
2013



2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tjugohundratretton 3 

Subtopia – det konstnärliga och kreativa klustret i Alby, Botkyrka 4 

Subtopias vision och metod 5 

Subtopias organisation, uppdrag och finansiering  6

Subtopias nationella och internationella nätverk och nätverksprojekt/processer 8 

Aktörer/hyresgäster i Subtopiaklustret 10

Projekt och processer 11 

Kommunikation och marknadsföring 12 

Konferens och event 15 

Fastigheter, arrangörsteknik och  infrastruktur 16

Cirkus 17 

Film och media 22

KLUMP Subtopia 27

DIT Suptopia 29 

Hangaren Subtopia 31

35Bilaga 1 Fa sti gheter 

 



3

TJUGOHUNDRATRET TON
Att avsluta och lägga saker till handlingarna har ett stråk av vemod över sig. 2013, ett år som har fyllts av så 
många otroliga och fantastiska händelser för Subtopia. Först är man mitt i det kreativa ruset och pulsen är hög, 
efter avslut och utvärderingar blir det minnen, nya kunskaper och erfarenheter som både lagras i en själv och 
andra och kanske också i en årsberättelse. 

Men, det är inte mycket att göra åt saken. 2013 är över och 2014 har redan kommit igång med hög hastighet. Vi 
är laddade, entusiastiska och energin är på topp.

Om något mer övergripande ska nämnas om året som gått så är det alla de nya och intressanta samarbeten, kon-
takter och relationer som uppstått och etablerats. Ur dessa, ibland mycket oväntade, relationer har nyskapande 
och utmanande projekt, verksamheter och tankemönster uppstått som vi bär med oss in i framtiden och Super-
subtopiaåret 2014;-) 

Under 2013 har Subtopia vuxit till både yta och innehåll. Fler kreatörer, konstnärer, entreprenörer, besökare och 
andra engagerade har gjort platsen till sin. Och vi ser också att fler och fler, som inte alltid verkar inom det konst-
närliga och kulturella området, hittar hit och gillar att vara här. Och alla är välkomna, för i Subtopia finns det 
hjärterum för så många fler och för så många olika tankar, erfarenheter och uttryck.  
Trevlig läsning och hoppas att vi ses framöver!

Karin Lekberg/Chef för Subtopia

ÅRSBERÄTTELSE

2013
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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 
verkställer sina drömmar och med detta också stödjer visionen om att 
skapa en internationell mötesplats för konstnärer, kreatörer och entre-
prenörer som vill utvecklas, men också göra världen lite bättre.

I Subtopia finns över 60 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, urban utveckling, filmproduktion och kommersiella 

event. Våra prioriterade konstområden är samtida cirkus och filmpro-
duktion -verksamhet, men i Subtopia finns massor av andra konstfor-
mer på plats, vilket inkluderar dans, musik, konst, teater etc.

Subtopiaklustret fungerar som en motor i Botkyrka kommuns satsning 
på kulturella och kreativa näringar som en tillväxtstrategi, vilken 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 möjliggör innovation!

Den holländska konstnären SIT skapade ett verk på Subtopia under 2013. Foto Subtopia.
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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 göra världen lite bättre. ” 
(Subtopias vision)

Subtopia arbetar i skärningspunkten mellan konst/kultur, utbild-
ning, entreprenörskap och socialt engagemang.  Detta utgör grunden 
för Subtopiamodellen som vi kallar Quadrohelix. Flertalet av de ca 60 
aktörer/hyresgäster i området arbetar inom någon eller några av dessa 
områden. 

Hur definierar vi då dessa fyra delar:

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 tydlig 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 är nyckelordet hos oss, moderna 
dansare, gatuartister, violinister och skateboardåkare tillsammans ska-
par 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 entre-
prenörer kan utbyta och dela med sig av sin kunskap. Till detta kopp-
las konkreta insatser som kan innebära att man delar på kostnader för 
olika behov.

Utbildning: Det befinner sig ca 70 studenter/kursdeltagare dagligen 
i Subtopiaområdet.  Här finns en blandning av studenter från hög-
skolenivå till kontinuerlig kursverksamhet på amatörnivå. Det är allt 
från balettklasser och cirkusstudenter till manusförfattarelever och 
dokumentärfilmare. Vi tror på att rätten till skapande är en grundläg-
gande byggsten i ett demokratiskt samhälle. Det fina med mötesplatsen 
Subtopia är att amatörer, talanger och excellens står sida vid sida i våra 
lokaler oberoende av vad de tränar på. Synergin som uppstår i detta 
möte innebär att de som idag är proffsen får kontakt med morgonda-
gens talanger och morgondagens talanger kan få möjlighet att träffa 
sina framtida kontakter, nätverk och arbetsgivare.

Socialt engagemang/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 tittar ut från kontorsfönstret, utan om 
att aktivt arbeta för att (så långt det går) göra världen lite bättre. Bl.a. 
stödjer vi ideella organisationer och socialt entreprenörskap och vi del-
tar aktivt i debatter och processer kring stads- och urban utveckling. 
Vårt engagemang uttrycks genom deltagande i det lokala utvecklings-
arbetet, 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.

Foto Viktor Wallström, Rockfoto.
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SUBTOPIAS ORGANISATION, UPPDRAG OCH FINAN-
SIERING
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 friskvård i form av friskvårdscheckar och möjlighet 
till kompetensutveckling samt deltagande i internationella nätverk 
uppskattas. 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 ytterligare 
om att låta klustret växa, stödja de prioriterade branscherna med olika 
erbjudanden, stödsystem och verktyg samt sätta Subtopia och Bot-
kyrka på världskartan. Och verksamheterna som främjar detta upp-
drag spänner från de samhällsnyttiga och kommersiella till de konst-
närligt 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 Botkyrkas med-
borgare 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 verksamhet genom utbudet på ”Sveriges scen för samtida cir-
kus- Hangaren Subtopia” - där cirkus från Sverige och hela världen pre-
senteras och där flera stora arrangemang, konserter och produktioner 
genomförts under 2013.

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/scenkonst, Fastighet/teknik/infrastruktur och uthyrning (lång-
tid), Kommunikation/marknadsföring, KLUMP - företagsinkubator 
för kulturella och kreativa näringar och företag med sociala drivkrafter, 
DIT (Do it together) - kreativ verksamhet för barn och unga i Botkyrka 
samt Ledning.

Medarbetare 2013

Medarbetare under 2013:
Karin Lekberg: chef för Subtopia, 100 %  
Cathrine Zander: chef daglig drift, 100 %
Ludvig Duregård: ansvarig marknad och kommunikation, 100 % 
(avslutade sin anställning i mars 2013)
Lydia Putkinen: ansvarig marknad och kommunikation, 100 % 
(påbörjade sin anställning februari 2013)
Elin Borrie: samordnare marknad kommunikation, 93 % (ord 100 %)
Josefina Larsson: PR-ansvarig, 50 %
Isabell Lundholm: biljett- och publikarbete 75 % (ordinarie 100 %)
Kiki Muukkonen: konstnärlig programchef Hangaren, cirkuskoordi-
nator, 100 %
Jonas Boutani: film- och mediekoordinator, 80 %
Kerstin Fagervall: ansvarig konferens, event och uthyrning, 100 %
Elena Morchon Rosand: konferens och event, lokalbokning, 100 %
Cesar Fulgencio: verksamhetsledare DIT (Do it together- Subtopias 
verksamhet riktad till unga) 100 %
Mille Berg: samordning fastighet, 100 %
Jonathan Hjalmarsson: fastighetsdrift, 100 % 
Anders Lindgren, verksamhetsledare KLUMP, 75 %
Emelie Envall: gästspelsproducent, 100 % 
Björn Eriksson: teknisk samordnare 100 %
Lars Magnusson: affärsutvecklare KLUMP

+

Timanställda vaktmästare och extern personal/produktionsledare 
kopplade till föreställningar och övriga produktioner. Utöver detta 

Mäss-festivalen This is Alby, arrangerad av Fanzingo med hjälp av Subtopia. Foto Subtopia.
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är Subtopia en del av Upplev Botkyrka AB med central VD-funktion 
genom Krister Kalte och en ekonomiansvarig, Jenny Holmsten. 

Ca 150 personer fanns på Subtopias lönelista 2013 (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 verksamheter.

Under året har antalet timanställda, visstidsanställda projektledare för 
vissa produktioner, ökat något. Här är vår ambition att ge så många 
Botkyrkabor som möjligt chansen till arbete, samt möjligheten att 
skaffa sig arbetslivserfarenhet. Under sommaren samverkade vi med 

Botkyrka kommun med att handleda 18 sommarjobbare. Under hela 
året har vi tagit emot fem unga praktikanter från Botkyrka utöver 
övriga praktikanter. 

Vi ser också ett ökat behov av att förstärka på produktionsledarsidan i 
takt med att fler arrangemang genomförs i området. Det finns även ett 
ökat behov av rådgivningstid i vår inkubator KLUMP Subtopia samt att 
det behövs förstärkning på IT-sidan.

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 också 
andra länder.
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SUBTOPIAS NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA 
NÄT VERK OCH NÄT VERKSPROJEKT/PROCESSER
Subtopia är en organisation och mötesplats som byggs av och bygger på 
nätverk. Våra nätverk är från de små lokala till de internationella och 
större nätverken. Vissa nätverk är baserade på medlemskap och andra 
är mer verksamhetsorienterade och begränsade till en viss tidsperiod. 
I flera av nätverken föds, växer och verkställs också ett antal framåt-
siktande verksamheter, strategier och projekt. Här lyfts några viktiga 
nätverk och processer/projekt fram. Under respektive affärsområde 
presenteras fler.

Trans Europé Halles (THE)
Ett europeiskt nätverk som samlar 48 oberoende kulturcentrum + 17 
associerade kulturcentrum från 26 europeiska länder. Gemensamt är 
att alla inryms i gamla/nedlagda industrilokaler. TEH är också med-
lemmar i Culture Action Europé som bl.a. driver kampanjen ”We are 
more” inför det nya programförslaget ”Creative Europe 2014-2020”. 
Under våren deltog Subtopia i möten i Riga och på hösten i Marseille.

