. 

Dryga 100 personer fanns på Subtopias lönelista 2015 (utöver ordina-
rie personal). Utöver detta skapas också ett stort antal arbetstillfällen 
genom de som hyr lokaler tillfälligt eller långsiktigt i området. Ett stort 
antal underleverantörer, entreprenörer och företagare lokalt och regio-
nalt skapar också arbetstillfällen kopplat till Subtopias verksamhet.

Under året har antalet timanställda, visstidsanställda projektledare för 
vissa produktioner, ökat något. Här är vår ambition att ge så många 
unga Botkyrkabor som möjligt chansen till arbete, samt möjligheten 
att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Under sommaren samverkade vi 
med Botkyrka kommun med att handleda 20 sommarjobbare. Under 
hela året har vi tagit emot en ung praktikant från Botkyrka utöver 
övriga praktikanter från utbildningar på olika nivåer. 

Likt tidigare år har Subtopia också tagit emot ett antal praktikanter 
och människor som behöver arbetsträna. Praktikanterna är allt från 
PRAO-elever till universitetsstuderande både från Sverige och andra 
länder.

Vi ser ett ökat behov av att förstärka inkubatorn KLUMP Subtopia då 
fler kreatörer och entreprenörer söker stöd för rådgivning och coach-
ning. Även på konferens- och uthyrningssidan behövs förstärkning. 
Någon form av ”klustermotor” är önskvärd för att öka samverkan inom 
det växande klustret samt öka samverkan med andra Botkyrkaaktörer. 
Vissa av de senare har haft sin uppstart i Subtopia men hittat lokaler på 
annan plats. 
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SUBTOPIAS NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA 
NÄTVERK, NÄTVERKSPROJEKT OCH PROCESSER
Subtopia är en organisation och mötesplats som byggs av och bygger på 
nätverk. Våra nätverk varierar från små till mycket stora och finns både 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vissa nätverk är base-
rade på medlemskap och andra är mer verksamhetsorienterade och 
begränsade till en viss tidsperiod. I flera av nätverken föds, växer och 
verkställs också ett antal framåtsiktande verksamheter, strategier och 
projekt. Här lyfts några viktiga nätverk, processer och projekt fram (i 
bokstavsordning). Under respektive affärsområde presenteras fler.

Atelier Slice
Atelier Slice är ett samverkansprojekt och nätverk mellan Atelier Slice, 
Stockholms Handelskammare, Swedbank, en rad arkitektfirmor, bygg-
herrar och kommuner i stockholmsregionen. Botkyrka kommun och 
Subtopia var medlemmar i nätverket under 2015.

Botkyrka Näringslivsforum
Mötesplats för företagande, entreprenörskap och affärsutveckling med 
Botkyrka som bas. 

Circostrada
Europeiskt nätverk för cirkus i Europa. Subtopia har varit medlem 
sedan 2008 (se vidare under rubriken Cirkus).

Circus Next
Circus Next är ett stipendie- och residensprogram för nya, lovande 
cirkusartister i Europa. Subtopia har en representant i juryn (se vidare 
under rubriken Cirkus).

Cluster Sweden
Ett nätverk och en förening för kluster och klusterutveckling i Sverige. 
Initiativet togs av Handelshögskolan i Stockholm och föreningen har 
sitt säte där. Subtopia har en av posterna i föreningens styrelse.

European Cultural Foundation (ECF)
Under 2014 utsåg ECF sex noder i Europa som arbetar med konst, 
kultur, kreativitet och entreprenörskap som ett verktyg för att minska 
gapet mellan beslutsfattare och gräsrötter. Subtopia är den svenska/
nordeuropeiska noden. Övriga noder finns i Barcelona, Marseille, 
Zagreb, Chisinau och Warzawa.

Varje år arrangerar noderna och ECF ett större gemensamt event 
under namnet ”Idea Camp”. Till denna träff får man ansöka med en 
idé på ett visst tema och 50 goda idéer väljs ut. Det första Idea Camp:et 
genomfördes i Marseille 2014 och under september 2015 genomfördes 
det andra i Botkyrka på tema ”Build the City”. Bra samverkan med Bot-
kyrka kommun, Botkyrkabyggen och flera lokala aktörer och individer 
gjorde Idea Camp 2015 till ett framgångsrikt arrangemang med stor 
synlighet i svensk och internationell media. 

FACE 
FACE är ett europeiskt nätverk för cirkus och gatuperformance. Subto-
pia var säte och administratör för föreningen en bit in på 2015. Numera 
är föreningens säte i Paris (se vidare under rubriken Cirkus).

Frukost hos mig 
Frukost hos mig är ett informellt nätverk för alla som befinner sig eller 
är kopplade till Subtopia. Några gånger om året bjuds det på frukost 
hos någon av hyresgästerna i området och någon intressant talare eller 
verksamhet kan också bjudas in (se vidare under rubriken Kommuni-
kation och marknadsföring).

Föreningen Norden
Subtopia har varit medlem i Föreningen Norden under tre år.

Graffitifrämjandet
Subtopia har en styrelsepost i föreningen (se vidare under rubriken 
Urban konst).

Förberedelser inför Idea Camp 2015 i Hangaren Subtopia. Foto Julio Albarrán.
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Kvinnors företagande i Botkyrka
Subtopia ingår i nätverket och deltar emellanåt i vissa arrangemang. 

KulturDirekt
Subtopia är medlem i denna organisation som stödjer oberoende kul-
turaktörer i stockholmsregionen.

Kultur & Näringsliv
Subtopia har varit medlem i denna organisation i åtta år. 

Manegen
Manegen är branschorganisationen för cirkus, gatuperformance och 
varieté i Sverige. Subtopia har en styrelsepost (se vidare under rubriken 
Cirkus).

Områdesgruppen i Alby
Detta är den lokala gruppen med företrädare från Botkyrka kommuns 
förvaltningar samt de kommunala bolagen. Subtopia ingår i denna 
grupp och inom ramen för gruppen är vi bland annat delaktiga i:
”Framtid för Alby” - det övergripande programmet för Albys framtid.
”Nätverksgruppen” - samordnande, operativ grupp som jobbar mycket 
med trygghetsfrågor. 

Riksteatern
Subtopia har varit medlem i Riksteaterns nätverk under fyra år.

Sponsrings-och eventföreningen
Subtopia är medlem i Sponsrings- och eventföreningen. Under Subto-
pias mässa Studiobar bjöd föreningen in sina medlemmar till Hanga-
ren Subtopia (se vidare under rubriken Konferens, event och uthyr-
ning).

Stockholmsstrategin
Under 2015 avslutades Stockholmsstrategin med en slutrapport. Sub-
topia deltog i arbetsgruppen “Kongress, mässa och evenemang” för att 
skapa fler besök och större attraktionskraft till stockholmsregionen. 

Svenska Institutet (SI)
Tillsammans med SI arbetar Subtopia bl.a. med att sprida svensk sam-
tida cirkus i världen. Under 2015 gav Svenska Institutet 70 000 kr i stöd 
till Subtopia för internationellt deltagande på Subcase samt medverkan 
på seminarium i Toulouse. 

Via SI medverkar Subtopia i ”She Entrepreneurs”, ett ledarskapspro-
gram för driftiga, kvinnliga, sociala entreprenörer i MENA-regionen 
(Middle East Northern Africa). Programmet ger innovativa verktyg för 
att arbeta med hållbar utveckling samt bilda nätverk för unga föränd-
ringsagenter. Subtopia är associerad partner/alumni i projektet och tar 
emot studiebesök inom ramen för projektet.

Trans Europé Halles (TEH)
TEH är ett euroepiskt nätverk som samlar 58 oberoende kulturcentra 
och 24 associerade kulturcentrum från 27 europeiska länder. Gemen-
samt är att alla inryms i gamla, nedlagda industrilokaler. TEH är också 
medlemmar i Culture Action Europe. Under våren deltog Subtopia i 
möte i Amsterdam och på hösten i Pilsen.
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AKTÖRER OCH HYRESGÄSTER I SUBTOPIAKLUSTRET
Det finns olika sätt att vara en del av Subtopia. Man kan vara en per-
manent hyresgäst som hyr verksamhetslokaler på längre sikt. Det 
finns också aktörer, hyresgäster och projekt med korttidskontrakt och 
man kan också vara en aktör via samverkansprojekt. Oavsett vilken 
form så är kravet att man bedriver verksamhet som är både fysiskt och 
branschmässigt kopplad till platsen.

Under 2015 fick Subtopia 3 nya hyresgäster (1-25 anställda) och vi ser 
en ökad efterfrågan på lokaler. Tillgången på lokaler i klustret är dock 
begränsat. Vi får många förfrågningar på specifika verksamhetslokaler 
men nödgas tyvärr säga nej antingen p.g.a. att lokalen inte motsvarar 
behovet eller för att det inte finns betalningsförmåga hos hyresgästen.

De flesta aktörer i Subtopiaklustret hittar du på vår hemsida 
www.subtopia.se.

Dekorverket är ny hyresgäst i Subtopiaklustret. Foto Elin Borrie.
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PROJEKT OCH PROCESSER
Varje år genomförs, påbörjas och avslutas ett antal projekt eller pro-
cesser som inte låter sig placeras direkt under något affärsområde eller 
verksamhetsområde. Flertalet av dessa är initiativ som kommer från 
organisationer eller aktörer som har koppling till klustret och/eller 
Botkyrka. Några större av dessa är:

European Cultural foundation (ECF)
Under 2014 utsåg ECF sex noder i Europa som arbetar med konst, 
kultur, kreativitet och entreprenörskap som ett verktyg för att minska 
gapet mellan beslutsfattare och gräsrötter. Subtopia är den svenska 
och nordeuropeiska noden. Övriga noder är Platoniq (Barcelona), Les 
Tetes de l’Art (Marseille), Cultural 2 common (Zagreb), Oberlith (Chi-
sinau) och Krytyka Polityczna (Warzawa).
Varje år arrangerar noderna och ECF ett större gemensamt event under 
namnet ”Idea camp”. Till denna träff får man ansöka med en idé på ett 
visst tema och 50 goda idéer väljs ut. 2015 genomfördes ”Idea Camp” i 
Botkyrka här i Subtopia på tema ”Build the City”.

ECF ser kultur som en avgörande ingrediens för efterkrigstidens Euro-
pas uppbyggnad och helande. De arbetar för att stödja sammanhang 
som använder kultur för att öka människors demokratiska inflytande. 
ECF ser sig som ”World Economic Forum” i Davos fast för kultur. ECF 
fyllde 60 år 2014 och dess ordförande och beskyddare är det Holländ-
ska Kungahuset med Prinsessan Margriet som ordförande.

Transitboende
Under hösten ansvarade ideella krafter för att upprätta och bedriva ett 
transitboende i de s.k. Salmerska lokalerna i Subtopiaklustret.

Business Sweden
I Botkyrka bor människor från ca 170 länder. Ur det perspektivet beslöt 
vi oss för att titta vidare på möjligheterna att se Subtopiamodellens 
gångbarhet i världen och koppla samman det lokala med det globala. 
Antalet studiebesök från när och fjärran har genom åren varit många. 
Till stöd och hjälp för detta har vi haft Business Sweden.

BollywoodOpera i Botkyrka
Operasångerskan Charlotta Huldt driver ett företag och är medlem i 
inkubatorn KLUMP Subtopia. Tillsammans med flera aktörer i och 
utanför Botkyrka genomförs detta communityprojekt under 2015 och 
med premiär 25 maj 2016.

Almedalen
Subtopia deltog för tredje året i rad i politikerveckan Almedalen. Sub-
topia var medarrangör i seminariet ”Att öppna en vägg – om mångfald 
och demokrati” tillsammans med Studiefrämjandet och Graffitifräm-
jandet. På plats delades även Magasin Subtopia ut. Under Almedalen 
arbetade Subtopia med att nå ut genom en viral kampanj under nam-
net ”The party is where you are”. Namnet syftade både på att politikerna 
(party) är där människorna är samt att du själv skapar din omvärld 
genom att inkludera personer runtomkring dig, bli fler och höras som 
ett ”party”. 

Subtopia anländer till Almedalen 2015. Foto Elin Borrie.
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KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
Subtopias marknadsavdelning ansvarar för varumärket Subtopia, och 
subbrands, i all marknadsföring, kommunikation och PR. Under de 
senaste åren har kommunikationen blivit mer intäktsorienterad och 
förståelsen för de affärsmässiga krav som ställs på organisationen som 
helhet har ökat.

Under 2015 har kommunikationsavdelningen fortsatt arbetet med att 
strukturera och stabilisera avdelningens uppdrag. Avdelningen har 
genomfört ett omfattande prioriteringsarbete för att tydligare och mer 
effektivt kunna uppfylla de uppsatta målen.

PR 
Subtopia arbetar strategiskt med PR för att sprida information om 
Subtopia som en unik mötesplats för cirkus, urban konst, film, före-
tagande och socialt entreprenörskap i Botkyrka, Stockholm, Sverige 
och världen. Subtopia har under 2015 fortsatt att ha en god synlighet i 
media. Under 2015 har exempelvis följande media besökt och skrivit 
om Subtopia: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, TV 
4 Nyhetsmorgon, Expressen, ETC, Tidningen VI, The Guardian och 
SVT.

Under 2015 ingick Subtopia ett avtal med Mynewsdesk och använder 
nu företagets verktyg för utskick och spridning av digitalt pressmate-
rial. Ett nytt pressrum har även byggts upp på Subtopias nya webb.  

Extra fokus i PR-arbetet ligger på de publika cirkusgästspel som pre-
senterats på Hangaren Subtopias scen. Under 2015 gästades scenen av 
cirkusföreställningen île O med franska Barolosolo, svenska cirkus-
artisten Johan Wellton med föreställningen Glitch och marockanska 
kompaniet Groupe Acrobatique de Tanger med föreställningen Taoub. 

PR-arbetet omfattade under 2015 även cirkusmässan Subcase och de 
publika föreställningar som gjordes i samarbete med Dansens Hus och 
Södra Teatern. 

För branschmässan Studiobar genomfördes PR-bearbetning riktad 
mot framförallt branschpress inom teknik, film, tv, musik och teater 

under hösten 2015 och för Subtopias ungdomsverksamhet D.I.T. (Do 
It Together) gjordes riktade PR-insatser för att sprida information till 
ungdomar och föräldrar i Botkyrka för de vår-, sommar- och höstlovs-
kurser som arrangerades under året 2015. 

Förutom cirkusföreställningar, mässor, konstutställningar, konser-
ter och andra event gjordes under året även pressbearbetning av ”Idea 
Camp” som Subtopia stod värd för i september. Delar av detta arbete 
gjordes tillsammans med Ebba Lindqvist PR.

Citat om Subtopia från året 2015:

”Några som har tagit boende och demokrati på allvar är Subtopia, det 
15 000 kvadratmeter stora ”kreativa och kulturella klustret” i Botkyrka 
som denna vecka har haft 50 deltagare från olika europeiska länder, 
utvalda av European Cultural Foundation, på besök under ett idéläger 
för att klura på frågor som hur vi handskas med bristen på samhällsser-
vice, stora gentrifieringar eller brist på integration.” 
Dagens Nyheter 25 september 2015

”…Som en gåva och ett löfte sett ur mellanösterperspektivet.” 
Expressens recensent om cirkusföreställningen Taoub, 29/12 2015

”Subtopia i Alby, Botkyrka, bjuder in barnfamiljerna till denna fantasi-
fulla vattencirkus, med, om man så vill, brunch först och pröva-på-cir-
kus efteråt. Roligt och opretentiöst, lockande men också respektingi-
vande. Mitt försök att jonglera med chiffongdukar blir lika svettigt som 
fåfängt. Men många små är glada och går fint på lina”.
 Expressen, 14 april 2015

”Cirkusmeckat Subtopia i Alby har förvandlats till marockansk basar. 
Det doftar kryddor när man kliver in från ett nysnöigt förorts-Stock-
holm till den varmt ombonade Hangaren där folk trängs framför mat-, 
te- och prylstånden.” 
Svenska Dagbladets recensent om Hangaren Subtopia under cirkus-
föreställningen Taoub, 30/12 2015.

Läs mer i Subtopias mediasammanställning.

1

MAGAZINE NO 8

MOVABLE ART 
INGA HIERARKIER FÖR NIKEISHA ANDERSSON  

AYEDA & AYEDIN RONAGHI — OM DEN FÖRBJUDNA 
BALETTEN I IRAN / ANIMAL RELIGION — CIRKUS  

INSPIRERAD AV NATUREN

Subtopia är ett 15 000 km² kreativt kluster, ett sätt att tänja  
gränser och en plats för alternativ kultur i Alby, Botkyrka.  
Hit kommer konstnärer, filmare, musiker, cirkuskompanier,  
graffitimålare, studenter, sociala entreprenörer och andra  
kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra  
världen lite bättre. Subtopia är navet i ett nätverk av männis-
kor och idéer, hem för mer än 80 företag, ideella föreningar  
och utbildningar.  Subtopia har samarbetspartners världen  
över och är del av internationella nätverk som European  
Cultural Foundation och Trans Europe Halles. Subtopia är  
en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB. 

Subtopia driver Sveriges scen för samtida cirkus; 
Hangaren Subtopia, i ett före detta virkeslager intill Alby- 
sjön. Här kan du uppleva svensk, internationell, ny och inte 
minst – exceptionell cirkus som The 7 Fingers, Race Horse 
Company, Groupe Acrobatique de Tanger och Cirkus Cirkör. 

Hangaren är också en av Stockholmsområdets största 
studior för film, tv och produktionsrepetitioner. Här har 
Kung Fury och Top Model spelats in och artister som Roxette 
och Peter Jöback skapat sina turnéer. Sedan The Knife 
fyllde Hangaren till bredden används också lokalen som 
konsertscen.

Läs om de 80 företag som huserar i Subtopiaområdet  
och ta del av kommande program på subtopia.se

SUBTOPIA
THE SPACIOUS  

SUBURBAN 
PARADISE!

Subtopia is 15,000 km² of creative space, a pusher of bounda-
ries, and a site for alternative culture in Alby in Botkyrka. 
Artists, film makers, musicians, circus companies, graffiti 
artists, students, social entrepreneurs, and other creative 
businesspeople all gather here to create, work, grow, and 
make the world a better place. 

Subtopia is the hub of a network of people and ideas,  
and houses more than 80 businesses, associations and train-
ing programmes. Subtopia has partners all over the world, 
and belongs to international networks such as the European 
Cultural Foundation and Trans Europe Halles. Subtopia is a 
part of the municipally owned company Upplev Botkyrka AB.

Subtopia also runs Sweden’s leading stage for contempo-
rary circus, Hangaren Subtopia, which is located in what used 
to be a timber yard next to Lake Alby. Here, you can experi-
ence Swedish, international, new, and above all exceptional 
circus – with companies like The 7 Fingers, Race Horse 
Company, Groupe Acrobatique de Tanger, and Cirkus Cirkör.

Hangaren also doubles as one of the largest film and tele- 
vision recording studios in the Stockholm area. It was the 
shooting location for Kung Fury and Top Model, and per-
formers like Roxette and Peter Jöback have rehearsed their 
tours here. Since The Knife filled Hangaren to the bursting 
point, the facility has also seen use as a concert venue.

Read about the 80 business that work in Subtopia and our 
upcoming events at subtopia.se 

 

Magasin Subtopia no8. Formgivning BankerWessel och foto Magnus Åström.



13

GÖRA

TRÄFFA

PÅ SCEN

FANZINGO|MEGAFONEN|ABF/GRUNDEN|KONYASPOR 
BOODLA|OPAD|ALBY IF|KULTURSKOLAN|SSA GROUP
SVENSKA KYRKAN|EUROPA DIREKT RIKSTEATERN
ALBY BIBLIOTEK|CIRKUS CIRKÖR|ORTEN SKRIVER
SCENSKOLAN FEJM|GREEN REVOLUTION|PROVINS
RADIO BOTKYRKA 91,6|ERITREANSKT KULTURFORUM

NEEK|MELIK CHAM|JOEDY|NAHRIN 
TIDNINGEN SHOO|SEGEN|GRMP|REBELLUTION 

GUNMAN|MÅRDH & SHIVANO|FIRAT ALBY

SKRIVARTÄVLING|DANSA|FILMSTAFETT|BOKBY
TE

LAGA MAT|FILMVISNING|SKAFFA JOBB|HOPPBO
RG

TRUMMOR|BASEBOLL|RADIOUPPSPEL|TEATER|O
DLA

DETTA PROJEKT HAR MÖJLIGGJORTS AV:

KREATIVA FONDEN 
BOTKYRKAALBY OMRÅDESGRUPP

ALB
YHA

LLE
N 

12-
15

SUB
TOP

IA 

15-
21 

GUL
A VI

LLA
N 

21-
24

 

23:e aug 2
013 THIS  

IS

TÄVLA 
VINN FINA 

PRISER

THIS  
IS

Magasin Subtopia 
Magasin Subtopia kommer ut i maj varje år och handlar om cirkus, 
film, politik, musik, urban konst och socialt entreprenörskap. Magasi-
net speglar klustrets arbete inom Subtopias fokusområden och har som 
magasin funktionen att informera, underhålla och utveckla läsaren, 
samt ge en introduktion och översikt till Subtopias verksamheter.

2015 års magasinomslag pryddes av Nikeisha Andersson, filmaren som 
gjort kometkarriär i musikvideo- och reklamvärlden. Temat för maga-
sinet var ”Moveable art” och innehöll artiklar om: Arghavan Agida 
och hennes roll som UN Woman-ambassadör, cirkusmässan Subcase 
och cirkuskompaniet Animal Religion. Subtopias chef Karin Lekberg 
berättade i intervju om programmet European Culture Foundation 
och hur Subtopia blev utvald till den prestigefyllda satsningen. I en 
intervju med artister från Circus Arts fick läsaren följa med till Grön-
land där en jättelik cirkusföreställning skapades och framfördes till-
sammans med boende i staden Nuuk. Cirkör Cirkörs konstnärliga chef 
Tilde Björfors berättade i intervju om nya föreställningen Borders och 
Emma Dominguez beskrev nya projektet Kulturjägarna som utbildar 
unga i hur de kan ta plats och påverka inom kulturvärlden. Det och 
mycket mer i Magasin Subtopia nummer 8.

Subtopia stöttar konst och kultur oavsett format och vill bidra till ett 
kreativt kulturklimat i ständig förändring. Därför formges varje årgång 
av Magasin Subtopia av en ny formgivare. Magasin nummer 8 form-
gavs av byrån BankerWessel.

Nytt för denna årgång var att Magasin Subtopia gjordes tvåspråkig, på 
svenska och engelska, tack vare att Subtopia är en av de sex ECF-hub-
barna. Tvåspråkigheten är något vi avser att fortsätta med i framtida 
årgångar av Magasin Subtopia.

Magasin Subtopia nummer 8 nominerades till Svenska Designpriset 
2015 i kategorin Redaktionellt - Kundtidning - Print.

Magasinet trycktes i 8 500 exemplar och distribueras löpande från maj 
2015 till maj 2016. Platser som magasinet kan läsas på är bland annat: 
Kulturhuset, Zita, Dansens Hus, Botkyrka Konsthall, Stockholms uni-

versitet, Södertörns högskola, Stockholms bibliotek, caféer och restau-
ranger som Bio Rio och Scandic Malmen samt till Subtopias och Hang-
aren Subtopias besökare. Läs Subtopias magasin digitalt på 
www.subtopia.se.

Sociala medier och nyhetsbrev
Subtopia har tre Facebooksidor: ”Subtopia”, ”Hangaren Subtopia” och 
”D.I.T. Do It Together Subtopias kreativa verksamhet för unga”. Subto-
pia har två Facebook communites: ”Subcase” och ”KLUMP Subtopia” 
och slutligen en tjänst/produkt på Facebook: ”Subcase”. Vi är även med 
i gruppen ”Subtopiafolk”. Subtopia använder Facebook för att sprida 
Subtopias nyheter och event, för att tipsa om sådant som är intressant 
för kulturentreprenörer och kulturintresserade samt för att stödja aktö-
rer i Subtopiaklustret genom att sprida deras event och nyheter om 
dem. 

Drygt 6500 personer (en ökning på 2300 personer under 2015) gil-
lar Subtopias Facebooksida. De flesta fans bor i Stockholms län och är 
mellan 25 och 44 år. 30% är män och 65% är kvinnor. Fördelningen ser 
ungefär likadan ut för de som interagerat på sidan. Vi har fortsatt att 
utöka arbetet med annonsering på Facebook.

Under 2015 utvecklade Subtopia sitt arbete med Twitter och ökade 
antalet följare till över 600. Vi använder även My Business-sidor på 
Google för Subtopia och Hangaren Subtopia. Subtopia har ett LinkedIn 
konto som vi använder ibland. Subtopia har en Youtube-kanal där såväl 
våra egna videor som våra aktörers videor kan läggas upp. 

Under slutet av 2014 startade Subtopia även ett Instagramkonto som vi 
under 2015 fortsatt att bygga upp. Idag har Subtopias Instagramkonto 
550 följare och vi har som mål att publicera minst 2 bilder per vecka. 
Under 2015 skapade Subtopia ett konto på Soundcloud som framförallt 
används för att lägga upp ljudfiler i den nya pod cast som vi smyglanse-
rade under 2015. Den kallas Subtopiapodden och finns på subtopia.se. 
Innehållet är valda delar från seminarier och föreläsningar som Subto-
pia arrangerar. 

Graffitiworkshop under releasekalaset för Magasin Subtopia no 8. Foto Elin Borrie.
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Subtopia har två återkommande nyhetsbrev som skickas ut genom 
e-postservicen Mailchimp. Det ena heter Hangaren Subtopia och mar-
kandsför publika event. Det skickades ut 8 gånger under 2015 till en 
lista på drygt 1000 personer. Det andra nyhetsbrevet heter Internpos-
ten (mer om Internposten under rubriken Klusterkommunikation). 

Under 2015 arbetade Subtopia även med ytterligare en e-postservice 
som även är kopplat till Subtopias bokningssystem för event och kon-
ferens. 

Publikstrategi 
Under 2015 har Subtopia utvecklat en publikstrategi som kontinuerligt 
uppdateras. I denna framgår hur Subtopias marknadsavdelning arbe-
tar/ska arbeta strategiskt med målgrupper, distribution, tillvägagångs-
sätt och analys.

Publikundersökningarna som skickas ut efter Subtopias publika eve-
nemang har uppdaterats och skickas numer ut via programmet Sur-
veyMonkey. Undersökningarna har en relativt hög svarsfrekvens om ca 
50% av de tillfrågade och ger marknadsavdelningen både kvantitativa 
och kvalitativa svar för att Subtopia ska kunna utveckla och förbättra 
sina evenemang. 

Subtopia.se
Subtopias nya hemsida, skapad i samarbete med webbyrån Bazooka, 
lanserades under 2015. Den har inneburit en klar kvalitetshöjning 
framförallt eftersom den på ett tydligt och lustfyllt sätt kan lyfta allt det 
spännande innehåll som finns inom ramen för Subtopias verksamhet 
och Subtopiaklustret som helhet. Redaktionella artiklar, filmer, bild-
material samt ljudupptagningar presenteras för besökaren omedelbart. 
Hemsidan är även tvåspråkig vilket är en viktig byggsten i Subtopias 
omfattande internationella arbete. 