Leaders Lab: Ett ledarskapsprogram inom ramen för TEH där 13 
ledare/chefer deltar från de Nordiska/Baltiska staterna samt Italien, 
Spanien, Frankrike och Portugal. Managementprogrammet avslutades 
under våren 2013 i Helsingfors.

Svenska Institutet
She Entrepreneurs: Ett ledarskapsprogram för driftiga kvinnliga sociala 
entreprenörer. Programmet handlar om att ge innovativa verktyg för 
att arbeta med hållbar utveckling samt bilda nätverk för unga föränd-
ringsagenter. Subtopia tar emot hela gruppen för studiebesök och idé-
utveckling på plats.

Stockholmsstrategin
Subtopia deltar i arbetsgruppen “Kongress, mässa och evenemang” för 
att skapa fler besök och större attraktionskraft till stockholmsregionen.

Områdesgruppen i Alby
Den lokala gruppen med företrädare från Botkyrka kommuns förvalt-
ningar samt de kommunala bolagen. Subtopia ingår i denna grupp.

Framtid för Alby: Det övergripande programmet för Albys framtid.

Tillväxt Alby: En del av programmet ”Framtid för Alby” där Subtopia 
ingår i styrgruppen. Här har vi deltagit i några av de dialogforum och 
workshops som genomförts under året.

Föreningen för Alby Folkhögskola
Subtopia ingår som adjungerande i denna styrelse.

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

Kultur o Näringsliv
Subtopia har varit medlem i denna organisation i sex år.

Riksteaterföreningen 
Under 2012 blev Subtopia medlem i Riksteaterns nätverk

Föreningen Norden
Under 2013 blev Subtopia medlem i Föreningen Norden.

Frukost hos mig 
Nätverket är informellt och för alla dem som befinner sig i eller är 
kopplade till Subtopia. En gång i månaden bjuds det på frukost hos 
någon av hyresgästerna i området och någon intressant talare eller 
verksamhet kan också bjudas in.

Kulturkraft Stockholm 
Detta är ett fortbildningsprojekt som finansieras av ESF-rådet. Kultur-
kraft Sthlm erbjuder ett brett och omfattande utbud av fortbildnings-
möjligheter till hela kulturbranschen. Subtopia medverkar i detta pro-
gram som avslutas sommaren 2014.

Forum för kultur, upplevelser, kreativitet
Botkyrka kommun inledde under 2012 ett arbete med att uppdatera 
och förnya kommunens ”Upplevelsestrategi”. Subtopia deltar i detta 

Den mexikanska konstnären Pablo Delgado har placerat 7 minifigurer i Subtopiaområdet. Foto Subtopia.
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forum och nätverk och arbetet är pågående..

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

Övriga nätverk inom cirkus och film finns under respektive rubrik 
”Cirkus” och ”Film och media”.



10

AKTÖRER/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.

Antalet nya, fasta hyresgäster uppgick till sju stycken (1-10 anställda) 
under 2013 och vi ser en ökad efterfrågan på lokaler. I dagsläget finns 
enstaka kontorsrum att erbjuda i området, vilket inte riktigt motsva-
rar de förfrågningar vi får. Sedan är betalningskapaciteten generellt låg 
bland dem som är i behov av lokaler. 

I maj invigdes Gula villan Subtopia efter visst underhåll och investering 
i ett nytt restaurangkök. Under våren/sommaren flyttade två nya hyres-
gäster flyttade in, Provins Mat AB och Boodla.

Nya aktörer/hyresgäster i Subtopiaklustret 2013
Provins Mat AB
Boodla
Storbyggen Stockholm AB
Artagents
Million stories
Dokumentärfilmsutbildning (projektår)
Filmare Carina Tarsay

Provins Mat, ny aktör i Subtopia under 2013. Foto Viktor Wallström, Rockfoto.
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PROJEKT OCH PROCESSER
Varje år genomförs, påbörjas och avslutas ett antal projekt eller proces-
ser som inte låter sig placeras direkt under något affärs/verksamhets-
område. Flertalet av dessa är initiativ som kommer från organisatio-
ner eller aktörer som är i området eller befinner sig utanför klustrets 
fysiska område. Några större av dessa är:

Subtopiaväggen: Under ledning av Riksteaterföreningen Graffitifräm-
jandet samverkar Subtopia kring Subtopiaväggen. Det är en öppen 
graffitivägg i Hangarenområdet som mäter 70 meter. Olyckligtvis 
uppstod en brand på granntomten till Hangaren Subtopia under sen-
hösten 2012, vilket gjort att en ny vägg måste byggas upp under våren 
2013.  Kopplat till väggen har Subtopia också utvecklat ett kontinuer-
ligt samarbete med ”The Scarlett gallery” som curatar flera initiativ där 
gatukonstnärer från hela världen besöker Subtopia. Under året har tre 
namnkunniga, internationella målare skapat utsmyckningar i Subto-
piaområdet; SIT, Pablo Delgado och Shai Dahan. I augusti hade den 
rikstäckande turnén Walls of Fame sin start i Subtopia för att sedan leta 
sig vidare ut i landet.

Business Sweden: I Botkyrka bor människor från ca 170 länder. Ur det 
perspektivet beslöt vi oss för att titta vidare på möjligheterna att se 
över Subtopiamodellens gångbarhet i världen och koppla samman det 
lokala med det globala. Antalet studiebesök genom åren från när och 
fjärran har varit många och genom att koppla samman dem lokalt har 
vi också kunnat se att behovet av mötesplatser ute i världen är stort. 
Antalet samverkansprojekt och nätverkskontakter kopplat till våra pri-
oriterade konstnärsområden är också internationella till sin natur, vil-
ket varit avgörande när vi undersökt den internationella arenan.

Initiativet och samverkan har skett med Botkyrkas Näringslivsforum 
och arbetet fortsätter under 2014 med särskilt fokus på utveckling av 
cirkusen och inkubatorn KLUMP Subtopia.

Walls of Fame turnén vid Subtopiaväggen 2013. Foto H
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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 2013 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.

Subtopia i media
Subtopia arbetar strategiskt med PR och har under 2013 ökat syn-
ligheten i såväl dagspress (DN, SvD, Metro m.fl.), månadsmagasin 
(M-Magasin, GAFFA, Hemslöjd, Konferensvärlden m.fl.) och TV/
Radio (SR, SVT, ABC och TV4 m.fl.). Extra fokus ligger på den scen-
verksamhet inom cirkus och scenkonst som presenteras i Hangaren 
Subtopia, vilken uppgår till ca 10 olika programmeringsakter årligen. 
Pressbearbetning görs även för Subtopias övriga verksamhet inom 
film, konst, musik, design och socialt entreprenörskap. Mellan 15-20 
pressreleaser skickas ut varje år med uppföljning som görs via person-
liga mail och telefonsamtal.

Subtopia anlitar också en medieanalysbyrå för att mäta värdet av den 
s.k. förtjänade mediebevakningen (denna är mer värd än köpt media) 
under ett år. Under 2013 uppgick den till ca 10 miljoner SEK (vad det 
skulle kostat om vi köpt samma utrymme) och inkluderar både tryckt 
media, TV och digitala källor.

Magasin Subtopia
Subtopia ger årligen ut Magasin Subtopia, ett magasin som speglar 
klustrets och alla hyresgästernas/aktörernas arbete inom t.ex. film, cir-
kus, konst, musik och socialt entreprenörskap. 2013 års magasin inne-
höll bland annat artiklarna ”Boodla/Urban Odling”, ”Sthlm Debut/
Ester Martin Bergsmark”, ”Cirkus Cirkörs/Knitting Peace”, ”The Knife”, 
”Street Art-Ett demokratiskt språk” och mycket mer. Magasinet trycks 
i 7 500 exemplar och distribueras löpande under året till kulturinstitu-
tioner, skolor, bibliotek, caféer lokalt och regionalt samt till besökare i 

Subtopiaområdet.

Sociala medier och nyhetsbrev
Subtopia har fyra facebooksidor: Subtopia, Hangaren Subtopia, DIT 
(Do it together) samt Del i KLUMP. Syftet med sidorna är att sprida 
Subtopias nyheter och event, för att tipsa om sådant som är intressant 
för kulturentreprenörer och kulturintresserade samt för att stödja aktö-
rer/hyresgäster i området genom att sprida information om deras verk-
samhet. Subtopias facebooksida är länkad till Twitter. Runt 2500 perso-
ner gillar Subtopias facebooksida. De flesta bor i Stockholms län och är 
mellan 25 och 44 år. 37 % är män och 58 % är kvinnor. 

Subtopia har tre reguljära nyhetsbrev:

•	 ”Hangaren Subtopia” för publika event. Det skickas till en lista om 
ca 900 personer och under 2013 skickades åtta stycken i samband 
med föreställningar i Hangaren Subtopia.

•	 ”Subtopic” för längre artiklar och intervjuer om de projekt och 
människor som är knutna till klustret. ”Subtopic” har under 2013 
förvandlats från att vara ett nyhetsbrev som endast går ut till en 
begränsad lista till att även spridas via sociala medier. Under 2013 
publicerades fyra stycken ”Subtopic” som bland annat innehöll 
artiklar om konstnären Shai Dahan, invigningen av Gula Villan, 
modeskaparen Elin Eng samt nomaden Pêl Rostam. 

•					”Internposten”	som	går	ut	till	alla	aktörer	i	Subtopia.	(mer			
              om ”Internposten” under rubriken Klusterkommunikation). 

subtopia.se
Det löpande arbetet med webbplatsen sker främst i Kalendarium och 
Nyheter samt de ”puffar” som finns på första sidan. Kontinuerlig upp-
datering görs likaså av flikarna Aktörer och Verksamhet. Det pågår 
även ett arbete med att översätta delar av webbplatsen till engelska.