Klusterkommunikation
Internposten är klustrets nyhetsbrev till alla som är aktörer i Subtopia. 
Under 2015 skickade vi ut 8 stycken Internposten med information från 
Subtopia, intressanta tips till aktörerna samt aktörernas egna nyheter. 
Utöver nyhetsbrevet Internposten har alla aktörer möjlighet att sprida 

information via Subtopias olika kommunikationskanaler, exempel-
vis via sociala medier och under rubriken ”Tips från organisationer i 
Subtopia” i Subtopias publika nyhetsbrev. Vice versa får Subtopia även 
möjlighet att sprida information i aktörers kanaler. 

”Frukost hos mig” är en återkommande frukost för alla som arbe-
tar och studerar i Subtopiaklustret. Syftet är att få till ett opretentiöst 
möte där aktörer kan träffas, få inblick i varandras verksamheter och 
se andra lokaler i klustret. Under 2015 arrangerade Subtopia 4 stycken 
frukostar och ett eftermiddagskalas: Nikeisha Andersson berättade om 
sitt filmskapande, Mitra Hoop höll hula hoop-workshop, vi bjöd på 
vårfest och Magasinrelease och avslutade året med en traditionsenlig 
julfrukost de lux.

 
Nätverkande
Under 2015 representerade marknadsavdelningen Subtopia på Alby-
dagen en regnig dag i maj samt ”This is Alby feat. Urban Voices”, ”Som-
mardag i Tullinge” och ”Hjärta Botkyrka” under tre heta sommarda-
gar i augusti.  Representanter från marknadsavdelningen har under 
samtliga evenemang dokumenterat aktiviteter som ägt rum i Subtopias 
tält, delat ut magasin, flyer, konferensfoldrar och berättat om Subtopias 
olika verksamheter.

Under året har personer från marknadsavdelningen bl.a. deltagit i 
mingel på Föreningen Norden, Grammisgalan, Botkyrkabyggen m.fl. 

 
Övriga projekt och insatser 
Specifika marknads- och PRinsatser för de olika verksamhetsområ-
dena presenteras under respektive område. Utöver de insatserna har 
marknad- och kommunikationsavdelningen under 2015 varit delaktiga 
eller drivit nedan projekt. 

 
Almedalen 
För Almedalen 2015 togs konceptet ”The party is where you are” fram. 
Det syftade på såväl ansvaret som möjligheterna i ett demokratiskt 
samhälle. Subtopia minglade bland Almedalens besökare och berät-
tade om konceptet. De som ville fotades under vår mobila discokula, 
utklädda med glittriga attribut. Fotona delades sedan på Instagram 

Bilder ur kampanjen #thepartyiswhereyouare i Almedalen 2015. Foto Katarina Ståhl.
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under hashtagen #thepartyiswhereyouare. Såväl PR konsulter som 
ministrar och gräsrotsaktivister finns bland de fotograferade. Utöver 
Instagram var Subtopia även aktiv på Twitter och Facebook under 
besöket i Almedalen. 

 
Inför Almedalen producerades även ett visitkort för ”Idea Camp – 
Build the City” som användes för att sprida information och knyta 
kontakter inför genomförandet i september. 

 
Magasinrelease  
Traditionsenligt bjuder vi Subtopias kluster och vänner samt alla som 
bidragit till Magasin Subtopia på ett releasekalas i maj. 2015 hölls 
kalaset i Cirkuslillan och utanför. Provins stod för maten, DJ Mixerella 
spelade balkaninspirerad musik, Mitra Hoop underhöll och lärde de 
som ville hula hoop. Vid Lilla Subtopiaväggen fick man prova på graf-
fiti under ledning av Emma Simu. Vi visade film, gjorde en konstvan-
dring i utomhusgalleriet och Punkmusikalen bjöd på några godbitar. 
Omkring 80 barn och vuxna var med på kalaset. 

 
Idea Camp 2015  
Inför ansökningsperioden till Idea Camp 2015 gjordes en kampanj i 
digitala medier riktat mot gräsrotsrörelser i Sverige och Norden. Min-
dre trycksaker producerades inför och för genomförandet av evene-
manget. Tillsammans med ECF bearbetades press med gott utslag både 

nationellt och internationellt. Såväl Subtopia som ECF dokumenterade 
evenemanget med foto, film och redaktionellt, vilket finns samlat på 
www.subtopia.se. 

 
Subtopiafilmen 
I slutet på maj 2015 lanserades Subtopias egna informations- och 
inspirationsfilm både på engelska och svenska. Filmen gjordes i sam-
arbete med NAF (Nikeischa Andersson Film) och nominerades till 
Svenska Designpriset 2015. Tack vare stöd från ECF kunde filmen 
göras i en engelsk och en svensk version. Filmen finns i Subtopias 
sociala medier, på vår hemsida, på skärmar i Subtopias entré och den 
används vid olika event och föreläsningar.  
 
Restaurang Subtopia 
Under 2015 fick Subtopia en ny restauratör. I samband med det gjordes 
en ny logo till restaurangen och nya foton togs. Vi skrev även artikel 
om deras hållbarhetsarbete.  
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KONFERENS, EVENT OCH UTHYRNING
Subtopia är 15 000 kvadratmeter inspiration och funktionella lokaler 
för TV, film, evenemang, konferenser, cirkusföreställningar, repetition, 
studior och kontor. Ungefär en tredjedel av ytan fungerar för kortare 
uthyrningar där kunderna är allt från lokala, unga filmare till globala 
företag från hela världen.

Vår idé med uthyrningar till konferenser, event och inspelningar är att 
kunden inte bara får sin kvadratmeteryta utan de får också tillgång till 
ett omfattande nätverk och den kreativa kraft som finns i hela området. 
Hos oss hittar musikproduktionsbolag artister av olika slag. Konferens- 
och evenemangskunden kan få unika och inspirerande workshoppar  
och underhållning från graffitimålning till prova-på-cirkus. Konfe-
rens- och eventavdelningen arbetar för att möjliggöra möten mellan 
aktörer i Subtopiaklustret och kunder för att alla skall uppleva en win-
win-situation som dessutom gör platsen mer känd och mer attraktiv 
som mötesplats både i och utanför Botkyrka.

Första kunden 2015 i Hangaren Subtopia var Live Nation som är en 
av våra återkommande kunder. I det sammanhanget visar sig loka-
lens utmärkta egenskaper som produktionsrepetitionslokal för stora 
svenska artister i Sverige. 

Under 2015 fortsatte konferens- och eventavdelningen att tänja på 
gränserna i nyttjandet av lokalerna. Under en månadslång uthyrning 
i oktober i Hangaren Subtopia, gjordes ett tillfälligt uppehåll i uthyr-
ningen för att låta en kund anordna stödgalan Enough! i samarbete 
med Botkyrka kommun. 

Sammanfattar man uthyrningarna i Hangaren Subtopia är antalet 
uthyrningar många fler under hösten än under våren. Detta eftersom 
Hangaren Subtopia under våren presenterar flera cirkusföreställningar 
och cirkusmässan Subcase. Ett exempel oktober månad då vi hade 321 
bokade dagar fördelat på samtliga lokaler. 

Under sommarmånaderna renoverades toaletterna i Hangaren Subto-
pia och därför kunde vi inte ta emot bokningar under den perioden.

Det finns en ny busshållplats i direktanslutning till Hangaren Subtopia 
men tyvärr stannar bussen där alldeles för sällan, vilket kunderna ofta 
påpekar.

Studiobar Subtopia
Studiobar Subtopia är en egenproducerad branchmässa inom film, 
event, musik, TV och scenkonst. Studiobar Subtopia riktar sig till alla 
som på något sätt arbetar bakom scen eller kamera. En del av årets 
utställare var även med 2014, som t.ex. Dagsljus, Scenteknik, Preqbi, 
Venuepoint, 2rent och Locationtruck. Bland de nya utställarna fanns 
Bright Group, Kulturaffischering, MTAB, Hyrdata med flera.

Nytt under Studiobar Subtopia 2015 var tre panelsamtal som hade 
olika teman. 

Det första panelsamtalet hette Digital, och hade paneldeltagare som 
Catharina Gilljam (SVT), Hjalmar Palmgren (SFI), Jesper Pauli (Med-
ieinstitutet), Owe Svensson (ljudtekniker), Claes Dietmann (Executive 
producer FIDO).

Panelsamtalet Film genomfördes i samarbete med Filmregion Stock-
holm Mälardalen och på scenen fanns Erika Edman (FAS), Anna Wall-
mark (Eyeworks), Michael Werner (Flow Network).

Det tredje panelsamtalet hette Live och berörde live-scenens mor-
gondag med Ingmari Pagenkemper (Södra teatern), Kristian Franck 
(Visual Act), Stefan Papangelis (vd Upplev Norrköping) och Patrik 
Tengwall (Event Director, Stockholm Globe Arenas).  

Subtopias kunder
Subtopias lokaler Loftet, Himmelriket, Paradiset och Tornet hyrs fram-
förallt ut till privatpersoner och föreningar. Botkyrka kommun fort-
sätter vara en återkommande kund, med t.ex. stadsbyggnadsdagen 
”Botkyrkas offentliga rum” och ”Näringslivsforum för företagare i Bot-
kyrka”. Sveriges Television är en återkommande kund på Subtopia som 
bokar konferenser och workshoppar.

Botkyrka kommuns Vinterfest. Foto Linn Hedesström Blad. 
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Studio 3 har haft en blandning av cirkusresidens, reklamfilmsinspel-
ningar och produktionsrepetitioner som t.ex. ”Mamma Mia, The 
Party!”. Lokalen har begränsningar vad gäller filminspelningar som 
kräver tystnad då ljudspill från angränsande lokal är tydlig.

Hangaren Subtopia har haft en blandning av kunder som t.ex. Kultur-
rådet, Blick Möteskonsult AB, ICA Kvantum, Abby Priest, Giants & 
Toys, Hitnöje AB med reklamfilmsinspelningar, bilmässa, kundevent 
och Tommy Körberg som repeterade inför sin julturné. Botkyrka kom-
muns ”Vinterfest” hade 4100 gäster som under fyra dagar fördelat på 
åtta sittningar avslutade året med underhållning av Circus Arts (aktör 
i Subtopiaklustret) och sexmannabandet Piece of mind som bjöd upp 
till dans.

Under året 2015 hade konferens- och eventavdelningen 151 stycken 
olika externa kunder. Det totala antalet besökare i Subtopias samt-
liga lokaler uppnådde 66 836 personer. Därtill tillkommer besökare 
till D.I.T. Subtopia, cirkusföreställningar, cirkusresidens och interna 
möten till antalet 18 202 personer. I denna summa är inte fasta hyres-
gäster och studenter inräknade. 

Marknadsinsatser för konferens, event och uthyrning
Under 2015 uppdaterades alla tekniska beskrivningar och ritningar till 
de lokaler Subtopia hyr ut på kortare tid. 360-gradersfotograferingar 
gjordes av Hangaren Subtopia och Studio 3 och de nya konferensloka-
lerna fotograferades. En uppdatering av marknadsmaterial samt ytter-
ligare en folder för uthyrning av lokalerna gjordes. I och med nya sub-
topia.se uppdaterades och utvecklades beskrivningarna av alla lokaler 
som Subtopia hyr ut med bland annat bildgallerier och nya texter.

Under Studiobar Subtopia ansvarade marknadsavdelningen för all 
kommunikation och marknadsföring kopplad till arrangemanget: 
upphandling av media, annonsering, visitkort, affischer, webb, sociala 
medier, produktion av displaymaterial m.m. Marknadsavdelningen 
dokumenterade även med fotografi, ljudinspelningar som sedan blev 
pod casts, samt gjorde intervjuer med utställare och besökare som 
publicerades på subtopia.se och på sociala medier.

Marknadsavdelningen har även medverkat tillsammans med konfe-
rens- och eventavdelningen vid flertalet mässor och event samt utfört 
riktade kampanjer via DR och sociala medier m.m.

Dagsljus var en av utställarna under Studiobar 2015. Foto Elin Borrie.
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FASTIGHETER, ARRANGÖRSTEKNIK OCH 
INFRASTRUKTUR
På fastighets- och tekniksidan pågår ett ständigt förbättringsarbete av 
våra lokaler. Vi har investerat i basstrukturer och kommer att behöva 
fortsätta med detta. Underhållsarbetet är pågående och omfattande 
och sker i samverkan med vår hyresvärd, fastighetskontoret i Botkyrka 
kommun.

Huvudbyggnaden
I huvudbyggnaden har restaurangen både fått ny krögare under 2015, 
samt setts över bland annat avseende renovering och inköp av inventa-
rier, ombyggnad av serveringsdisk samt förstärkt elkapacitet. Även ny 
städentreprenör upphandlades under 2014-2015 och uppdraget tillföll 
Samhall.

Hissen i huvudbyggnaden har fått ny ljusarmatur och vilorummet har 
fräschats upp. Logen i Loftet har renoverats och yttertaket har helreno-
verats. 

Rotemannen 1
Under året har omfattande renovering av tak, fönster och fasad gjorts i 
fastigheten Rotemannen 1 och hissen är även utbytt. Det gamla bakla-
vabageriet i Rotemannen 1 började saneras under hösten 2015. Till-
sammans med lokala aktörer har ett idé- och visionsarbete påbörjats 
för att förvandla lokalen till ett s.k. Maker Space med tillhörande digi-
talt visningsrum.

Hangaren Subtopia
I Hangaren Subtopia renoverades golvet vid toaletterna eftersom 
avloppet var felkonstruerat sedan ombyggnationen 2009-2010. Detta 
arbete påbörjades under sensommaren-hösten 2015 och ska vara klart 
mars 2016.

Hangaren Subtopia har haft en vattenskada som delvis åtgärdats, även 
den färdigställs under februari 2016. I Produktionshuset, som ligger 
intill Hangaren Subtopia, har vi på övre plan byggt om en städskrubb 
till duschutrymme. 
  

Rotemannen 4
I fastigheten Rotemannen 4 har vi bytt nedre entrédörren samt åter-
ställt det sista runt dörren på övre plan efter skadegörelse hösten 2014. 
Vi har även försökt åtgärda att ångor från lilla graffittiväggen letar sig in 
i fastigheten. Då vi inte har kunnat säkra att inga ångor kommer in, har 
vi i stället fått stänga väggen dagtid i veckorna. 

 
Studio 1 och Studio 2
Studio 1 och Studio 2 har långtidsuthyrts till Dekorverket och finns 
inte längre med bland de fastigheter vi hyr ut på korttid.

 
Alby Gård
Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning är samordnande för pro-
cessen kring Alby Gård som även Subtopia är involverad i. Under 2015 
har kommunens näringslivschef engagerat sig i utvecklingen av gården 
samt intilliggande fastigheter. Under 2016 fortsätter processsen med 
intressenter som vill medverka till en positiv utveckling som b.la. byg-
ger vidare på Subtopiaområdets framgångar.

 
Utomhusområden
Efter många diskussioner med de boende i vår cirkusby mellan Huvud-
byggnaden och fastigheten Rotemannen 4 om bl.a. trygghet och när-
varo så kom vi fram till att vi skulle avveckla byn vilket verkställdes 
under hösten 2015. 

Under året pågick samtal med Botkyrka kommuns VA-avdelning med 
anledning av den dagvattenpark som bl.a. skall etableras i trakterna 
kring Alby gård, Gula Villan Subtopia och Hangaren Subtopia. Ett 
spännande, innovativt och framtidsinriktat projekt som vi ser fram 
emot. Även infrastrukturfrågor så som den fantastiska Folkhälsopar-
ken, tvärs över vägen från Subtopia och i anslutning till Alby Sporthall, 
samt pågående arbete med gång- och cykelväg i anslutning till Albyvä-
gen, är positiva projekt för Albys totala utveckling.

Medarbetarna inom fastighet, arrangörsteknik och infrastruktur arbetar 
också direkt in i samtliga av de projekt och aktiviteter som genomförs 
löpande i området under året.  I bilaga 1 finns en detaljerad förteckning över 
arbeten, processer och förändringar som gjorts inom avdelningen 2015.

Subtopias nya restauratör Benny Söderberg. Foto Elin Borrie.
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CIRKUS
I Subtopia finns en unik cirkusmiljö med ett stort antal kompanier 
och artister, internationella nätverk och andra centrala aktörer i cir-
kusbranschen. Subtopia strävar ständigt efter att skapa en attraktiv 
mötesplats för cirkusaktörer från hela världen att skapa, producera och 
utvecklas. 

Utöver uppdraget och ansvaret att presentera svensk och internationell 
cirkus på scenen Hangaren Subtopia (se mer under rubriken Hanga-
ren Subtopia) medverkar Subtopia till att skapa goda utvecklingsmöj-
ligheter för artister och cirkuskompanier. Detta gör vi bl.a. genom 
att erbjuda residens för att bidra till den konstnärliga utvecklingen. 
Genom Subcase Subtopia Circus Fair bygger vi också en plattform för 
svenska och nordiska artister och kompanier att nå ut med sitt konst-
närliga innehåll till scener och festivaler i världen. Vi medverkar i flera 
internationella samarbeten och deltar och ingår i flera nätverk.

Residensverksamhet
Under året utvecklade och utökade Subtopia ytterligare cirkusresidens-
verksamheten och cirkusresidenskoncepten.

 
Nordiskt residensprogram med stöd från KK Nord
För 2015-2017 erhöll Subtopia ett stöd om 300 000 kr från KK Nord 
för att i samarbete med vår partner Cirko Center i Helsingfors kunna 
erbjuda stöd till tre nordiska kompanier över en tvåårsperiod. Under 
de två åren erbjuds de valda kompanierna två månader av residens 
med resor, traktamente och boende finansierat, samt ett produktions-
stöd om 20 000 kr per kompani. I stödet ingår även hjälp med att söka 
finansiering och hitta samproducenter, workshoppar  i internationell 
marknadsföring liksom i omvärldsanalys och publikrelationer, samt 
att kompanierna kan presentera sina projekt på cirkusmässan Subcase. 
Kompanierna erbjuds även konstnärligt mentorskap och dialog med 
andra nordiska och baltiska artister. 

Syftet med detta nordiska residensprogram är för Subtopia att verka 
för konstnärlig utveckling i relation till analys av omvärlden och publi-
ken, liksom för produktionsmässig hållbarhet inom konstformen. Vi 
vill uppmuntra till konstnärliga samarbeten och dialog över Östersjön, 

och medverka till att skapa förutsättningar för artister att stanna kvar i 
Norden, för att garantera en mångfald inom konstformen. Genom pro-
grammet vill vi skapa en större autonomi för små och medelstora kom-
panier och bygga vidare på de få stödstrukturer som finns för cirkus i 
vår del av världen. 

Tillsammans med vår partner Cirko Center valde vi tre kompanier för 
detta tvååriga stöd:
Animal Religion (Sverige), Miksi (Sverige/Finland) och Blind Gut 
(Finland.)

Övriga cirkusresidens
Utöver residensen finansierade med stöd från KK Nord, erbjöd Subto-
pia en mängd residens till lokala och gästande cirkuskompanier. Ibland 
erbjöds endast repetitionslokal, ibland stöttade Subtopia även med att 
erbjuda boende eller att täcka vissa resekostnader.  

Angela Wand, Sverige, 6 veckor repetition (The Angela Wand Show, 
premiär 2016)

Svalbard Company, Sverige, 2 veckor repetition inför Subcase 
(All genious all idiot, premiär 2016)

Patrik Elmnert & Lisa Angberg, 2 veckor research inför kommande 
projekt

Tanmis Company, Sverige, 4 veckor repetition (S/pace/s, premiär 2015)

Virginia Librado, Sverige, 2 veckor research inför kommande projekt
Leire Mesa, Sverige/Spanien, 2 veckor research (Twisting the Balance, 
premiär 2015)

Karin Melin & Aude Martes, Sverige/Spanien, 1,5 vecka research för 
kommande projekt

Cie Nuua, Finland, 3 veckor research (Taival, premiär 2016)

Under Subcase 2015. Foto Einar Kling Odencrants.
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Luis & Pedro Sartori do Vale, Finland/Brasilien, 4 veckor repetition 
(Dois, premiär 2016)

Magmanus, Sverige, 1 vecka repetition (Attached, inför turné USA)

Johan Wellton, Sverige, 2 veckor repetition (Glitch, inför turné Dan-
mark)

Ron Beeri & Itamar Glucksmann, Sverige/Israel, 3 veckor repetition 
(Lazuz, premiär 2016)

Miksi, Sverige, 2,5 veckor repetition (Figure Ground, premiär 2016)

MPAC, Sverige, 1 vecka research (Hairy Tales, premiär 2016)

Cie DeFracto, Frankrike, 2 veckor repetition (Dystonie, premiär 2017)

Animal Religion, Sverige/Spanien, 2 veckor research (Sapiens Zoo, pre-
miär 2016)

Subliminati Corporation, Frankrike, 2 veckor research (Oxymoron, 
premiär 2017)

Kompani Giraff, Sverige, 1 vecka repetition (2 % Impact, premiär 2016)

Lisa Mossberg, Sverige, 1 vecka research för kommande projekt

Totalt erbjöd alltså Subtopia under året 19 kompanier residens i sam-
manlagt 44 repetitionsveckor. De flesta avslutades med öppna s.k. 
work-in-progress- presentationer.

Subcase 
Subtopia fortsatte satsningen för att sätta Subcase på kartan som Nor-
dens självklara marknads- och mötesplats för samtida cirkus. Någon 
annan liknande plattform finns inte idag i Norden. Subcase är en inter-
nationell cirkusmässa, som lockar inköpare från Sverige, Europa och 
världen till Alby och Botkyrka. Med Subcase vill Subtopia bidra till att 

en mångfald av svensk och nordisk cirkus sprids ut i Norden och värl-
den. Vi har fokus på att stödja en mångfald av kvalitativa kompanier 
att nå ut. En utveckling Subcase vill verka för är att konstformen tar sig 
olika uttryck och former. 

Subcase är:

• en köp- och säljmässa 

• en katalysator för export av svensk och nordisk cirkus

• en mötesplats för nordiska och internationella arrangörer  
 och nordiska artister
 
•      en kompetensutveckling och inspiration för såväl 
 arrangörer som för kompanier
 
•       en motor för att ett brett konstnärligt utbud av samtida  
 nordisk cirkus ska ta plats på scenerna i Norden och Europa
   
•      en möjlighet för nya kvalitativa kompanier att etablera sig  
 på marknaden
 
•      en marknadsföring för svensk och nordisk cirkus lokalt,  
 regional, nationellt, nordiskt och internationellt

Subcase ska resultera i att nordiska och internationella samarbeten 
påbörjas mellan artister, mellan artister och arrangörer, samt mellan 
arrangörer.

Subcase 2015 samarrangerades med svenska, nordiska och baltiska 
partners. Programmet valdes ut i samarbete med Helsinki-festivalen i 
Finland, JONK i Jönköping, Köpenhamns Internationella Teater i Dan-
mark, ReReRiga-festivalen i Lettland. Subcase och de olika aktivite-
terna på Subcase genomfördes med stöd av Kulturrådet, Nordisk Kul-
turfond, Svenska Institutet, Franska Institutet och EU:s kulturprogram.
 Den 11-14 februari 2015 genomfördes Subcase för sjunde gången, 

Cirkuskompaniet Sisters deltog på Subcase 2015. Foto Dusko Miljanic. .
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denna gång på sju scener i Subtopiaområdet samt i samarbete med 
Södra Teatern och Dansens Hus i Stockholm, där två av föreställning-
arna presenterades. Totalt 23 nordiska kompanier presenterade sitt 
arbete live för 174 arrangörer, agenter, bidragsgivare och journalis-
ter från 21 länder. Särskilt glädjande var att många arrangörer kom 
resande långväga ifrån, såsom USA, Kanada, Brasilien, Kina och Syd-
korea. Det presenterades nio hellängdsföreställningar, sju work-in-
progress samt sju korta pitchar. Ytterligare tio kompanier presenterade 
sig vid bord i själva mässavdelningen, där även bl.a. Manegen, Stock-
holms Läns Cirkuskonsulent och DOCH befann sig. Kompanierna 
valdes efter en utlysning som gick ut i hela Norden. Ansökan var öppen 
endast för kompanier från Norden. 58 kompanier ansökte till Subcase 
2015. 

Totalt representerades alltså 33 nordiska cirkuskompanier. En ming-
elfest där arrangörer och kompanier kunde mötas på ett lättsamt sätt 
arrangerades i samarbete med Södra Teatern på Kägelbanan. Innan 
Subcase erbjöds samtliga kompanier personliga coachning-sessioner. 

Ett seminarium om konstnärlig research inom samtida cirkus på 
DOCH (Dans och Cirkushögskolan i Stockholm) hölls för samtliga 
deltagare. Gästerna på Subcase 2015 erbjöds även guidade turer i Sub-
topia, samt rundvandringar på DOCH och Cirkus Cirkör. Vi bjöd in 
cirkusstudenterna från DOCHs treåriga cirkusprogram att delta som 
observatörer på Subcase. Det internationella samarbetsprojektet Auto-
pistes, som Subtopia är partner i och som finansieras med stöd av bl.a. 
EU och Kulturrådet, organiserade en workshop för 18 internationella 
arrangörer på mässan. 

Resultaten från Subcase 2015 kan sammanfattas så här: 
Samtliga medverkande kompanier har kompetensutvecklats, fått en 
stor mängd nya kontakter, marknadsförts i stora delar av Europa och 
även i övriga världen, hittat samproducenter för sina produktioner 
och sålt föreställningar. De unga fristående kompanierna har stärkts 
väsentligt. Nya kontakter och samarbeten har uppstått mellan nordiska 
artister som mötts under Subcase. Nordiska arrangörer har kompe-
tensutvecklats, breddat sin kunskap om samtida nordisk cirkus och om 
internationella turnénätverk, samt fått en stor mängd nya kontakter. 

Internationella arrangörer har kompetensutvecklats, fått kontakt med 
och kunskap om nordiska arrangörer, och programlägger nu fler nord-
iska föreställningar. Projektet har stärkt en upplevelse av nordisk sam-
hörighet och vilja till nordiskt samarbete inom cirkusen, såväl bland 
artister som bland arrangörer. 

Bland några konkreta resultat värda att nämna (och detta är endast en 
bråkdel) är att fyra kompanier från Subcase omedelbart bjöds till Bra-
silien, att två kompanier bjöds in att spela i New York under den stora 
scenkonstfestivalsäsongen där i januari, att ett kompani erbjöds en hel 
turné i Holland, att ett alldeles nybildat kompani fick en internationell 
agent och nu spelar på stora festivaler i såväl London som Australien, 
att ett kompani fick en månads turné i Danmark, att ett kompani bju-
dits in i flertalet omgångar till USA, och ytterligare ett kompani anlita-
des av en agent för en månads turné i England. 

Under 2015 marknadsfördes Subcase på Dansmässan i Stockholm, 
APAP i New York, Fira Tarrega i Spanien, Montreals cirkusfestival i 
Kanada, Circa Festival i Frankrike och PAMS i Sydkorea. En ny grafisk 
profil togs fram, och ny hemsida lanserades i december.

Rådgivning till cirkuskompanier
Under året coachade, stödde och marknadsförde Subtopias cirkusko-
ordinator ett antal cirkuskompanier och artister vad gällde produktion, 
bidragsansökningar, internationella kontakter och utvecklingsstra-
tegier. Kompanier och artister som erhöll olika former av rådgivning 
av cirkuskoordinatorn under 2015 var bl.a. Ron Beeri, Svalbard Com-
pany, Johan Wellton, Sisters, Animal Religion, Angela Wand, Magma-
nus, Leire Mesa, John-Paul Zaccarini, Balagans, Claire Parsons Co, 
Miksi, Circus Arts/Burnt Out Punks, Subliminati Corporation, ReAct 
och 100 % Circus. 