Subtopias webbplats har under 2013 genomgått några förändringar. 
Fliken Lokaler har helt strukturerats om för att bättre passa målgrup-
perna filmproduktionsbolag, eventbolag och konferensuthyrning samt 

Magasin Subtopia no 6. llustratör Jonna Fransson.
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fliken Restaurang har strukturerats om för att ge plats år Gula Villan 
Subtopia. Under fliken Verksamhet har en ny verksamhet fått plats 
kallad Urban konst där Subtopias utomhusgalleri samt Subtopiaväggen 
presenteras. 

Klusterkommunikation 
”Internposten” är klustrets nyhetsbrev för alla som är hyresgäster/aktö-
rer i Subtopia, vilket innebär att ca 200 personer prenumererar på det 
månatliga utskicket.  Under 2013 skickade vi ut nio stycken ”Intern-
posten” med information från Subtopia, intressanta tips till aktörerna/
hyresgästerna samt aktörernas/hyresgästernas egna nyheter. 

Utöver nyhetsbrevet ”Internposten” har alla aktörer möjlighet att 
sprida information via Subtopias olika kommunikationskanaler: vårt 
publika nyhetsbrev, vår nyhetssida på webben och Subtopias face-
booksida. Allt som händer i Subtopiaområdet får även plats i Subtopias 
webbkalendarium.

”Frukost hos mig” är en återkommande frukost för alla som arbetar 
och studerar i Subtopia. Syftet är att få till ett opretentiöst möte där 
aktörer kan träffas, få inblick i varandras verksamheter och se andra 
lokaler i området. Under 2013 arrangerade Subtopia sex stycken fru-
kostar: hemma hos Burnt Out Punks, hos Manuspiloterna, i KLUMP 
Subtopia, i Gula Villan Subtopia hos Boodla och Provins Mat, i Hanga-
ren Subtopia samt en julfrukost delux med underhållning av elever 
från YMU samt information om Antiryktesnätverket i Botkyrka. 

Marknads- och kommunikationsinsatser inom andra affärsområ-
den
DIT Subtopia (Do It Together) - Subtopias kreativa verksamhet för unga
Marknadsavdelningen har under 2013 byggt upp ett mer genomgå-
ende och långsiktigt utvecklingsarbete tillsammans med DIT Subtopia. 
Detta sker för att stödja DIT Subtopias verksamhet ur ett marknadsfö-
rings- och kommunikationsperspektiv samt för att synkronisera mark-
nadsavdelningens resurser. 

Under 2013 deltog marknadsavdelningen med arbetsinsatser i flera 
DIT Subtopia-projekt: workshopen Tankesmedjan, öppen breakdance-

träning, kursen SF Backstage, mässfestivalen ”This is Alby” samt före-
ställningen ”Avtryck”. 

KLUMP Subtopia
Marknadsavdelning och KLUMP Subtopia (inkubatorverksamhet för 
företagsutveckling inom kulturella och kreativa näringar) arbetar nära 
varandra med kontinuerliga möten. Marknadsavdelningen stödjer 
verksamheten i både det interna och externa kommunikationsarbetet. 
Under 2013 har en plan utarbetats för hur information om KLUMP-
företagare ska samlas in och användas. Avdelningen har även tagit fram 
ett förslag till hur KLUMP Subtopia ska kunna struktureras med avtal 
om medlemskap samt ett förslag till en innehållsplanering av det för-
sta året som entreprenör i KLUMP Subtopia. Tillsammans med mark-
nadsavdelningen har inkubatorn formulerat sin metod, KLUMPologi, 
och börjat utveckla ett Human Resource program. 

Under 2013 har marknadsavdelningen också arbetat med marknads- 
och kommunikationsinsatser för konkreta KLUMP Subtopia-evene-
mang; “Entreprenörsafton #2”, ”My Value” (en distansutbildning för 
entreprenörskap) samt workshopen ”Herregud, vem vill ha förso-
ning?”.

Konferens, event, uthyrning
Under 2013 uppdaterades alla tekniska beskrivningar och ritningar till 
de lokaler Subtopia hyr ut på kortare tid. Samtliga lokaler i klustret har 
nu ritningar och tekniska beskrivningar. 

Marknadsavdelningen arbetade också med att ta fram tryckt och digi-
talt material till ”Mötestorget”, en mässa för konferens och event, samt 
deltog i en nätverksträff för företagare i regionen som drivs av Stock-
holm business network (SBN).  

Subtopia producerade Botkyrka kommuns stora personalfest ”Stjärn-
festen” under 2013. Under fyra kvällar fylldes Hangaren Subtopia av 
kommunanställda med budskapet ”För att du är en stjärna”. Marknads-
avdelningen ansvarade för inbjudningar, anmälningsfunktion, affi-
scher och medverkade i framtagandet av koncept.

X
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På uppdrag av Botkyrka kommun ansvarade Subtopia för samtlig kom-
munikation och marknadsföring av Botkyrka och Dogge Doggelitos 
medverkan i programmet Körslaget. 

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 rubriken Hangaren Sub-
topia.

Subtopia arrangerade för femte året i rad den internationella och välbe-
sökta mässan Subcase (mer under rubriken Cirkus). Marknadsavdel-
ningen är ansvariga för all kommunikation och marknadsföring kopp-
lat till detta arrangemang.

Övriga Projekt 
När Gula Villan Subtopia återinvigdes i maj slogs det samman med 
releasefest för det sjätte numret av Magasin Subtopia. Det blev fest både 
dag och kväll där besökarna kunde odla, provsmaka, gå äventyrsjakt, 
lyssna på livemusik och fira hus och magasin.

Under 2013 har Subtopia fått en ny restauratör, Michael Werme. I sam-
band med det byttes namnet på restaurangen till ”Restaurang Subto-
pia” och det togs fram en logotyp som restaurangen använder. I samar-

bete med inredaren Fia Sjöström fick restaurangens och entréplanets 
utseende också en uppfräschning.

Med hjälp av MadC, Bates och KAOS, tre av världens främsta graf-
fitimålare, och Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet arrangeras i 
augusti ”Walls of fame” – Riksteaterns hyllningsturné till den öppna 
väggen. Riksteatern tog nästa steg i arbetet med att ge graffitikonsten 
samma utrymme och villkorsfrihet som andra kulturyttringar får. I 
och med det vrids fokus från nolltolerans till tolerans och strålkastarna 
riktas mot de kommuner i Sverige som faktiskt erbjuder sina medbor-
gare öppna väggar att fritt uttrycka sig på. Först ut i turnén var Subto-
piaväggen, och arrangemanget blev ett mycket lyckat samarbete mellan 
Riksteatern, Graffitifrämjandet och Subtopia.

Under året genomförde artisten Thorsten Andreasen en föreläsning 
under namnet ”Passion för projekt”. Marknadsavdelningen bidrog med 
insatser som berörde inbjudningar och annan typ av marknadsföring.
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KONFERENS OCH EVENT 
Subtopia är 15 000 kvadratmeter inspiration och funktionella lokaler 
som kan användas för TV, film, produktion, konferenser, cirkusföre-
ställningar, repetition, studior och kontor. Ungefär en tredjedel av ytan 
fungerar för kortare uthyrningar där kunderna är allt från lokala, unga 
danskompanier till globala företag från hela världen. 

Vår idé med uthyrningar till konferenser, event och inspelningar är 
att du inte bara får din kvadratmeteryta utan du får också tillgång till 
en stor mängd nätverk och den enorma kreativa kraft som finns i hela 
området. Hos oss hittar filmproduktioner stuntmän bland cirkusartis-
terna. Cirkusartisterna hittar filmare hos produktionsbolagen. Konfe-
renskunden kan få unika och inspirerande workshops och underhåll-
ning. Konferensavdelningen arbetar alltså för att möjliggöra möten 
mellan våra aktörer och våra kunder för att alla skall uppleva en win-
win situation, och att göra platsen mer känd och mer attraktiv som 
mötesplats för alla i och utanför Botkyrka.

2013 startade med att avtal slöts med Luger om att genomföra två kon-
serter med The Knife i Hangaren Subtopia för 2200 personer per kon-
sert. Den uppmärksamhet detta gav i media för Subtopia och Hanga-
ren Subtopia ledde till att förfrågningar på evenemang ökade med 
mer än det dubbla. Med fler uthyrda dagar fortsatte konferens- och 
uthyrningsavdelningen att inte bara tänja på gränserna för vad som är 
möjligt att göra i lokalerna utan även att korta ställtiden mellan evene-
mangen. Genom bättre genomtänkta rutiner, väl sammansatta team, 
genomtänkt planering kunde Hangaren Subtopia ändra skepnad från 
cirkusföreställning med läktare för 600 personer till produktionsrepe-
titionen av Stjärnklart i tom och städad lokal på några timmar. 

2013 var året då vi kunde se att började få fler och fler förfrågningar 
med lång framförhållning i Hangaren, vilket är unikt i både musik- 
konferens- och eventbranschen. Under året fick Subtopia förfrågningar 
för både 2014 och 2015.

Kunder hos konferens-, event- och uthyrningsavdelningen
Många privatpersoner och föreningar i Botkyrka fortsätter hålla möten 
och fira sina privata fester, bröllop och högtider i Subtopia. Maj var 
den månad då 2600 gäster under fyra kvällar var stjärnorna på Bot-
kyrka kommuns personalfest i Hangaren – Stjärnfesten. Då fick även 

Subtopias nye restauratör möjligheten att bjuda på middag. Ett annat 
mycket välkommet evenemang var när Sveriges Radios samtliga 110 
chefer från hela Sverige, konfererade, hade workshop, rundvandring 
och cirkusträning under två dagar i Loftet. Botkyrkabyggen och flera 
av kommunens förvaltningar är välkända och återkommande konfe-
rensgäster. ICA Kvantum i Kungens Kurva är bara ett av företagen som 
fortsätter att lägga sina evenemang i Subtopias lokaler.