 
Under året representerade Emelie Envall Subtopia i styrelsen för Mane-
gen, den svenska branschorganisationen för cirkus, varieté och gatu-
performance. 

Deltagande i internationella nätverk och plattformar
För 2015 erhöll Subtopia stöd från Kulturrådet för deltagande i fyra 

Föreställningen Marmelade av Claire Parsons Co deltog på Subcase 2015. Foto Einar Kling Odencrants.
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internationella nätverk: FACE, Circostrada, Nordic Baltic Circus Net-
work samt Circus Next. 

Nordic Baltic Circus Network (NBCN)
NBCN är ett nätverk av nordiska och baltiska organisationer, som 
utvecklats ur New Nordic Circus Network (etablerades 2008). Nätver-
ket har i samverkan genomfört en mängd aktiviteter som främjat den 
konstnärliga utvecklingen för nordiska cirkusartister och spridningen 
av deras verk. Nätverket fick under 2015 stöd från Kulturkontakt Nord 
för såväl produktionsmässiga som konstnärliga workshoppar , för eta-
blerande av nätverket i dess nya organisationsform, samt för en kart-
läggning av nordisk cirkus. Cirkuskoordinatorn deltog under året i 
möten i Helsingfors och Stockholm.

Circostrada
Circostrada är ett europeiskt informations- och utbytesnätverk inom 
cirkus och gatuperformance. Det bildades 2003 av det franska natio-
nella centret Hors Les Murs i Paris för utveckling av dessa konstformer. 
Nätverket består idag av ca 60 organisationer från 18 länder i Europa. 
Cirkuskoordinatorn deltog under året på ett nätverksmöte i Spanien 
samt ett i Helsingfors.

Circus Next (tidigare Jeunes Talents Cirque Europe)
Subtopia valdes in som svensk partner i den europeiska plattformen 
Jeunes Talents Cirque Europe redan 2009. JTCE startades 2001 på upp-
drag av det franska kulturministeriet, med syftet att verka för konstnär-
lig utveckling inom cirkus, särskilt genom att stödja unga artister och 
nyskapande projekt. Under 2011-2012 omstrukturerades plattformen 
och bytte då även namn till Circus Next. Det nya projektet startade i 
april 2012 med nya utlysningar för kompanier över hela Europa att 
ansöka till stödprogrammet under 2012, 2013 och 2015. Circus Next 
utgörs idag av 27 organisationer, scener och kreationscenter. Själva 
urvalsjuryn består av 13 europeiska medlemmar, varav Subtopias cir-
kuskoordinator är en. Plattformen erhöll 2013 ett treårigt stöd från 
EU:s kulturprogram.

Subtopias cirkuskoordinator valdes för 2015 till ordförande och mode-
rator för Circus Nexts jury. I utlysningen 2015 kom 141 ansökningar 

in från hela Europa. I en urvalsprocess i flera steg under året valdes 15 
europeiska kompanier ut på hösten för att möta juryn och presentera 
utdrag ur deras projekt live. Av dessa 15 kompanier är två kompanier 
svenska och har erhållit stöd från Subtopia: Miksi samt Ron Beeri & 
Itamar Glucksmann. Sju kompanier valdes i slutänden ut och erhöll 
ekonomiskt bidrag och residens samt en omfattande marknadsföring 
i de europeiska institutionella cirkusstrukturerna. De svenska kom-
panierna var tyvärr inte med i det sista urvalet, men deras deltagande 
har inneburit en omfattande internationell marknadsföring och de har 
tack vare sin medverkan hittat internationella samarbetspartners. I 
juni 2016 kommer de sju utvalda projekten att presenteras för hundra-
tals internationella arrangörer i Paris. 

Medverkan i Circus Next har för cirkuskoordinatorn inneburit en unik 
pågående kompetensutbildning om aktuella konstnärliga tendenser 
och projekt i Europa, samt om kriterier för europeiska arrangörer att 
programlägga sina scener och festivaler. Medverkan innebär att cirkus-
koordinatorn kan dela med sig av denna kunskap till den svenska cir-
kusbranschen, samt marknadsföra svenska kompanier i dessa nätverk 
och verka för att de får del av europeiska stödstrukturer. 

Fresh Arts Coalition Europe (FACE)
FACE är ett nytt internationellt nätverk av organisationer som stödjer, 
promotar och informerar om nya samtida socialt engagerade tvärdis-
ciplinära konstformer: scenkonst i det offentliga rummet, samtida cir-
kus, ’site specific’ scenkonst och interaktiva community-projekt. 

Nätverket skapades 2014, och har idag ett 70-tal medlemsorganisa-
tioner i och utanför Europa. Nätverket verkar för kunskapsutbyte och 
utveckling av sektorn genom internationella samarbeten. Det drivs 
av en internationell styrelse, och koordinatorn är baserad i Paris och 
Köpenhamn. Under året deltog Subtopia på ett möte i Köpenhamn 
samt i två av FACE organiserade besöksresor; i januari i New York med 
syfte att få en förståelse för organisering och finansiering av scenkon-
sten i New York och USA (Subtopias cirkuskoordinator bjöds då även 
in till att tala på ett seminarium på scenkonstmässan APAP), samt i 
oktober i Sydkorea med syfte att marknadsföra Subcase samt att sam-
mankopplas med den gryende sydkoreanska cirkussektorn.    
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Autopistes: Circus Dissemination
I maj 2013 lämnades det in en ansökan för ”Autopistes: Circus Dissemi-
nation” till EU:s kulturprogram ”Samarbete med tredje land”; ansökan 
bifölls och projektet satte igång i november 2013.

Autopistes var ett tvåårigt samarbetsprojekt som syftade till att bygga 
europeiska och nordamerikanska turnénätverk för cirkusföreställ-
ningar och få scener och festivaler att arbeta tillsammans för att på så 
sätt bidra till ett bättre flöde av konstnärligt arbete. Projektet emane-
rade ur dynamiken i fyra metropoler för samtida cirkus: Montreal, Bar-
celona, Toulouse och Botkyrka. I dessa områden har cirkusen ett starkt 
fäste som konstnärlig och professionell bransch med kreationscenter, 
träning för professionella artister, artistnätverk, högre utbildning och 
en publik som är van vid cirkus. Mellan, inom och runt omkring met-
ropolerna finns kompletterande behov och expertis och det existerar 
redan samarbeten och synergier som kan stärkas. 

Under 2014-2015 organiserade Autopistes tre olika typer av aktiviteter: 

•  Workshoppar för scener och festivaler, i syfte att definiera  
 och designa strukturer för samarbetsnätverk för cirkustur- 
 néer. Under 2015 deltog Subtopias cirkusavdelning i genom- 
 förandet av två workshoppar för arrangörer från sydvästra  
 Europa, Norden och Nordamerika: i Montreal i juli och  
 på Subcase i Stockholm i februari. Vid båda tillfällena bjöd  
 vi med representanter från Vara Konserthus, JONK Jönkö- 
 ping och Stockholms Kulturfestival liksom arrangörer från  
 Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.  

•  Turnéer för cirkuskompanier där metoder och samarbeten
 kan prövas. Omkring 15 kompanier från sydvästra Europa,  
 norra Europa och Nordamerika turnerade under projek- 
 tets två år. För turnéer under 2015 valdes tre nordiska kom- 
 panier ut: Magmanus fick med stöd av projektet presentera  
 sin föreställning vid 38 speltillfällen på en stor turné i USA,  
 Johan Wellton fick stöd att genomföra en turné i Danmark,  
 och Svalbard Company presenterades i Frankrike. Projektet  
 finansierade alla rese- och boendekostnader samt scen och  
 marknadsföring. Till Norden kom genom projektet turnéer

 med The 7 Fingers från Kanada, Cie Betti Combo från  
 Frankrike och La Industrial Teatrera från Spanien. 

•  Seminarier där erfarenheter, lärdomar och goda exempel  
 från projektet samlades och utvärderades ägde rum i Mont- 
 real i juli och avslutningsvis i Toulouse i oktober.  

Projektet avslutades i november 2015. Konkreta resultat av projektet är 
att det nu har bildats tre nätverk för turnéläggning av cirkus: ett längs 
östkusten i USA, ett i regionerna i norra Spanien och södra Frankrike 
– och ett i Sverige! Det nyskapade svenska nätverket, där 21 arrang-
erande organisationer från hela Sverige deltar, höll under hösten två 
möten och har gett sig själv namnet CirkusNät Sverige (CircusNet Swe-
den). 

Autopistes var ett samarbetsprojekt som drevs av La Grainerie i Tou-
louse (koordinator), Institut Ramon Llull i Barcelona, La Tohu i Mont-
real och Subtopia. Till projektet knöts ett 30-tal associerade partners, 
vilka medverkade i turnéläggningar. 

Projektet genomfördes med stöd av EU:s kulturprogram, Svenska 
Institutet, Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, Barcelona stad, Bureu de 
Québec i Barcelona, Montreals kulturdepartment och kulturråd, Fran-
ska Institutet, Barcelona stadsfestival Mérce, Midi-Pyreneernas region, 
Toulouse stad och Balma stad.

Projektet följdes upp av en ny ansökan till Erasmus + för fortsättning 
av workshoppar  för arrangörer. Ansökan bifölls och projektet Circus 
Incubator drar igång 2016. 

CASA: Circus And Street Arts Circuits
CASA är ett europeiskt utvecklingsprogram som designats av fem 
organisationer:
MiramirO (Belgien), SirkusInfo Finland (Finland), Cirqueon (Tjeck-
ien), Fira Tàrrega (Spanien) och Subtopia (Sverige). Det tvååriga pro-
jektet syftar till kompetensutveckling i internationellt arbete och kun-
skapsutbyte mellan professionellt verksamma inom samtida cirkus och 
scenkonst i det offentliga rummet, med särskilt fokus på strategier att 
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nå nya målgrupper och arbetsmarknader, såväl lokalt som nationellt 
och internationellt. CASA vill hjälpa yrkesverksamma att utveckla sin 
kunskap att arbeta gentemot andra kulturella kontexter och konstnär-
liga miljöer, liksom sin kompetens i interkulturell kommunikation. 
CASA kommer att göra professionell expertis och information till-
gänglig och främja utbyte av kunskap och know how, i syfte att diversi-
fiera sektorns metoder och arbetssätt.

 
Under 2015-2017 organiserar CASA tre olika typer av aktiviteter:

•  Endagsworkshoppar för artister i marknadsföring och 
kominmunikation med internationella experter. En work-
shop hölls i Subtopia i december, 15 svenska kompanier del-
tog. Magnus Nordberg från Nordberg Movement, Rachel 
Clare från Crying Out Loud och Yohann Floch från FACE 
network föreläste.

•  Sjudagars upptäcktsresor till fem olika kulturella kontex-
ter organiseras för professionellt verksamma inom sektorn 
av olika nationaliteter. De besöker festivaler, residenscen-
ter, utbildningar m.m., och möter en bredd av lokala aktö-
rer, från artister till kulturråd. Expeditionerna syftar till att 
öppna upp för nya perspektiv i termer av arbetsmöjligheter 
och ska inspirera till nya arbetsmetoder. Deltagarna ser före-
ställningar och exempel på kreativa strategier med fokus på 
publik- och marknadsutveckling. Resorna äger rum under 
2016 och går till Sverige, Belgien, Finland, Spanien och 
Tjeckien.

•  Multimediaguider med översikt över de fem partnerländer-
nas kulturella, konstnärliga och kulturpolitiska kontexter 
vad gäller cirkus och scenkonst i det offentliga rummet. Gui-
derna presenterar exempel på ”good practices” inom mark-
nads- och publikutveckling. De kommer att erbjuda väl 
underbyggd information i olika format. Guiderna läggs upp 
på en öppen hemsida under 2016, tillgänglig för alla. 

 
Målgrupper för projektet är artister, producenter, arrangörer och utbil-
dare, från såväl större som mindre organisationer, fria aktörer liksom 
institutioner. Totalt 250 personer från EU kommer att delta i work-
shoppar, och 70 personer i studieresor under projektets gång.  
 
Projektet genomförs med stöd av EU:s Creative Europe, och har även 
erhållit finansiering från Kulturrådet.

Cirkusföreställningar, cirkusmässor och showcase
Cirkusavdelningen på Subtopia såg under 2015 ett hundratal cirkusfö-
reställningar på festivaler, mässor, seminarier och showcase i Europa, 
Nordamerika och Sydkorea. Vi deltog även på redovisningar av projekt 
och examensarbeten på DOCH, samt besökte Dansmässan. Vi bjöds 
in som talare i två seminarier på Scenkonstbiennalen i Malmö; ett om 
cirkusens utveckling i Sverige och ett om internationella samarbeten, 
samt på ett seminarium i USA på APAP. Vi deltog i ett möte om resi-
dens som arrangerades av Kulturkontakt Nord i Köpenhamn i oktober. 
Vi anlitades som rådgivare för Circus Now cirkusfestival i New York 
vad gällde programläggning och Berlin Circus Festival angående deras 
framtida utveckling. Vi ingick i närmare samarbete med scenkonst-
mässa Fira Tarrega i Katalonien kring programläggning och sampro-
ducerade Leire Mesas föreställning No Tenemos Titulo. Cirkuskoor-
dinatorn bjöds även in till andra dylika evenemang, föreläsningar och 
jurydeltaganden, men kunde av tidsskäl inte närvara på samtliga. Inför 
2016-17 har Kiki Muukkonen tackat ja till att delta i Scenkonstbienna-
lens programläggningsgrupp, som representant för samtida cirkus. 

Cirkusprogrammet för våren 2016 i Hangaren Subtopia förhandlades 
och bokades under hösten.

Finansiering av projekt
Cirkuskoordinatorn ansökte under året ett antal offentliga stöd för 
olika projekt. Tio ansökningar bifölls: Nordisk Kulturfond för Subcase 
310 000 kr, Kulturrådet för Subcase 200 000 kr, Kulturkontakt Nord 
för nordiskt residensprogram 300 000 kr, Kulturrådet för deltagande i 
internationella nätverk 50 000 kr, Svenska Institutet för internationellt 
deltagande på Subcase samt medverkan på seminarium i Toulouse 70 
000 kr, Franska Institutet för Subcase 13 000 kr, Kulturrådet för CASA 
150 000 kr, CircusInfo Finland för Subcase 80 000 kr, TOHU för resa 
till Montreal 6000 kr, Circus Next för resor till möten 7000 kr. Totalt 1 
186 000 kr. Dessutom erhöll Subtopia ca 250 000 kr i stöd från EU-pro-
jektet Autopistes för diverse aktiviteter som genomfördes under året. 

Subtopias cirkusavdelning deltog under året även i en ny ansökning 
till Creative Europe, för ett samarbetsprojekt mellan europeiska scener 
som presenterar cirkus. Ansökan avslogs dock. Eventuellt kommer en 
ny ansökan att göras 2016. 

Marknadsföringsinsatser cirkus
Marknadsavdelningen arbetar kontinuerligt med den konstnärliga 
programchefen och gästspelsproducenten kring samtliga av Hanga-
ren Subtopias cirkusföreställningar. Du kan läsa mer om kommunika-
tions-, marknads-, och publikarbetet under Hangaren Subtopia.

Marknadsavdelningen är ansvarig för all kommunikation och mark-
nadsföring kopplad till Subcase Subtopia Circus Fair. I år gjordes en 
extra insats för att ta fram en ny monter, broschyr mm inför en inter-
nationell kampanj för Subcase. Subcase fick i slutet av året en ny webb-
plats under subtopia.se som skapades tillsammans med webbyrån 
Bazooka som även gjort subtopia.se.  
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FILM OCH MEDIA
Film kan ha olika skepnader och syften. Film kan vara konst, under-
hållning, information, reklam, en hobby, ett yrkesområde, en industri, 
ett verktyg för att dokumentera eller för att skapa social förändring. I 
Subtopia är filmen allt detta. I Subtopia samlas filmare på olika nivåer; 
från nybörjare och amatör till talang och proffs. Denna blandning och 
mötena dem emellan är viktig för Subtopia då vi vet att filmindustrin, 
så väl som konsten, är beroende av nya idéer och utveckling och att 
unga talanger gagnas av att känna närhet och koppling till den etable-
rade filmindustrin. Vi vet att gränsen mellan proffs och amatör är fly-
tande och arbetar därför aktivt med att attrahera och stötta branschen, 
så väl utbildningar och resurscentra som fritidsbaserade hobbyprojekt.

Efter flera framgångsrika år lades under 2015 utbildningen Manuspi-
loterna på is på obestämd tid då huvudmannen genomgår en omor-
ganisation. Nytt är att Filmbasen, som är en del av Subtopias kluster, 
inledde samtal med Stockholms Dramatiska Högskola under hösten 
2015 för att starta upp en ettårig projektorienterad filmutbildning med 
placering i Subtopia.

Satsningen kring utvecklingen av en filmby fortsätter tillsammans med 
befintliga aktörer i Subtopias kluster och med andra externa intressen-
ter. 2015 fick klustret en ny aktör, Dekorverket, som har byggt upp en 
dekorverkstad i det som var Studio 1 och Studio 2. Ett viktigt komple-
ment i en växande filmby.

Antalet film- och TV-inspelningar är fortfarande få sett till den kapa-
citet vi har i Subtopia. Kortfilmen ”Dylan”, författad och regisserad av 
Arkan Aasad med Peter Krupenin som producent, spelades in under 
sommaren i Produktionshuset vid Hangaren Subtopia.

Under året var det ca 17 inspelningar fördelat inom spelfilm, doku-
mentär, reklam, musik och mode. Orsakerna till att så lite spelfilm och 
fiction spelas in är flera, men en avgörande faktor att det inte spelas in 
så mycket film i regionen generellt.

Nationella och internationella nätverksprojekt och processer
Subtopia har under året deltagit i ett antal filmfestivaler, filmrelaterade 
event och sammankomster. Vid dessa har Subtopia knutit kontakter, 
inhämtat information, deltagit i samtal och debatter, spridit informa-
tion om Subtopia och om aktörerna och hyresgästerna i Subtopiak-
lustret och diskuterat samarbeten. I nätverkandet har sociala medier 
fortsatt att spela en roll även om fokus legat på fysiska möten där både 
filmsamordnaren och ansvarig för uthyrning av studior gjort ett aktivt 
jobb.  

Filmregion Stockholm-Mälardalen anordnade en panel under Studiobar Subtopia 2015. Foto Elin Borrie.
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URBAN KONST
Subtopias syn på konst i det offentliga rummet handlar om att använda 
den urbana kontexten som en kanvas för konstnärligt uttryck och bud-
skap. Den urbana konsten handlar om att kommunicera  i det offent-
liga rummet oavsett format.

Subtopias alltmer konkreta arbete med den urbana konsten hänger 
ihop med att Graffitifrämjandet uppvaktade oss kring att etablera en 
öppen vägg i området 2010-2011. Under åren har samarbetet fördju-
pats mellan oss och även med Studiefrämjandet.

Graffitiväggarna
Stora Subtopiaväggen vid Hangaren Subtopia
Med fyra år i ryggen är Stora Subtopiaväggen numer en självklar och 
uppskattad del i Stockholms utbud av öppna väggar och en stor del av 
de verksamma graffitikonstnärerna verkar ha kännedom om platsen. 

Under hösten 2014 tillsattes väggvärdar för att kunna ha väggen öppen 
varje söndag. Samma upplägg fortsatte under våren 2015. En utvärde-
ring gjordes i juni då det kunde konstateras att söndagarna under våren 
av olika anledningar haft få besökare. Därför ändrades upplägget till att 
låta konstnärer boka in enskilda tider på valfria veckodagar. På det sät-
tet är det nu möjligt att vara mer flexibel i när väggen används och det 
ger konstnärer möjlighet att skapa själva under flera timmar utan att 
behöva konkurrera med andra om ytan.

Stora Subtopiaväggen var öppen för allmänheten vid 19 tillfällen under 
2015. Totalt besökte 83 personer väggen under dessa dagar, alltså ett 
snitt på fyra personer per tillfälle. Som mest besökte 25 personer väg-
gen under en dag, som minst en person.

Under året har Stora Subtopiaväggen också använts till workshoppar , 
studiebesök och företagsevent.

Lilla Subtopiaväggen vid Subtopia
Vår mindre vägg, Lilla Subtopiaväggen, har varit ett mycket uppskattat 
inslag i området och besöks väldigt ofta. Väggen har varit helt öppen 

att använda kvällar och helger vilket gjort att fler valt att besöka den 
istället för Stora Subtopiaväggen och väggens placering vid Subtopias 
huvudentré har bidragit till ett levande och inspirerande första möte av 
platsen.

Eftersom besökare inte behöver boka väggen har ingen statistik kun-
nat föras och vi vet därför inte hur många som totalt besökt Lilla Subto-
piaväggen. Vad vi vet är att den besöks både vardagar och helger, både 
dagtid och kvällstid och i alla väder. 

Inomhusgalleriet
Utställningar i Subtopias restaurang under 2015:

•  2014-11-12 till 2015-01-13 Sari Nuttunen 
 (2 veckor under 2015)

•  2015-01-20 till 2015-02-24 Xavier Velázquez (5 veckor)

•  2015-02-25 till 2015-03-31 Nada Ali (5 veckor)

•  2015-04-01 till 2015-05-12 Art Agent (6 veckor)

•  2015-05-18 till 2015-08-17 Anthony Mills 
 (13 veckor, över sommaren)

•  2015-08-18 till 2015-09-18 Rita Örjands (5 veckor)

•  2015-09-21 till 2015-11-13 Ann-Katrin Blomkvist 
 (8 veckor)

•  2015-11-16 till 2016-01-18 Chris Hili (7 veckor under 2015)
 

Sammanställning 
Totalt ställde åtta personer ut sina verk i Subtopias inomhusgalleri 
under 2015. Av dessa var:  6 kvinnor (75%) och 2 män (25%).  
Totalt satt utställningar uppe i 51 veckor under 2015.

Konstnären Puppet har griddat en bro i Subtopiaområdet. Foto Richard Andersson.
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Utomhusgalleriet
Subtopias utomhusgalleri fortsätter att växa. Tack vare vår konstguide 
(som både finns på hemsida och utskriven i entrén) har besökare själva 
kunnat gå en konstvandring och läsa om konstverken i området. Under 
året har även ett flertal ledda konstvandringar gjorts med nyfikna skol-
klasser, företag och politiker.

Nytillkomna konstverk i utomhusgalleriet under 2015
2015 tillkom verk av två av Sveriges kanske mest välkända konstnärer; 
Ziggy och Puppet.

Ziggy – Målning på dörren till Bageriet, Rotemannen 1
Varje stad har sina egna legender och i Stockholm är det Ziggy. Han 
är en av de första graffitimålarna i Sverige. Hans karriär började redan 
1983 och har sedan dess inspirerat en hel generation konstnärer, sam-
hällskritiker och punkare. Han är lika aktuell idag som när han på 
80-talet satte standarden för skandinavisk graffiti.

Här hos oss har han skrivit sina största hemligheter med ett kryptiskt 
typsnitt han hittat på själv. Skriften är lager på lager där det innersta 
lagret är den hemligaste hemligheten. Och det ska gå att tyda! Vi fick 
även några av Ziggys klassiska dödskallar målade på baksidan av spök-
tågets skorstenar.

Puppet – Grids på bilbron vid Studio 1 och Studio 2
Puppet är en av Sveriges första graffitikonstnärer och han har målat 
utan avbrott sedan 1984. Han arbetar mycket med så kallade grids, där 
han skapar figurer och världar utifrån rutmönster. I Subtopias utom-
husgalleri har Puppet ”griddat” en hel bro. Just broar är något han har 
arbetat mycket med, bland annat på grund av deras starka symbol-
värde. 

Sammanställning
Totalt har nu 13 konstnärer och konstnärskollektiv skapat konst i Subto-
pias utomhusgalleri varav två stycken tillkom under 2015. Av dessa är:
3 kvinnor (23%), 9 st män (69%) och 1 konstnärskollektiv (7%).
7 kommer från Sverige (54%), 4 från Europa (Belgien, Holland, Tysk-
land och Storbritannien) (31%) samt 2 utanför Europa (USA/Sverige 

och Mexiko) (15%).

Övrigt
Handbok: Öppna väggar – för främjande av kultur och demokrati
Under våren 2015 ingick Subtopia, med stöd av European Cultural 
Foundation, i ett större samarbete med Graffitifrämjandet och Studie-
främjandet som syftade till att skapa en handbok om öppna väggar. 
Idén var att ge inspiration och matnyttig kunskap till andra aktörer 
som vill uppföra väggar på andra håll i landet.

Handboken släpptes i april och den 25 april arrangerades en release i 
Subtopiaområdet med seminarium, graffitiworkshoppar , livemålning 
och öppnar väggar. Handboken har sedan dess distribuerats ut i landet 
via Graffitifrämjandet, Subtopia och Studiefrämjandet. Den finns även 
digitalt på webben att ladda ner gratis.

Den 29 juni arrangerade Subtopia, Graffitifrämjandet och Studiefräm-
jandet ett seminarium under Almedalen på handbokens tema: ”Att 
öppna en vägg – om demokrati och mångfald”. De som medverkade 
var: Tom Piha (Studiefrämjandet), Karin Lekberg (Subtopia), Tobias 
Barenthin Lindblad och Linn Lidberg (Graffitifrämjandet)
Seminariet finns att titta på på youtube: https://www.youtube.com/wat
ch?v=DDidxtzg8i0&feature=youtu.be

Idea Camp
Under ”Idea Camp 2015 - Build the city” den 24-25 september deltog 
Graffitifrämjandet. De informerade om och delade ut handboken, Idea 
Camps deltagare fick prova på att måla graffiti och Stora Subtopiaväg-
gen var öppen för allmänheten.

Studiebesök
10 studiebesök gjordes under året med totalt 200 deltagare.

Graffitiworkshoppar 
Under året genomförde Graffitifrämjandet två workshoppar  (14 mars 
och 21 oktober) för externa aktörer vid Stora Subtopiaväggen, för totalt 
25 personer. Även IOGT-NTO-föreningen Vildvuxen genomförde en 
workshop (28 mars) vid Stora Subtopiaväggen.

Konstverken på Lilla Subtopiaväggen förnyas konstant. Foto Elin Borrie. 
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Bilkonvent
6-7 december 2015 arrangerades ett bilkonvent i Hangaren Subtopia. I 
samband med detta målades ett motiv på Stora Subtopiaväggen som en 
presentation för besökarna.

Samarbeten
Graffitifrämjandet
Subtopia har ett fortsatt nära samarbete med Graffitifrämjandet och 
Subtopias representant för urban konst sitter fortfarande som ledamot i 
Graffitifrämjandets styrelse.

Under året har en arbetsgrupp startats inom Graffitifrämjandets sty-
relse som syftar till att skapa ett nätverk för representanter för olika 
öppna väggar i Sverige. Arbetsgruppen leds av Subtopias representant 
i styrelsen.