Top Model 2014 var den TV-produktion vi hade under 2013, och även 
de är en återkommande hyresgäst. Denna gång spelades hela första 
programmet in i fyra av Subtopias lokaler. Vi har haft några kortfilms-
inspelningar som t.ex. Knut Larssons “Hypnagogia”, Erland Beskows 
”All you need is…” och Elin Engs ”Slarv med arv” som visades på stor-
bilds-TV på Stureplan under Stockholms modevecka. I övrigt har vi 
haft ett antal reklamfilmsinspelningar. Det som ökat mest inom film på 
Subtopia är musikvideoinspelningarna, och det som inte bokats under 
2013, överhuvudtaget, är långfilmsinspelningar.

Artister som produktionsrepeterat inför sina turnéer år 2013 var 
Lars Winnerbäck, Jerry Williams, Melissa Horn, Darin, Peter Jöback, 
Stjärnklart (julshow), men även Morgan Alling repeterade sin före-
ställning innan turnéstart. 

Subtopiaklustret hade endast fem kalenderdagar som inte var bokade 
under hela 2013. En ökning har skett sedan 2012 då antalet uthyrnings-
dagar var 345. Dagarna under 2013 som inte var uthyrda var midsom-
mar- och julhelgen. Antalet personer koppat till dessa uthyrningar 
uppgår under 2013 till ca 90 000 personer. 

Det totala antalet besökare till både privata och offentliga arrangemang 
har minskat något sedan 2012, då flera större arrangemang ägde rum 
och därmed hade ett ökat antal besökare. Antalet besökare till våra cir-
kusföreställningar har ökat sedan start; 4 500 (2011), 6 700 (2012) och 
ca 7 450 under 2013

Till detta skall man lägga de ca 200 personer som har sin dagliga 
arbetsplats i Subtopiaklustret samt alla de gäster som dagligen besöker 
vår lunchrestaurang ”Restaurang Subtopia” samt en hög frekvens av 
studiebesök.

Stjärnfesten i Hangaren Subtopia. Foto Viktor Wallström, Rockfoto.
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FASTIGHETER, ARRANGÖRSTEKNIK OCH 
INFRASTRUKTUR
För den som önskar en fördjupning i vilka lokaler Subtopia kan erbjuda 
för uthyrning kopplat till konferens, event, repetition, film/TV inspel-
ning rekommenderar vi  www.subtopia.se/lokaler.

På fastighets- och tekniksidan pågår ett ständigt förbättringsarbete av 
våra lokaler för uthyrning.  Vi har investerat i basstrukturer och kom-
mer att behöva fortsätta med detta. Underhållsarbetet är pågående och 
omfattande och sker i samverkan med vår hyresvärd, Fastighetskonto-
ret i Botkyrka kommun.

Det har tidigare saknats en hållbar struktur och bra rutiner för arbete 
med fastigheter och teknik. Under 2013 har ett framgångsrikt arbete 
lagt grunden för tydliga och fungerande rutiner. Några större projekt 
påbörjades under 2013 bl.a. underhållsarbete och investeringar i Gula 

Villan Subtopia. Arbetet pågår fortfarande och man beräknas avsluta 
det under 2014. Även en extern lagerhall har uppförts i anslutning till 
Hangaren Subtopia. Under november månad påbörjades också arbetet 
med att färdigställa parkeringar, busshållplats och gångväg i anslut-
ning till Hangaren Subtopia. Detta avslutas i maj 2014. Oturligt nog har 
vi haft fuktskador i två fastigheter under året. Den ena är åtgärdad och 
den andra beräknas åtgärdad i februari 2014.

Entréplanet i huvudbyggnaden har gjorts om. Ansvaret för själva 
gestaltningen, och i viss mån genomförandet, har legat på kommunika-
tions- och marknadsavdelningen.

I slutet av året inleddes också ett samarbete med Botkyrka kommuns 
VA-avdelning med anledning av den dagvattenpark som bl.a. skall eta-
bleras i trakterna kring Alby gård, Gula Villan Subtopia och Hangaren 
Subtopia. Ett spännande, innovativt och framtidsinriktat projekt. 

Medarbetarna inom fastighet, arrangörsteknik och infrastruktur arbe-
tar också direkt in i samtliga av de projekt och aktiviteter som genom-
förs löpande i området under året. 

Gula Villan Subtopia. Foto Viktor Wallström Rockfoto
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I bilaga 1 finns en detaljerad förteckning över arbeten, processer och 
förändringar som gjort inom avdelningen 2013.

CIRKUS

Residensverksamhet
Att erbjuda residens till professionella cirkusartister har pågått under 
en längre tid i Subtopiaområdet. Residenset som fenomen ger profes-
sionella konstnärer, sakkunniga och arbetsgrupper möjlighet att skapa 
sina verk under en begränsad period i en specifik lokal utan kostnad. 
Ett residens kan jämföras med ett stipendium och i många fall bidrar 
det också till en positiv internationalisering för svenska cirkuskompa-
nier. 
Under 2013 utvecklade Subtopia residensverksamheten och koncepten 
för cirkus ytterligare. 

Nordiska residens med stöd från KK Nord
Hösten 2012 erhöll Subtopia ett stöd om 200 000 kr från KK Nord 
för att i samarbete med våra partners i New Nordic Circus Network 
(NNCN) kunna erbjuda längre residens med resor, traktamente och 
boende betalt samt ett produktionsstöd om 20 000 SEK per kompani 
inkluderat, under 2012-2013. Under våren 2013 erhöll Subtopia ytterli-
gare 200 000 kr från KK Nord för att kunna erbjuda ytterligare residens 
under 2013-2014.

För 2013 års nordiska residens gick det ut en utlysning till nordiska 
kompanier, vilken följdes av en urvalsprocess där vi tillsammans med 
våra partners i NNCN valde fyra kompanier vars projekt vi bedömde 
vara av samnordiskt intresse: Sisters (baserade i Sverige) för en månad i 
Subtopias Studio 3 i mars; Ron Beeri (baserad i Sverige) för en månads 
residens i Subtopias Cirkuslillan respektive Studio 3 i en månad i okto-
ber varav viss tid tillsammans med den danska koreografen Kitt Johns-
son; Sirkus Aikamoinen (baserade i Finland) för en månads residens 
i Subtopias Studio 3 i december; Ilmatila (baserade i Finland) för en 
månads residens i Cirko Center i Helsingfors. 

Dessa kompanier valdes med det faktum i åtanke att de alla redan 

utvalts eller ansåg att ansöka till det ansedda europeiska stödprogram-
met Circus Next (som tidigare hette Jeunes Talents Cirque Europe). 
Att erbjuda dem denna möjlighet att utveckla sina projekt under goda 
omständigheter gav dem förutsättningar att lyckas med sina interna-
tionella ambitioner – och därmed på ett gott sätt utgöra en nordisk 
representation i Circus Next och i det europeiska cirkussamman-
hanget. Kompanierna erhöll alla även produktionsrådgivning, teknisk 
support samt coachning. Alla residensen avslutades med öppna work 
in progress-presentationer och feedback från artistkollegor. 

Övriga cirkusresidens 
Utöver residensen finansierade med stöd från KK Nord, erbjöd Subto-
pia en mängd residens till cirkuskompanier:

Magmanus från Sverige, 5 veckor för repetition (premiär av Attached i  
Skarpnäck i april) 

Animal Religion från Sverige-Spanien, 2 veckor research (premiär av 
Indomador i Katalonien i september)

Iona Kewney från Skottland-Sverige, 1 vecka research (premiär av 
Knights of the invisible i Belgien i oktober)

Ron Beeri från Sverige, 4 veckor repetition (premiär av YAD i Stock-
holm i januari 2014)

Rudi Skotheim Jensen från Norge, 2 veckor research (premiär av Love 
Love Remote Control på Island i juli)

Virginia Librado från Sverige-Spanien, 2 veckor research (pågående 
projekt)

Clowner utan gränser från Sverige, 2 veckor repetition (inför turné i 
Palestina i juni)

Wes Peden från Sverige, 1 vecka repetition (premiär av Volcano vs Palm 
Tree i oktober 2014)

Cirkuskompaniet Magmanus i föreställningen Attached. Foto Petter Hellman.
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Cie Vu från Sverige, 1 vecka research (premiär under 2014)

Cie Bonsai från Frankrike-Italien, 1 vecka research (premiär under 
2014)

Company Chameleon från Storbritannien, 2 veckor repetition (premiär 
under 2014)

Totalt erbjöd alltså Subtopia under året 15 residens, till 14 olika kom-
panier, i sammanlagt 40 repetitionsveckor. De flesta residensen avslu-
tades med öppna s.k. work in progress-presentationer. Company 
Chameleon bjöd även in till en gratis publik presentation av den före-
ställning de framgångsrikt turnerar med på festivaler i Europa sedan 
några år, Push.

KK Nord valde i oktober 2013 att i samarbete med Subtopia hålla sin 
årliga tre-dagars konferens om utveckling av residensprogram i Sub-
topia. Samtliga nordiska och baltiska residenscenter som erhåller stöd 
från KK Nord, samt det nordiska kulturministeriets expertgrupp, del-
tog i konferensen som hölls i Loftet. Även Botkyrka konsthall har resi-
densstöd från KK Nord och deltog i konferensen. Så också Subtopias 
filmresidens och film- och mediekoordinator.

Subcase 2013
Subcase är en internationell cirkusmässa, som lockar inköpare från 
hela Sverige och Europa till Alby, Botkyrka. Med Subcase vill Subtopia 
bidra till att skapa den svenska samtida cirkusens framtid genom att 
utforma förutsättningar för att en mångfald av svensk och nordisk cir-
kus sprids ut i Norden och världen. Vi har fokus på att stödja en mång-
fald av kvalitativa kompanier att nå ut: att konstformen tar sig olika 
uttryck och former är en utveckling vi med Subcase vill verka för.    

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 cir
        kus ska ta plats på scenerna i Norden och Europa
•						En	möjlighet	för	nya	kvalitativa	kompanier	att	etablera	sig	på	mark-					
       naden 
•					En	marknadsföring för svensk och nordisk cirkus generellt 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 2013 samarrangerades med våra nordiska partners i New 
Nordic Circus Network, NNCN: Cirko Center, Finnish Circus Infor-
mation Center, Circus Village och Köpenhamns Internationella Teater. 
Projektet genomfördes med stöd av Nordisk Kulturfond, Kulturrådet 
och Svenska Institutet. Parterna i NNCN ville med gemensamma kraf-
ter fortsätta sin satsning för att sätta Subcase på kartan som Nordens 
självklara marknads- och mötesplats för samtida cirkus. Någon annan 
liknande plattform finns inte idag i Norden. 

Subcase 2013 samarrangerade en ”Catalan Spotlight” med partners 
från Katalonien i Spanien. I samarbete med Institut Ramon Llull (kata-
lanska institutet) samt festivalerna Fira Tarrega och Trapezi, presen-
terades ett urval av cirkuskompanier från Barcelona på Subcase 2013, 
som ett led i ett långsiktigt partnerskap och utbyte mellan Subtopia 
och våra katalanska partners. (2012 presenterade Subtopia ett svenskt 
showcase på en stor scenkonstmässa i Katalonien, inför 2014 pågår nya 
samarbeten och utbyten).   

Den 13-15 februari 2013 genomfördes Subcase Circus Fair för femte 

gången, denna gång på fem scener i Subtopia-området. Totalt 23 nord-
iska kompanier presenterade sitt arbete för 120 arrangörer och jour-
nalister från 21 länder. Det presenterades 7 hellängdsföreställningar, 
9 work in progress samt 7 korta pitchar. Kompanierna valdes efter 
en utlysning som gick ut i hela Norden. Ansökan var öppen endast 
för kompanier från Norden. 42 kompanier ansökte till Subcase 2013. 
Referensgruppen bestod av representanter från de organisationer som 
utgör partners i NNCN. 

Av de 23 kompanier som presenterades var 12 svenska. Övervikten 
svenska kompanier beror på att cirkusscenen är större i Sverige och 
att det finns en cirkushögskoleutbildning i Sverige vilket bidrar till en 
större mängd kompanier med professionell verksamhet. Ytterligare 9 
nordiska kompanier deltog i en mässavdelning, där även bl.a. Mane-
gen, DOCH och New Nordic Circus Network presenterades. Totalt 
representerades alltså 32 nordiska cirkuskompanier. En mingelfest där 
arrangörer och kompanier kunde mötas på ett lättsamt sätt arrang-
erades i samarbete med Södra Teatern på Mosebacke. Innan Subcase 
erbjöds samtliga kompanier personliga coachning-sessioner. 

Subcase 2013 inleddes med ett halvdagsseminarium om internatio-
nella turné- och arrangörsnätverk, i samarbete med Svenska Institutet. 
Syftet var att visa på olika sätt internationella turnénätverk har orga-
niserat sig; att presentera frågor, fördelar, nackdelar, erfarenheter och 
idéer från existerande exempel. Talare var representanter för olika for-
mer av arrangörsnätverk i Europa; City Circ i Storbritannien, Territoi-
res du Cirque i Frankrike, Cirqu-e-o i södra Frankrike-norra Spanien, 
samt Riksteatern i Sverige. Deltog gjorde 60 arrangörer och artister.

Genom projektet ”Unpack the Arts” (läs mer nedan) deltog 10 inter-
nationella journalister i ett fyra-dagars seminarium som ägde rum på 
Subcase 2013. De såg föreställningar, intervjuade artister och diskute-
rade det specifika med att skriva om samtida cirkus. Camilla Damkjaer 
från DOCH samt Örjan Abrahamsson från Dagens Nyheter bjöds in 
som föreläsare. Samtliga journalister skrev sedan artiklar som publice-
rades på www.unpackthearts.eu. Projektet genomfördes med stöd från 
EU:s kulturprogram och Kulturbryggan. 

Gästerna på Subcase 2013 erbjöds även guidade turer i Subtopia, rund-
vandringar på DOCH (Dans och Cirkushögskolan i Stockholm) samt 
i Cirkus Cirkörs nya lokaler. Subcase 2013 bjöd in cirkusstudenterna 
från DOCHs treåriga cirkusprogram att delta som observatörer på 
Subcase. 

Resultaten från Subcase 2013 kan sammanfattas: 
Samtliga medverkande kompanier har kompetensutvecklats, fått en 
stor mängd nya kontakter, marknadsförts i stora delar av Europa, hit-
tat 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 kompetensutvecklats, breddat sin 
kunskap om samtida nordisk cirkus och om internationella turnénät-
verk, samt fått en stor mängd nya kontakter. Internationella arrangörer 
har kompetensutvecklats, fått kontakt med och kunskap om nordiska 
arrangörer, och programlägger nu fler nordiska föreställningar. Projek-
tet har stärkt en upplevelse av nordisk samhörighet och vilja till nord-
iskt samarbete inom cirkusen, såväl bland artister som bland arrangö-
rer. 

Nya nordiska och internationella samarbeten har påbörjats mellan 
artister, mellan artister och arrangörer samt även mellan arrangörer. 
Samarbetsprojektet Autopistes, som senare erhöll stöd från EU:s kul-
turprogram, fastslogs i möten mellan Subtopia, Institut Ramon Llull 
och La Grainerie under Subcase 2013.

Subcase erhöll 2013 för första gången stöd för projektet från Kulturrå-
det och Svenska Institutet. Redan våren 2013 påbörjades marknadsfö-
ring, finansieringsarbete, profilarbete, programläggning och planering 
för Subcase 2014, som även den genomförs i samarbete med NNCN. 
Bland annat utvecklades ett mer omfattande samarbete med Södra 
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Teatern, som presenterar en av föreställningarna på sin scen. 

Rådgivning till cirkuskompanier och artister
Under året coachade, stödde och marknadsförde Subtopias cirkusko-
ordinator ett antal cirkuskompanier och artister vad gällde produktion, 
bidragsansökningar, internationella kontakter och utvecklingsstrate-
gier. Kompanier och artister som erhöll olika former av rådgivning av 
cirkuskoordinatorn under 2013 var bl.a. Ruby Rose, Circus Arts/Burnt 
Out Punks, La Meute, Celso y Frana, Tanmis Company, La Meute, Sis-
ters, Johan Wellton, Funnybones Productions/Stockholm Street Festi-
val, Iona Kewney, Ron Beeri, Balagans, Animal Religion, Angela Wand, 
Magmanus, Virginia Librado, Sirkus Aikamoinen, Cie Vu, Svalbard, One 
Trick Pony, Jan Unestam, Jacob Sharpe. 

Under våren representerade Kiki Muukkonen (konstnärlig program-
chef Hangaren Subtopia och cirkuskoordinator) Subtopia i styrelsen 
för Manegen, den svenska branschorganisationen för cirkus, varieté 
och gatuperformance. Vid årsmötet övertogs Subtopias representation 
i Manegens styrelse av Emelie Envall, gästspelsproducent i Subtopia. 

Deltagande i internationella nätverk och plattformar
För 2013 erhöll Subtopia ekonomiskt stöd från Kulturrådet för delta-
gande i tre internationella nätverk: Circostrada, New Nordic Circus 
Network samt Circus Next. 

New Nordic Circus Network (NNCN)
NNCN är ett partnerskap som etablerades 2008 med syftet att sätta 
nycirkus på kulturkartan i Norden och nordisk cirkus på världskar-
tan. Partners är Köpenhamns Internationella Teater (KIT) i Danmark, 
Finnish Circus Information Center och produktionscentret Cirko i 
Finland, Cirkus Village i Norge samt Subtopia i Sverige. Projektet har 
sedan starten genomförts med stöd av Kulturkontakt Nord. Parterna 
har genomfört en mängd aktiviteter som främjat den konstnärliga 
utvecklingen för nordiska cirkusartister och spridningen av deras verk. 
2009 kopplades NNCN samman med den europeiska plattformen Jeu-
nes Talents Cirque Europe (senare omdöpt till Circus Next, se separat 

rubrik). I aktiviteterna ingår workshops, utvecklingsprojekt för artister, 
kulturjournalister och kulturpolitiker, samt stöd för parterna att pre-
sentera nordiska föreställningar på sina scener. 

Subtopias cirkuskoordinator arbetade under året med strategi, plane-
ring, genomförande och utvärdering i samarbete med de andra par-
terna samt deltog i möten i Helsingfors, Oslo, Stockholm och Köpen-
hamn. NNCN erhöll på våren stöd från KK Nord för att fortsätta 
samverka nordiskt kring konstnärliga workshops. Nätverket erhöll 
även finansiering för Subcase 2013, samt ett omfattande stöd från KK 
Nord för ett två-årigt nordiskt residensprogram 2012-13 respektive ett 
ytterligare stöd för residensprogram 2013-2014. 

I augusti arrangerade NNCN för femte året konstnärliga workshops 
för nordiska artister: Juggling the arts, ett utvecklingsprojekt som fått 
internationell uppmärksamhet för dess sätt att tydligt stödja den konst-
närliga utvecklingen genom nordiskt samarbete. 2013 års Juggling the 
arts-workshop förlades till Oslo, dit Subtopia sände 3 svenska artis-
ter för att konceptutveckla sina konstnärliga projekt under ledning av 
erfarna regissörer och koreografer från Finland och Frankrike. Syftet 
med workshopen var en fördjupning och ett förtydligande av deras 
pågående projekt. Vissa av artisterna har i projektet hittat framtida 
konstnärliga samarbetspartners och mentorer.

NNCN samarbetade även under året kring ett nordiskt residenspro-
gram och stöd för nordiska kompanier som ansökte till Circus Next 
(se under rubriken Residens). Nätverket började arbeta på ett vidare-
byggande av nätverket till att i framtiden även inkludera baltiska part-
ners. Uppvaktning gjordes hos organisationer i Estland, Lettland och 
Litauen. Denna utveckling av nätverket fortsätter under 2014, då nord-
iska stöd kommer att ansökas.  

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. 
De är valda för deras kunskap om och arbete inom sektorn i sina res-

Cirkuskompaniet Ruby Rose Production i föreställningen Eat it! Foto Petter Hellman.
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pektive hemländer, och möts tre gånger per år. Circostrada har fram 
t.o.m. 2013 verkat med stöd av EU och det franska kulturministeriet. 
Subtopia har arbetat aktivt i Circostrada sedan 2007, och valdes 2012 in 
i nätverkets s.k. ”advisory board” bestående av 9 av Circostradas med-
lemsorganisationer.