Scarlett Gallery
Subtopia samarbetar även fortfarande med Scarlett Gallery kring 
konstnärer som bjuds in till utomhusgalleriet.
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KLUMP SUBTOPIA
Känsla, koncept och företag
KLUMP Subtopia är en inkubator för kulturella och kreativa näringar 
samt företag med sociala drivkrafter. Syftet med KLUMP Subtopia är 
att stötta individer och grupper att utveckla sina visioner till hållbara 
företag. Utvecklingen sker i tre faser: känsla, koncept och företag. I den 
inledande fasen får en individ eller grupp stöd att förstå sin egen för-
måga och möjlighet att förverkliga idéer. Den andra fasen bekräftar att 
världen är intresserad av idén genom att individen eller gruppen lär sig 
beskriva sin verksamhetsidé och hitta sin marknad. I den tredje fasen 
byggs ett företag kring verksamhetsidén och man utvecklar ledarska-
pet och företagets organisation. 

Platsen, metoden och deltagarna 
Det viktigaste lärandet är att förstå de tre faserna och se styrkorna i 
KLUMP-metodiken. KLUMP Subtopia har varit framgångsrikt och det 
är viktigt att förstå varför. De viktigaste framgångsfaktorerna har varit:

•  En välkomnande och öppen plats

•  Ett närvarande värdskap

•  Lätt att känna tillhörighet och bli del av sammanhanget och 
av KLUMP Subtopias varumärke

•  Enkla, handfasta verktyg för att lära

•  Tillförsikt och förmåga att underhålla drivkrafter 

Vardagen i inkubatorn
In- och utflödet av medlemmar i KLUMP Subtopia är stabilt på ca 80 
medlemmar utslaget över helåret. KLUMP Subtopia lockar personer 
som arbetar med konst, kultur och sociala utmaningar. 

Under året har KLUMP haft ca 130 bokade möten med KLUMP-med-
lemmar och personer/organisationer utanför KLUMP Subtopia. Vi har 
anordnat fem frukostmöten och medlemsträffar och KLUMP Subto-
pia har varit öppet och bemannat i princip årets alla vardagar. Möjlig-

heten att ha en kontorsplats i ett sammanhang med andra människor 
samt coachning är de viktigaste skälen till varför medlemmarna väljer 
KLUMP Subtopia.

Värt att nämna är att:
KLUMP-medlemmen Sandra Kinneman Nordström, The Good Tribe, 
blev i skiftet december 2014/januari 2015 antagen av inkubatorspro-
grammet Reach for Change, Kinnevikgruppens inkubatorsprogram 
för socialt företagande. KLUMP har därmed levererat 30 % av Kinne-
viks Change Leaders under de tre senaste åren.

Ungt Mode (mode och hållbarhet), The Good Tribe (Good talents) och 
Boodla (demokratiodling) har fått treåriga stöd av Allmänna arvsfon-
den för att utveckla och driva sina verksamheter. 

Coocoolo släppte appen Coocoolo Roll och Coocoolo Santa på App-
store och Google Play. 

Bollywoodperan fick 75000 kr av Kreativa fonden i Botkyrka. 

Arkan Asaad var sommarvärd i P1 och tilldelades C10 Award. 

Utmana fick förlängt stöd från Stockholms Läns landsting för Fram-
steg samt projektbidrag från Konstnärsnämnden för konstprojektet 
Räddningen. 

The Good Tribe arrangerade Expedition Botkyrka för tredje året i rad. 

Dominic Kelly och Mitra Hoop talade på TEDx. 

Returnity/Fia Sjöström höll 36 timmars workshop på All-Russian 
Museum of Decorative Arts i Moskva.

Ungt Mode hyrde KLUMPs lilla kontor fram till december 2015.
 Därefter flyttade ut flyttade MultiCoach och Abdi Abdigani in. 

 

Foto Klara G
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Klumpologi 
Under 2015 har vi skrivit inspirationsboken “KLUMPologi - så fun-
kar en kulturinkubator.” Den är skriven på svenska och engelska och 
är finansierad av European Cultural Foundation. I februari 2016 har 
boken release och i samband med det anordnar vi seminariet “Kultur 
och företagande - en bra idé?”. 
I boken har vi satt KLUMP Subtopias metod på pränt i en form som 
andra kan ta del av. Vi har velat beskriva hur coachingen går till och att 
sammanhanget spelar stor roll för att människor ska våga lyckas för-
verkliga idéer. Vi hoppas att boken inspirerar fler att följa KLUMP Sub-
topias exempel.

Projekt och processer 
I september var Subtopia värd för det europeiska eventet Idea Camp 
2015 på temat ”Build the city”. Metodik från KLUMP Subtopia i samar-
bete med den spanska organisationen Platoniq användes i den genom-
gående idéutvecklingsworkshoppen.

KLUMP Subtopia, tillsammans med D.I.T. Subtopia, anordnade första 
träffen för ett lokalt nätverk med organisationer som stöttar människor 
att inspireras till förändring, förverkliga idéer och nå sina mål. Nätver-
ket består av Miljonbemanning, Changers Hub, Multicoach och The 
Good Tribe.

Marknadsinsatser för KLUMP Subtopia 
Varje vecka har marknadsavdelningen möte med KLUMP Subtopia 
för att planera insatser för specifika event, konceptualisera och ta fram 
marknadsföringsmaterial för tjänster som inkubatorn kan tillhanda-
hålla samt för att stärka det långsiktiga arbetet. 
Under 2015 har marknadsavdelningen arbetat med framtagandet av 
boken ”KLUMPologi – så funkar en kulturinkubator”. Marknadsav-
delningen var även involverad i lanseringen av boken som kombineras 
med ett seminarium som hålls under första delen av 2016. 
Marknadsavdelningen tog även fram en ny profilbild för KLUMP Sub-
topia som bland annat används som vykort och i kampanjer. 
KLUMP Subtopia deltog även på två lokala festivaler: ”Hjärta Bot-
kyrka” samt ”This is Alby”.

Klumpologi - så funkar en kulturinkubator. Formgivning Studio Daniella Juvall. Illustrationer Maja K Zetterberg.
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D.I.T. SUBTOPIA
D.I.T. är en förkortning av ”Do It Together”. Begreppet D.I.Y. – ”Do it 
yourself ” har inspirerat Subtopia i valet av namn. D.I.T. Subtopias verk-
samhet vänder sig till barn och unga i Botkyrka. Sedan 2013 har D.I.T. 
Subtopia varit en viktig katalysator för flera verksamheter, projekt och 
individers utveckling i området. 

Syftet med D.I.T.
Det övergripande syftet med D.I.T. Subtopias verksamhet är att komplet-
tera redan befintliga verksamheter som erbjuds unga i Botkyrka och dess 
närområde. Inriktningen är kultur, konst och andra kreativa uttryck. 
D.I.T. Subtopia skall ge unga människor en möjlighet att tillsammans 
genomföra större och mindre projekt utifrån egna intresseområden, det 
egna engagemanget och med eget ansvar (men stöd och lämpliga ”verk-
tyg” från D.I.T. Subtopia). D.I.T. Subtopia strävar efter att ge ungdomar 
möjligheten att vara kreativa utifrån där de själva befinner sig och ge dem 
förutsättningar att växa positivt och vara en del av samhället genom sitt 
skapande. Ge dem hopp och verktyg att växa och bli empatiskta, otämjda 
och modiga. Genom samverkan tillsammans med organisationer, myn-
digheter, förvaltningar och företag som arbetar inom vitt skilda områ-
den, t.ex. geografi, religion, kultur och politik, bildas gränsöverskridande 
perspektiv inom ramen för konst och kultur.

Verksamheten har delaktighet, medbestämmande, ansvarstagande och 
samverkan som övergripande mission. 

Subfuzion
Subfuzion är en förening som engagerat många unga vuxna i Botkyrka. 
Föreningen samarbetar med flera olika aktörer i Botkyrka, men även 
utanför Botkyrka eftersom unga i Botkyrka umgås över kommungränser 
och vill göra det. Styrelsen består av unga botkyrkabor som under 2014 
bestämde man sig för att uppgradera och uppdatera föreningen under 
2015. Allt bygger på ideella krafter och många unga byts ut i styrelsen för 
att man ska vidare i livet. Detta är en utmaning eftersom det är svårt att 
skapa kontinuitet. Föreningen har en lång historia och redan 2008 till-
delades man Anna Linhds minnesstipendium. Ett axplock av aktiviteter 
genomförda av Subfuzion under 2015:

Sommarverksamheten A-venture
Under juli månad, vecka 28, hade Subfuzion en sommarkurs. Fören-
ingen anordnade olika typer av aktiviteter för barn från 10 år och uppåt. 
Verksamheten var förlagt till lokalen Loftet i Subtopias huvudbyggnad.

Albydagen
Under Albydagen deltog två av styrelsemedlemmarna i Alby centrum 
för att rekrytera medlemmar till föreningen. Rekryteringen gick bra trots 
regn och kyla.

Vi är Botkyrka (Botkyrka kommuns festivalhelg)
22 - 23 augusti var Subfuzion på festivalhelgens tre olika festivaler i Tul-
linge, Alby och Hågelbyparken där föreningen rekryterade nya medlem-
mar. Pyssel och tävlingar erbjöds via D.I.T. Subtopias pop-up koncept.  

Medlemskvällar
Under 2015 genomfördes två medlemskvällar. Medlemskvällarnas syfte är 
att aktivera och fokusera på ungdomarnas egna intressen för olika aktiviteter.

Studiecirklar och workshoppar
Xtreme Dancejam
(i samarbete med Mitt Alby)
Kurs som genomfördes under sportlovet med olika professionella dan-
sare och pedagoger inom dancehall, modern och breakdance. 

Easter Beats
(i samarbete med Mitt Alby)
Streetdance och DJing med kurser drop-in för ungdomar. 

Påskskapa
(i Botkyrka kommun, Mitt Alby, ABF Botkyrka/Salem, Scenskolan Fejm 
och Subfuzion)
Drop-in för den lite yngre målgruppen på påsklovet med hantverk och 
pyssel, dans, teater och musik - ett ämne per dag.

Sommarlovskurser
(i samarbete med Botkyrkabyggen)
Verksamheten var uppdelad i tre olika alternativ: A-venture med Subfuzion 

Subfuzions styrelse 2015.
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- utomhusäventyr. Show camp med D.I.T. - teater, cirkus, musik och dans. 
Open space - pyssel med olika teman.

Höstlovskurs 
(i samarbete med Mitt Alby, Scenskolan Fejm och Cirkus Cirkör)
En veckokurs med cirkus, smink, dans och teater på temat Rädslor.

Backstagekurser 
(i samarbete med Scenskolan Fejm)
Löpande under terminerna samverkar D.I.T. Subtopia med Scenskolan 
Fejm kring att lära unga hur arbetet bakom scenen går till. Varje termin 
avslutas i samband med SSF:s olika avslutningsföreställningar. 

Open Session Dans
D.I.T. Subtopia har gjort dansstudion i Subtopia tillgänglig för danssugna 
under fredagarna. De som kommer bestämmer vilka stilar som dansas. 
Alla som vill får dela med sig av vad de kan eller bara hänga på och bara 
lära sig nytt av andra. 

D.I.T. Subtopia pop-up 
Pop-up-verksamheten är ett mobilt koncept som utvecklats för att 
besöka och delta i olika mässor och festivaler. Konceptet synliggör D.I.T. 
Subtopias verksamhet och möjligheter för ungdomar, fångar upp deras 
intressen och hjälper dem att realisera dem i konkret verksamheten. 
Pop-upen har ett grundinnehåll som alltid finns med men den är anpass-
ningsbar utefter olika tema och platsers önskemål.
Under 2015 genomfördes fem pop-up i Botkyrka, bland annat under fes-
tival helgen “Vi är Botkyrka”, på ”Albydagen” och ”Habrodagen” (i sam-
arbete med Botkyrkabyggen). Pop-upen var välbesökt och uppskattad av 
arrangörer och besökare.

Projekt
Musikalen ”Mellan oss”
Tio av D.I.T. Subtopias sommarjobbare skapade under tre veckor musi-
kalen “Mellan oss”. Den baserades på en veckas förundersökning kring 
ämnet ”att känna sig hemma och inte hemma”. Musik och text skrevs av 
ungdomarna utifrån deras egna erfarenheter och intervjuer på temat. 
Föreställningen framfördes i Loftet i Subtopias huvudbyggnad tillsam-
mans med Scenskolans Fejms sommarjobbare i slutet av sommarjobbs-

perioden.

Grease
D.I.T. Subtopia sålde sina tjänster till Grimstaskolan i Vällingby som satte 
upp föreställningen ”Grease” lagom till jul.  D.I.T. Subtopia ansvarade för 
scenografi, drama och ljus tillsammans med årskurs 9 i skolan. De fick 
jobba med professionella ljuddesigners och artister tack vare samarbetet 
med Botkyrkaföretagen HJ Stage & Event samt Cirkus Arts. Det var en 
intensiv fyradagarsworkshop som avslutades galant med superstolta och 
glada elever.

Övrig verksamhet inom ramen för D.I.T. Subtopia
Utöver detta har verksamhetsledaren tagit emot ett antal praktikanter 
under året, agerat scenmästare under Subtopias cirkusmässa Subcase, 
handlett 16 sommarjobbare från Botkyrka kommun, hanterat två Dröm-
degsansökningar (Botkyrka kommuns stipendium för unga mellan 
13-26 år) och ständigt funnits till hands för unga botkyrkabor som vill 
skapa något!

Marknadsinsatser för D.I.T. Subtopia
Varje vecka har marknadsavdelningen möte med D.I.T. Subtopia för att 
planera insatser för specifika event men även för att stärka det långsiktiga 
arbetet. 

Under 2015 fick D.I.T. Subtopia en ny logotyp som överensstämmer med 
Subtopias övriga subbrands. 

Vi började under 2014 arbetet med en D.I.T. Subtopia Pop-up som fär-
digställdes och sjösattes under våren 2015. 

Under 2015 har marknadsavdelningen skött marknadsföringskampan-
jerna (trycksaker, digitala medier, utskick och PR) för D.I.T. Subtopias 
sportlovskurs, påsklovskurs, fyra stycken sommarkurser och höstlovskurs. 

I och med den nya hemsidan har marknadsavdelningen även haft möj-
lighet att på ett bättre sätt kommunicera vad D.I.T. Subtopia är och kan 
erbjuda. Exempelvis har olika tjänster som D.I.T. Subtopia kan erbjuda 
andra organisationer tagits fram. 

D.I.T. Subtopia samarbetar med Scenskolan Fejm och leder kursen som sköter scenografi, ljud och ljus för deras uppsättningar. Foto Cesar Fulgencio. 
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HANGAREN SUBTOPIA
Det är fem år sedan Hangaren Subtopia invigdes och är att betrakta som 
en kort tid sett till den utmaning det är att etablera en scen i ytterkanten 
av staden och att etablera en studio och eventlokal i tuff regional konkur-
rens. Under 2011 lades hela grunden för organisation, programmering, 
infrastruktur, marknadsföring, införsäljning samt teknikutveckling, vil-
ket fortsatt under åren. Vid 2013 års utgång hade Subtopia en väl fung-
erande organisation, om än liten, i Hangaren Subtopia. Kompetenshö-
jande insatser och fler projektanställda medarbetare gjorde det möjligt 
att fortsätta en positiv utveckling under 2014. Under 2015 har ett omfat-
tande och stort arbete gjorts för att kommunicera och sälja in Hangaren 
Subtopia, vilket vi ser vissa resultat av. Flera kund- och branschinbjud-
ningar har ägt rum och marknadsföringsmaterial har funnits att tillgå. 

Att etablera en scen samt studio- och eventlokal i denna storleksordning 
är självklart en djärv utmaning. För att etablera scenen samt studio- och 
eventmiljön krävs en längre tids strategiskt och konsekvent arbete, vil-
ket kommer att fortsätta under en lång tid framöver. Vi är dock, trots 
den korta tiden, på mycket god väg att bli en tongivande aktör i regionen 
med goda relationer till flera stora aktörer inom film, tv, musik och event. 
Även scenen har vi lyckats etablera som ”Hangaren Subtopia - scen för 
samtida cirkus”

Genomförd verksamhet i Hangaren Subtopia under 2015
Den idé och plan som lades för Hangaren Subtopia 2010 har följts och 
”leveransen” av innehåll är långt mer än man kan förvänta sig av en orga-
nisation i Subtopias storlek. 

2015 innehöll få stora TV- och filmproduktioner men Hangaren Sub-
topia ökade i stället antalet musikrepetitioner med flera stora, svenska 
artister och band. Även antalet event, mässor och konferenser har ökat 
och blivit större.

I brist på ekonomiska resurser har det varit ett utmanande år vad gäller 
programmeringen av cirkusscenen. I övrigt har cirkusprogrammet varit 
av hög kvalitet och välbesökt. Den franskmarockanska föreställningen 
”Taoub” under jul och nyår 2015-2016 var en succé där vi också nådde 
nya publikgrupper.

Hangaren Subtopia- scen för samtida cirkus
Subtopia har ett uppdrag att programmera cirkusföreställningar på 
Hangaren Subtopia - scen för samtida cirkus. Vi ser dock ett stort och 
ganska akut behov av att regionen och staten engagerar sig i presenta-
tionen av cirkus på Hangaren Subtopia. Botkyrka är, med Subtopiak-
lustret, en erkänd världsmetropol inom cirkusen vid sidan av redan 
kända platser som Montreal, Paris, Barcelona m.fl. Cirkusscenen 
Hangaren Subtopia är en nationell angelägenhet och en regional själv-
klarhet. 

Cirkusföreställningar 2015
2015 innehöll tre föreställningsperioder i Hangaren Subtopia. 

Johan Wellton - Glitch
I mars månad presenterades föreställningen Glitch med artisten Johan 
Wellton, världskänd jonglör tillika aktör i Subtopia. 

Om föreställningen: Johan Welltons Glitch går från mani och humo-
ristisk igenkänning till tyngdlöst pendlande och slutligen harmoni. 
Med avancerade specialeffekter och ingenjörskonst skapas en sugges-
tiv värld där ingenting är statiskt utan allt är i gungning. Vi pendlar, 
allt pendlar och målet är ett universum som jonglerar sig självt. Glitch, 
som i data- och elektronikvärlden betyder kortvarigt fel eller självfix-
ande bugg i systemet, går från livskris till lyckorus! Och mitt uppe i 
kaoset sätter Wellton fingret på en längtan bortom jordisk futtighet och 
karriärångest. 

Statistik:
Antal föreställningar: 3 
Publik: 1124
Kapacitet: 1800
Beläggning: 64%

Kampanjen innehöll bl.a. affischer i tunnelbana, pendeltåg och buss 
samt på stan, annonsering i bl.a. DN, SvD och Barn i stan, samt 
annonskampanjer i sociala medier. Omfattande publikarbete, pressbe-
arbetning samt flertalet samarbeten med bl.a. DN-kortet.  

Johan Wellton spelade föreställningen Glitch. Foto Anthony Hill.
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Barolosolo
Under våren spelade det franska kompaniet Barolosolo fyra föreställ-
ningar i Hangaren Subtopia. Barolosolos föreställning var del i Sub-
topias familjekoncept ”Cirkusbrunch” med brunch, föreställning och 
cirkus-prova-på.

Om föreställningen: Barolosolo kommer med sydeuropeisk värme, 
musik och en pool fylld med fem kubikmeter vatten. Tillsammans 
blir det något så härligt som musikalisk blötcirkus för hela familjen. I 
föreställningen möter vi två musicerande clowner, badkrukan och vat-
tentoken som tampas med den stora frågan, blöt eller inte blöt? Med 
kärleksfullt clowneri gör vattentoken sitt allra bästa för att bota bad-
krukans vattenskräck medan badkrukan klurar ut allt listigare knep för 
att undkomma plurret.  

Statistik:
Antal föreställningar: 4
Publik: 701
Kapacitet: 1000
Beläggning: 70%

Kampanjen innehöll bl.a. affischering, ett större samarbete med Barn 
i stan, annonsering i bl.a. DN, SvD, Barn i stan, annonskampanjer i 
sociala medier samt omfattande publikarbete, pressbearbetning och 
flertalet samarbeten.  
Presscitat: ”Subtopia i Alby, Botkyrka, bjuder in barnfamiljerna till 
denna fantasifulla vattencirkus, med, om man så vill, brunch först och 
pröva-på-cirkus efteråt. Roligt och opretentiöst, lockande men också 
respektingivande. Mitt försök att jonglera med chiffongdukar blir lika 
svettigt som fåfängt. Men många små är glada och går fint på lina”. 
Expressen, 14 april 2015

Se fler citat m.m. i Mediesammanställningen.

Taoub
Under mellandagarna gästades Subtopia av marockanska kompaniet 
Groupe Acrobatique de Tanger som vid åtta tillfällen spelade föreställ-
ningen Taoub. I foajén skapade Subtopia en marockansk bazaar för 
publiken.

Om föreställningen: I föreställningen Taoub, som på arabiska betyder 
väv (tissue), blandas akrobatik, projektioner, musik och sång sam-
man till poetisk cirkus som lämnar kvar en lyckokänsla i hela kroppen. 
Taoub är regisserad av Aurélien Bory, fransk koreograf som förutom 
Taoub skapat hyllade föreställningar som ”Geometrie de caoutchouc” 
och ”Plan B”. Föreställningen Taoub har gjort succé världen runt med 
340 spelade föreställningar i mer än 20 länder. På scenen möter du tolv 
akrobater från det marockanska kompaniet Groupe acrobatique de 
Tanger. 

Statistik:
Antal föreställningar: 8 totalt
Publik 2015: 1775 (tre föreställningar)
Publik 2016: 2637 (fem föreställningar)
Kapacitet: 1800 (600 platser per föreställning)
Beläggning alla föreställningar: 98, 48% 

Kampanjen innehöll bl.a. affischer i tunnelbana, pendeltåg och buss 
och på stan samt stor skärm på Kulturhuset Stadsteatern. Annonsering 
i bl.a. DN, SvD och Barn i stan samt annonskampanjer i sociala medier. 
Omfattande publikarbete, pressbearbetning samt flertalet samarbeten, 
bl.a. DN-kortet.  
Presscitat: ”Cirkusmeckat Subtopia i Alby har förvandlats till marock-
ansk basar. Det doftar kryddor när man kliver in från ett nysnöigt 
förorts-Stockholm till den varmt ombonade Hangaren där folk trängs 
framför mat-, te- och prylstånden.” Svenska Dagbladets recensent om 
Hangaren under cirkusföreställningen Taoub, 30/12 2015.

Se fler citat m.m. i Mediesammanställningen.

Groupe Acrobatique de Tanger spelade föreställningen Taoub. Foto Richard Haughton Lamiae.
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FASTIGHET OCH 
INFRATEKNIK
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TEKNIK, DATA, IT OCH TELEFONI
Under 2015 har arbetet med att kartlägga och driftssäkra nätverket i 
lokalerna slutförts. Switchar, accesspunkter och server har köpts in. 
Nätverket har konfigurerats med flera Vlan som separerar datatra-
fik mellan det öppna gästnätverket Kulturhuset, Subtopiakontorets 
nätverk, KLUMPs nätverk och hyresgästers nätverk. Hela Subtopias 
huvudbyggnad (Rotemannen 13) har fått WiFi-täckning med alla nöd-
vändiga nätverk. Cirkör har flyttat till en egen uppkoppling. I Hanga-
ren har ett nytt WiFi-nätverk monterats.

Två mindre projektorer har köpts in och på Loftet har projektorn bytts 
till en ljusstarkare och modernare.

Omställning till Mac och IPhones fortsätter.

Fortsatt användande av Provectum som IT support.

FASTIGHET
Allmänt alla fastigheter och lokaler  
Daglig driftchef har varit föräldraledig juni-december. T.f. daglig drift-
chef är Jenny Holmsten.
Fortsatt arbete kring rutiner och dokumentation av drift, underhåll, 
ritningar och reparationer.
Dagligt underhåll.
Diverse snickeriarbeten.
Arbete med produktioner.
Städmaskiner sålda till befintlig städfirma.
Utfört service på lastbilen och bytt manöverdosa i baklyften.
Cirkusbyn är avflyttad.
Gamla cirkusvagnarna utanför Rotemannen 1 är bortforslade.
Storrensning av förrådsutrymmen och allmänna utrymmen.
Elrevision har genomförts. 
Inventering av brandsläckares antal och placering.
Jonathan Hjalmarsson har tagit över ansvaret för timanställda från 
Cesar Fulgencio.

Nya hyresgäster
Dekorverket
Multicoach
Miljonbemanning (har tagit över Seniornets lokaler)

 
Flyttat ut 
Ungt mode 
Seniornet 
Manuspiloterna 
Svenska Flickan 
Provins (konkurs)

Rotemannen 13  
Ny restauratör februari och ytterligare ett byte i augusti.
Inbrott restaurangen i mars, april och maj.
Ny fritös, nytt stekbord, ny varmluftsugn och skärmaskin i restau-
rangen som även fått renoverad frys och kyl, förstärkt elkapacitet i 
köket samt galler för fönster i köket.
Kylkompessoranläggning i kulverten servad för kylrummet.
Serveringsdisk bygd i luckan i restaurangen.
Ny LED-belysning på entréplan.
Nya duschhyllor i Tornet.
Nya utrymningsskyltar.
Verkstan färdigställd för uthyrning.
Ny LED-stolpbelysning ute.

Ommålning av förrum till toaletter på entréplan.
Ny kopieringsmaskin med leasingavtal.
Dörr till korridoren på plan tre handikappanpassad.
Fräschat upp vilorummet.
Taket renoverades och målades om. 
Ljusarmatur till hissen utbytt.
Logen i Loftet renoverad med nya lampor och bord.
Ny golvtröskel övre entréplan.
Ny halktejp på trappor.
Ny elkontakt i foajé och vilorum på entréplan. 
Kombilarmet har fått nya backupbatterier.
Höghöjdsstädning i Cirkuslillan.

Studio 1 & 2 
Långtidsuthyrt till Dekorverket sen i maj. Vänster port utbytt, samt 
arbetsbod och svetsmodul uppsatt på parkeringen. 
    
Studio 3  
Isolerat fönster vid entré.
Bytt ut trasiga ljudplattor.

Gula Villan  
Bytt till värmedeckare i hela restaurangdelen.
Tätat fläktkåpa i kök.
Bytt vattenlås i köket.

Rotemannen 1
Fönster (Filmbasensidan) samt taket renoverat.
Bageriet urrensat och uppsnyggning påbörjad.
Nytt larm Bageriet.
Beskurit träd framför socialkontorets gamla lokaler.
Ny hiss.

Rotemannen 4
Bytt ut nedre entrédörr plus ram.
Påbörjat arbete med att återupprätta kontakt med larmet.
Sista återställningen av entrédörr övre plan efter skadegörelse.
Försök till tätning av friskluftsintag för att minimera sprayångor.
Lilla väggen stängd dagtid under veckodagar p.g.a. spaydoft inne i 
lokalerna. 

Hangaren Subtopia  
Påbörjat återställning efter vattenskadan.
Toalettrenovering påbörjad, slutförs i februari.
Hoskåpet borttaget vid renovering enligt önskemål.
Ny elkontakt på entresollen.
  
Produktionshuset  
Nya pappershanduskhållare samt tvålpumpar.
Städskrubb ombyggd till duschrum övre plan.
Nya duschhyllor till duschar.
Nya utrymningsskyltar.

Salmerska huset
Vi hyr inte längre dessa lokaler men sedan september har källaren 
använts som transitboende där vi har varit behjälpliga med brandsyn 
och diverse fastighetsfrågor.

Städ
Ny entreprenör Samhalloch diverse fastighetsfrågor.