Subtopias cirkuskoordinator deltog under året i nätverksmöten i Bra-
tislava, Tarrega och Salzburg, och arbetade aktivt i flera av Circostradas 
pågående projekt. Circostrada genomgick under året en omorganisa-
tionsprocess, som fortsätter in i 2014. Resultaten av denna omorgani-
sering kommer att landa och klargöras under sommaren 2014.  

I maj bjöds Subtopias cirkuskoordinator in att delta i en studieresa till 
Buenos Aires, där hon tillsammans med en grupp programchefer från 
cirkusfestivaler och -scener i Europa besökte de viktigaste cirkusor-
ganisationerna, -kompanierna och –scenerna, den nationella cirkus-
skolan, samt besökte cirkusfestivalen Polo Circo och såg ett tiotal före-
ställningar. Studieresan gav en bred kunskap om och kontakter med 
cirkussektorn i Argentina samt i viss mån även övriga Sydamerika. 

Circus Next (tidigare Jeunes Talents Cirque Europe)
Genom NNCN valdes Subtopia in som svensk partner i den europe-
iska plattformen Jeunes Talents Cirque Europe 2009. JTCE startades 
2001 på uppdrag av det franska kulturministeriet, med syftet att verka 
för konstnärlig utveckling inom cirkus, särskilt genom att stödja unga 
artister och nyskapande projekt. 

Under 2011-2012 omstrukturerades Jeunes Talents Cirque Europe, och 
bytte då även namn till Circus Next. Det nya projektet startade i april 
2012, med en ny utlysning för kompanier över hela Europa att ansöka 
till stödprogrammet under 2012, och en andra utlysning sommaren 
2013. Circus Next utgörs idag av 27 organisationer, scener och krea-
tionscenter. Själva urvalsjuryn består av 13 europeiska medlemmar, 
varav Subtopias cirkuskoordinator är en. Plattformen erhöll 2013 ett 
treårigt stöd från EU:s kulturprogram.

I utlysningen 2013 kom 134 ansökningar in från hela Europa. Subtopia 
anordnade, i egenskap av svensk kontaktpunkt för projektet, ett infor-
mationsmöte för svenska kompanier om projektet och ansökningspro-
cessen. I en urvalsprocess i flera steg kommer 7 kompanier att väljas 
ut under våren 2014, för att i slutänden erhålla ekonomiskt bidrag och 
residens samt en omfattande marknadsföring i de europeiska institu-
tionella cirkusstrukturerna. 

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. 

Unpack the Arts
Unpack the Arts är ett europeiskt residensprogram för kulturjournalis-
ter. Projektet vill stödja det intellektuella och institutionella erkännan-
det för konstnärligt arbete inom samtida cirkus och höja kulturjourna-
listers kunskapsnivå genom att exponera dem för föreställningar inom 
genren och ge tillfälle till diskussion med experter och artister, både 
om kreationsprocesser och om publikutveckling och -kommunikation. 
Syftet med projektet är att skapa en press community som känner till 
cirkusens vokabulär, historia och referenser, och som kan producera 
litteratur och recensioner som innefattar kritisk diskurs, som kommu-
nicerar med den samtida cirkusens växande publik och som kan fung-
era som ett intellektuellt bollplank för konstnärer.

Unpack the Arts är ett europeiskt projekt som skapats och drivs av 
10 europeiska organisationer: Subtopia (SE), Circuscentrum (BE), 
Köpenhamns Internationell Teater KIT (DK), CircA (FR), Crying Out 
Loud (UK), Finska Cirkusinformationscentret (FI), Festival Novog 
Cirkusa (HR), Halles de Schaerbeek (BE), Cirkusstad Festival Rotter-
dam (NL) och Humorologie (BE). Projektet genomförs med stöd av 
EU:s kulturprogram och varar över 2 år. Kulturjournalister från hela 
Europa kan ansöka för att delta i 4 dagars seminarier på 10 olika festi-

Cirkusartisten Ron Beeri i föreställningen “YAD”. Foto Petter Hellman.



21

valer. 

Subtopia arrangerade ett journalistresidens under Subcase 2013 (och 
även ett under Subcase 2014) för 10 internationella journalister. De såg 
föreställningar, deltog i föreläsningar med experter (bl.a. Örjan Abra-
hamsson från Dagens Nyheter och Camilla Damkjaer från DOCH), 
intervjuade och förde diskussioner med artister/kompanier och pro-
grambokare. Som del i residenset skrev varje journalist en artikel om 
2000 ord. Dessa artiklar har publicerats i en online-publikation på flera 
språk, och även i andra media. Subtopia erhöll förutom EU-stödet 
bidrag från Kulturbryggan för projektet. 

Autopiste: Circus dissemination
I maj lämnades en ansökan in till EU:s kulturprogram för ”Autopistes: 
Circus Dissemination (samarbete med tredje land) och ansökan bifölls 
och projektet satte igång i november 2013.

Autopistes är ett två-årigt samarbetsprojekt som syftar 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 emanerar 
ur dynamiken i fyra metropoler för samtida cirkus: Montreal, Barce-
lona, Toulouse och Botkyrka/Stockholm. I dessa områden har cir-
kusen 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 metropolerna finns kompletterande behov och expertis och 
det existerar redan samarbeten och synergier som kan stärkas. 

Under 2014-2015 kommer Autopistes att organisera tre olika typer av 
aktiviteter: 

Workshops för scener och festivaler, i syfte att definiera och designa 
strukturer för samarbetsnätverk för cirkusturnéer. Programbokare 
från sydvästra Europa, norra Europa och Nordamerika kommer att 
bjudas in till workshops som äger rum under festivaler i Montreal, Bar-
celona och Stockholm. En av dessa workshops arrangeras på Subcase 
2015.

Turnéer för cirkuskompanier där metoder och samarbeten kan prö-
vas. Omkring 15 kompanier från sydvästra Europa, norra Europa och 
Nordamerika kommer att turnera under projektets två år. (För turnéer 
under nästa år valdes på hösten tre nordiska kompanier ut; Race Horse 
Company, Oddman Production och Magmanus.) 

Seminarier där erfarenheter, lärdomar och goda exempel från projektet 
samlas och utvärderas.

Autopistes är ett samarbetsprojekt som drivs av La Grainerie i Tou-
louse (koordinator), Institut Ramon Llull i Barcelona, La Tohu i Mont-
real och Subtopia i Botkyrka. Till projektet har också knutits ett 10-tal 
associerade partners, vilka medverkar i turnéläggningar. 
Projektet genomförs med stöd av EU:s kulturprogram, Svenska Insti-
tutet, Barcelona stad, Bureu de Québec i Barcelona, Montreals kultur-
departement och kulturråd, Franska Institutet, Barcelona stadsfesti-
val Mérce, Midi-Pyreneernas region, Toulouse stad och Balma stad. 
Subtopia har ansökt om stöd även från Kulturrådet för de svenska och 
nordiska delarna av projektet. 

I slutet av 2013 fördjupades samtalen med Business Sweden kring hur 
vi kan samverka för att bidra till en ökad kulturexport inom konstom-
rådet cirkus. Några konkreta idéer finns och skall undersökas vidare 
under 2014.

Cirkusföreställningar, mässor och showcase
Cirkusavdelningen på Subtopia såg under 2013 ett hundratal cirkusfö-
reställningar på festivaler, mässor och showcase i Europa, i Nord-Ame-
rika och i Argentina. Vi deltog även på redovisningar av projekt och 
examensarbeten på DOCH samt besökte Dansmässan. Festival Novog 
Cirkusa (Kroatien) bjöd in cirkuskoordinatorn för att föreläsa om cir-
kusutvecklingen i Norden, med stöd av Svenska Institutet. La Maison 
de Cirque i Bryssel bjöd koordinatorn till ett cirkusshowcase i Belgien. 
Quebec-delegationen finansierade en resa för Subtopias cirkusavdel-
ning till den stora festivalen Montreal Completement Cirque. I januari 
deltog vi i den svenska delegationen som reste tillsammans med Kul-
turrådet till scenkonstmässan APAP i New York. Vi besökte även Avig-
non-festivalens cirkusprogram för diskussioner om samarbete inför 
2014 samt deltog med Circus Next på festivalen Haute Tensions på La 
Villette i Paris, då de valda kompanierna i Circus Next presenterades 
för en publik på flera hundra internationella arrangörer. Cirkuskoordi-
natorn bjöds även in till andra dylika evenemang och jurydeltaganden, 
men kunde av tidsskäl inte närvara på samtliga. 

Cirkusprogrammet för våren 2014 i Hangaren Subtopia förhandlades 
och bokades under hösten.

Finansiering av projekt
Cirkuskoordinatorn ansökte under året ett antal offentliga stöd för 
olika projekt inom Subtopia. Åtta ansökningar bifölls: EU kulturpro-
gram 250 000 kr för Autopistes, Kulturrådet 150 000 kr för Subcase 
2014, Svenska Institutet 150 000 för samarrangemang, Nordisk Kul-
turfond 200 000 kr för Subcase 2014, KK Nord 200 000 kr för nordiskt 
residensprogram, Kulturrådet 50 000 kr för deltagande i internatio-
nella nätverk, EU kulturprogram 55 000 kr för Unpack the Arts under 
Subcase 2014, Kulturrådet 50 000 för gästspel i Hangaren - totalt 1 105 
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000 kr. Subtopia väntar på besked om ansökan för deltagande i interna-
tionella nätverk för 2014 från Kulturrådet. 

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 (… och ibland en och 
annan filmstjärna). Denna blandning och mötena dem emellan är vik-
tig för Subtopia då vi vet att filmindustrin, så väl som konsten, är bero-
ende av nya idéer och utveckling och att unga talanger gagnas av att 
känna närhet och koppling till den etablerade filmindustrin. Vi vet att 
gränsen mellan proffs och amatör är flytande och arbetar därför aktivt 
med att attrahera och stötta branschen så väl som utbildningar, resurs-
centra och fritidsbaserade hobbyprojekt.

Genom utvecklingen av Filmresidens Subtopia och etableringen av 
KLUMP Subtopia (inkubatorsverksamhet) har Subtopia utvecklat sin 
kapacitet och kompetens i fråga om att stödja personer i att utveckla 
sina idéer och verksamheter från hobbyprojekt och utbildning till tyd-
liga koncept, företag och, på sikt, nya jobb. 

Under 2013 har Subtopia också blivit en större och tydligare aktör i 
filmbranschen i rollen som mötesplats och möjlighet till inspelning. 
2013 var också året då filmstudenterna kom tillbaka till Subtopia med 
ny kraft. I och med inflytten av Projektår i Dokumentärfilm finns åter 
igen två heltidsutbildningar inom filmområdet i området. Projektårets 
och Manuspiloternas studenter och lärare har i högre grad än tidigare 
år blivit en aktiv del av områdets filmcommunity genom att avsätta tid 
för rundvandringar, arrangemang som ”Frukost hos mig”, genom att 
söka till Filmresidens Subtopia och genom att delta i Subtopias kursut-
bud.

Arbetet i Styrgrupp film har fortsatt. Under årets första halva fokusera-
des arbetet mot att fördjupa och utveckla kommunikationen med Bot-
kyrka Kommun (BK) och Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM). 

Flera möten med olika fokus hölls, bland annat för att stärka upp loca-
tionarbetet i kommunen (BK, FRSM), för att stärka intresset och kom-
munikationen av Filmresidens Subtopia hos FRSM och för att få en 
tydligare och uppdaterad bild av Botkyrka kommuns övergripande 
planer och ambitioner på filmområdet (BK). Dessa möten genererade, 
ur Subtopias perspektiv, inte helt de eftersträvade resultaten bortsett 
från FRSM:s arbete med location-tjänster som är under utveckling.

Ett stort ögonblick och erkännande för Subtopias filmresidens kom i 
samband med Göteborgs Filmfestival 2014 (januari) som öppnades 
med filmen ”Nånting Måste Gå Sönder” (som hade residens i Subto-
pia 2011). Subtopia och filmresidenset tackades då av bl.a. AnnaMaria 
Kantarius från produktionsbolaget Garage Film inför filmfolk, kultur-
minister och filminstitut.

I november 2013 stöttade Subtopia för första gången en amerikansk tv-
produktion då The Uprising Film 7 Television spelade in ett avsnitt av 
Nitro Circus Live i Subtopiaområdet ihop med Burnt out punks. Under 
2014 kommer avsnittet att sändas i 80 länder inklusive Sverige (MTV). 

I januari 2013 tävlade Jens Assur I Clermont-Ferrands filmfestival med 
den kortfilm han spelat in i Subtopia under 2012.

Subtopias erbjudande till film- och mediebranschen
Vårt erbjudande till branschen utgörs av tio resurser: boende, pengar (i 
form av hjälp med ansökningar), studior, visningsfönster, utbildning, 
teknik, närhet till andra konstformer, kontorsplatser, nationella/inter-
nationella nätverk och varumärken. Dessa resurser byggs och utvecklas 
kontinuerligt genom de projekt som Subtopia driver och samverkar i.

I tillägg till dessa resurser har Subtopia arbetat för att stärka och 
utveckla kommissionära tjänster som är av stor vikt för filmare. Subto-
pia har under 2013 inte haft något uppdrag (ersättning för) att erbjuda 
kommissionära tjänster men har löpande jobbat med rådgivning och 
med att erbjuda filmare tillgång till Subtopias nätverk. Under 2013 har 
Subtopia, för andra året i rad, genomfört en kurs för att utbilda perso-
ner till location scouter vilket indirekt blir ett kommissionärt stöd. I 
samband med kursen bidrog filmkommissionär Ingrid Rudefors med 

Foto Viktor Wallström, Rockfoto.
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en föreläsning kring att arbeta kommissionärt.

Subtopias locationscoutkurs var lyckad, fullsatt och deltagarna mycket 
nöjda. Genom kursen scoutade och dokumenterade deltagarna ett tio-
tal locations i Subtopias närområde som nu ligger uppe på Greatplace.
se. Ytterligare ett resultat av locationscoutkursen var etableringen av 
facebooksidan Location Botkyrka dit 2013 års och 2012 års deltagare 
i kursen bjudits in. Location Botkyrka har sedan dess blivit ett verktyg 
för dialog rörande locations i Botkyrka kommun, men även andra plat-
ser. Filmare och etablerade scouter som hör av sig med frågor om loca-
tions de söker kan här få förslag från kursdeltagare, personer med god 
lokalkännedom och Subtopias personal. Drift och ansvar för denna 
sida lämnades i januari 2014 över till Styrgrupp film. 

FRSM och dess medlemskommuner arrangerade under året ett mycket 
lyckat event där deltagarna var etablerade locationscouter och repre-
sentanter från medlemskommunerna. Syftet var att skapa ömsesidig 
förståelse mellan locationscouter och tjänstemän i kommunerna gäl-
lande behov och arbetssätt.

I november 2013 fick Subtopia en fråga från Stockholms filmkom-
missionär Ingrid Rudefors om att hjälpa The Uprising film & televi-
sion, ett amerikanskt produktionsbolag, som producerar tv-serien om 
extremsportskollektivet Nitro Circus. Detta kommissionära uppdrag 
var utan ersättning men Subtopia lyckades med att sätta dem i kontakt 
och lägga grunden för ett avtal med Burnt Out Punks samt omfattande 
synlighet for Subtopia i den tv-produktion som kommer att sändas i 80 
länder. Producenten Mikey Polan vill fortsätta samarbetet med Burnt 
out punks och Subtopia när de kommer tillbaka till Europa 2014.

I och med initiativet StudioBar har Subtopia också påbörjat utveck-
lingen som mötesplats för teknik- och produktionssidan inom TV-, 
film-, musik-, event- och dataspelsbranschen. Under hösten provade 
vi en prototyp av mässan och kom då fram till att det var lyckosamt och 
ska utvecklas i samverkan med andra externa parter.

Filmbyn i Subtopia-utvecklingen
Den bärande idén med att attrahera olika delar av filmbranschen till 

Subtopia är att kunna bygga en filmby. Visionen om en filmby bygger 
på tanken om ett stort community med en bredd av verksamheter som 
täcker in hela filmproduktions-kedjan inklusive underleverantörer 
som snickeri, casting, postproduktion och distributionsbolag.
Under 2013 har antalet aktörer och hyresgäster inom filmområdet ökat 
något. En viss ökning av Subtopias filmaktörer syns dock inom ramen 
för KLUMP Subtopia och projektåret för dokumentärfilm, som etable-
rade sig i området under hösten. Under 2013 har Filmbasen fortsatt 
växa och uttryckt att deras lokalbehov ökat. Med anledning av detta 
gjordes en större rockad där Manuspiloterna fick nya lokaler där För-
eningen för Alby Folkhögskola hyrde. Under 2014:s första kvartal ska 
behov och åtgärder kartläggas för hur vi bygger vidare på idén kring en 
filmby i Subtopiaområdet. Detta görs i samverkan med bl.a. Filmbasen.

Under 2013 har filmsamordnaren bjudit in till två s.k. ”byråd” där alla 
filmaktörer i Subtopia har haft möjlighet att delta.

Utbildning, workshops och rådgivning
Den ”kurskatalog” som producerades 2012 och presenterades för orga-
nisationer som skulle kunna vara intresserade av att samproducera 
och/eller samfinansiera kurserna med oss fick ett relativt svalt motta-
gande. Behovet finns i branschen, men som alltid saknas det resurser 
att tillgå.

Subtopia deltog under året i ett s.k. KU-seminarium om konstnär-
lig forskning och utveckling av ”labb”-miljöer. Seminariet gick under 
rubriken ”labbtanken” och stort intresse visades från flera av de konst-
närliga högskolorna när Subtopia presenterade möjligheten och förde-
larna med att förlägga labbverksamhet till Subtopia. Fördelar som: flex-
ibla lokaler, etablerad organisation, närhet till branschen o.s.v. rönte 
stort intresse och representanter från flera av de konstnärliga högsko-
lorna ville gärna komma på besök. Besök och presentation av Subtopia 
arrangerades men uppslutningen var sämre än förväntat. Flera perso-
ner bad om ett nytt tillfälle för besök i Subtopia. Subtopias koppling till 
akademisk utbildning har under 2013 varit låg på filmområdet.

Följande har skett i Subtopiaområdet inom film kopplat till utbildning 
under 2013:

Foto Lena Koller, Cricket Film AB för Miriam Byant.
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Location Scouting: Tillsammans med företaget GreatPlace utvecklade 
och genomförde Subtopia en tvådagars-kurs i locationscouting för 
film. Kursen genomfördes med föreläsare från GreatPlace och Ingrid 
Rudefors från Stockholm Film Commission. 

En pitch-filmkurs genomfördes med Erland Beskow som föreläsare. 
Den blev snabbt fullsatt trots begränsad marknadsföring.

Arbetet med etablering av någon slags filmutbildning i området tog 
ett stort kliv framåt efter sommaren 2013. Genom samverkan mel-
lan Föreningen för Alby Folkhögskola, Birkagårdens Folkhögskola, 
Brunnsviks Folkhögskola, Filmbasen och Subtopia välkomnades 16 
studenter till området för att gå en ettårig dokumentärfilmsutbildning 
(projektår).

En kull Manuspiloter har utexaminerats och en ny antagits. Kontakten 
mellan Manuspiloterna och Subtopia har blivit mer intensiv och stu-
denterna har 2013 varit en mer integrerad del av Subtopias film-com-
munity (funnits med som deltagare på kurser, arrangerat ”Frukost hos 
mig”, ansökt om residens, bjudit in till studiestart och julfest och haft 
tät kontakt med både filmsamordnare och KLUMP-personal). Manus-
piloterna och dokumentärfilmsutbildningen sker parallellt och har 
samma lokal som de nyttjar olika dagar. Aldrig tidigare har Subtopia 
haft så många filmstudenter i klustret. Detta skapar god grund för till-
växt i filmbyn.

Subtopia har också samverkat med produktionsbolaget Apricot Stone 
för utveckling av nya utbildningar. Apricot Stone sökte pengar med 
Subtopia som uttalad partner som skulle bistå med lokaler men tyvärr 
avslogs ansökan.

I tillägg till ovanstående utbildningar och workshops har filmsamord-
naren agerat rådgivare/coach för flera filmare, produktioner och före-
tag. Bland dessa finns:

ErFilm – filmproduktioner med fokus på utbildning och ungdomars 
egna berättelser.

Apricot Stone - utbildningsprojekt och samarbeten.

Karl-Oskar – filmproduktion.

Leo Correia de Verdier – rådgivning för distribution av konstfilm.

Gorilla Filmz - Subtopia kontaktades av Cherazed om rådgivning och 
ev. samarbete i internationellt projekt.

Axel Petersen - manusförfattare om utlandsresidens.

Joanna Lombard – kortfilmsproduktion.

Oscar Hedin, Film & Tell - om att involvera unga. Råd om samverkan 
med Fanzingo

Luke Kenny - producenten bakom Indiens första zombiefilm som ville 
filma i Sverige

Kevin - amerikansk filmare som flyttat till Sverige. I behov av nätverk.

Michael Polan - Amerikansk TV producent som kopplades ihop med 
Burnt out Punks. 

Carina Tartsay - produktionskontor (KLUMP) och kommissionärt 
stöd för produktionen av filmen ”Tree of truth”.

Max Herrlander - distribution av filmen ”NUG” och tillgång till 
KLUMP.

Lucia Pagano von Horn - kommissionärt stöd för ”Nadine”.

Kompani Bastard - förra året genomfördes proaktiv planläggning med 
stöd av filmsamordnaren och KLUMP har i år fått rejäl skjuts, inte 
minst inom film & TV-produktion. En produktion för SVT ligger i 
startgroparna.

Filmvisning
Subtopia har inte genomfört några publika filmvisningar under 2013. 

Erland Beskow och filmproduktionsbolaget Höna Pöna AB i Studio 3. Foto Trevor Huges.
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Filmen NUG av Max Herrlander har som del i sitt filmresidens fått stöd 
i distribution av filmen som nu visats i Göteborg (Konstepidemin) och 
i Lund. Ytterligare intresse har visats från ett kulturhus och festivaler 
i Europa (Interzona, Verona, Italien samt en representant för en tysk 
filmfestival som ej ännu fattat beslut om visning). 
 
Filmresidens Subtopia
Subtopias arbete med att utveckla en filmby i området omfattar sedan 
2010 ett ”artist in residence”-program för filmare som arbetar med 
långfilm i lågbudgetklassen. Genom programmet erbjuds fem filmare 
och/eller produktionsbolag lokaler i Subtopia (t.ex. produktionskon-
tor, studior och andra lokaler som kan användas för inspelning, mötes-
lokaler etc) samt kommissionära tjänster som stöd till producenten i 
locationplanering och kontakt till kreatörer, organisationer, företag, 
offentliga aktörer och andra verksamheter i Subtopias nätverk. Film-
residens Subtopia 2013 har genomförs i samarbete med Filmregion 
Stockholm Mälardalen som bidragit ekonomiskt.

Residensprogrammet har tre huvudsakliga mål:

1. Stödja lågbudgetproduktion och långfilmsdebutanter genom att 
erbjuda residens som en alternativ stödform för film.

2. Bygga infrastruktur och det kommissionära stöd som behövs för 
att kunna attrahera och ta hand om stora filmproduktioner. Syftet 
är dels att stärka vårt eget erbjudande men kanske än viktigare, att 
förtydliga behovet, testköra rutiner och stödja Botkyrka kommun 
i att bygga och strukturera kommunens kommissionära tjänster 
(som tillståndsprocesser, tillgång till locations och lägenheter).

 Subtopia har också skapat en omfattande producentguide. Produ-
centguiden ”The Commissioner” samlar svar på hundratals frågor 
och utmaningar som filmteamen och Subtopias filmsamordnare 
ställts inför i samband med produktionerna. Guiden innehåller 
listor över företag i närområdet som kan erbjuda catering, kostym 
och andra typer av tjänster som behövs för att genomföra filmpro-
duktioner.

3. Bygga communityt genom att attrahera enskilda filmare, produk-
tionsbolag, filmrelaterade verksamheter och underleverantörer för 
filmen samt att skapa kopplingar dem emellan. Residenset är också 
ett sätt att behålla och fortsätta att ta hand om de som redan attra-
herats hit (av oss eller andra aktörer) genom att presentera ett kom-
pletterande och attraktivt erbjudande. (Det finns idag få filmstöd 
för långfilmsproduktion för personer över 30 och för olika typer av 
mer experimentella projekt.).

Till följd av tre sena avhopp från residenset har Filmresidens Subtopia 
2013 genomförts med endast fyra produktioner. Avhoppen var: 

”Under pyramiden” av Axel Petersén – sökte för internationellt skrivar-
residens men stoppades p.g.a. ändringar i produktionsplanen av pro-
duktionsbolaget (Tre Vänner).

”Vita dukar” av Ronny Fritsche, finansiering till projektet drogs in/
avslogs av SVT.

”Ulla Billkvist” av Lasse Z, producent Stina Gardell. Orsaken var att SFI 
valde att inte ge stöd till produktionen som därmed förlorade sin pro-
ducent.

Filmresidenset 2013 genomfördes enligt nedan:

NUG 
Regi/Prod: Max Herrlander / Drömfångarfilm 
Budget: 500 000  Kr
Status: i distribution

 

TREE OF TRUTH 
Regi/Prod: Carina Tartsay  
Budget: 7 miljoner Kr 
Status: Förproduktion, inspelning inleds sommaren 2014 
 
”FADDEN” (ARBETSTITEL ”ALL YOU NEED IS…”) 
Manus: Erland Beskow 
Prod: Hönapöna / Funck –Beskow Produktion  
Budget: 25 miljoner Kr 
Status: Förproduktion, nytt större kontor i Subtopia from 2013  
Regi: TBA

 
NADINE 
Regi/Prod: Lucia Pagano, Polska filmskolan i Lodz   
Budget: 1 miljoner Kr 
Status: I klippning

 
Subtopia har byggt vidare på ”The Commissioner” (lagt en utveckling-
splan tillsammans med Subtopias marknadsavdelning.)  
 
Utvecklingen av Filmresidens Subtopia under 2013 kan sammanfattas 
som följande: 

•	 Subtopia har byggt vidare på ”The Commissioner” - lagt en 
utvecklingsplan tillsammans med Subtopias marknadsavdeln-
ing.  

•	 Genom residens till den färdiga filmen ”NUG” av Max Her-
rlander har residensets erbjudande om stöd för distribution 
testats. Det visade sig vara mycket krävande (tid & specifik 
kunskap) och gav ett mycket oförutsägbart resultat. Fokus bör 
därför ligga på att stödja filmer som ännu inte nått distribu-
tionsfasen.  

•	 Utvecklat och erbjudit utbildningar med koppling till res-
idensen (Location Scout-kursen och pitchfilms-kursen). 

•	 Utvecklat möjligheten för utbyten av residensplats (främst skri-
vande) mellan Europeiska kulturhus i nätverket Trans Europé 
Halles (Ozu i Italien samt Antique Theatre i Barcelona).

 
Pitchfilmkursen som genomfördes direkt efter jul (2014) visade sig 
vara ett utmärkt och mycket attraktivt komplement till residenserb-
judandet. Här kunde flera produktioner som ej fått residens delta och 
vidareutvecklas både konstnärligt och som projekt.

 
Subtopia har i samband med årets Filmresidens endast haft sporadisk 
kontakt med Botkyrka kommun. Orsaken till detta är främst att de 
filmer som fått residens ej haft behov av locations eller annat som kom-
munen kan erbjuda.

 
Filmresidens Subtopia lades efter beslut i Styrgrupp Film på is inför 
2014. En utvärdering kommer att presenteras i slutet av februari. Den 
får bli vägvisande för residensets framtid. Vi tror att Filmresidens Sub-
topia bör drivas och utvärderas som ett långsiktigt projekt med lång-
siktiga och engagerade samarbetspartners.

Nationella och internationella nätverksprojekt/processer
Subtopia har under året deltagit i ett stort antal filmfestivaler, film-
relaterade event och sammankomster. Vid dessa har Subtopia knutit 
kontakter, inhämtat information, deltagit i samtal och debatter, spridit 
information om Subtopia/aktörerna/hyresgästerna i området och dis-
kuterat 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. Subtopia del-
tog i följande aktiviteter under 2013: 

•	 Stockholms Internationella Filmfestival 
•	 Filmkonvent ’13, Luleå
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•	 Svenska Film Institutets 50års jubileum 
•	 Bergmanveckan, filmfestival på Fårö
•	 Tempo Dokumentärfilmsfestival 
•	 Vårrullen filmfestival 
•	 DocLounge

Subtopia arbetade under våren med planläggning av en större gemen-
sam busstur till Bergmanfestivalen på Fårö. Ett tydligt erbjudande togs 
fram men det var svårt för samtliga intressenter (även Subtopia) att 
delta p.g.a. kort varsel. Idén var god och kanske att någon annan tar 
idén vidare till 2014 års Bergmanvecka!

Subtopia har också tagit emot ett antal studiebesök kopplat till filmom-
rådet. Bland dessa syns: 

•	 Film & Tell/Oscar Hedin - produktionsbolag
•	 Annika Wik – forskare och entreprenör inom filmvetenskap
•	 Svenska Film Institutet - filmavdelning

•	 Mandarin - produktionsbolag
•	 Story - Produktionsbolag
•	 Stockholms Filmskola
•	 HobAb/Peter Kropenin
•	 Oberoende Filmares Förbund (OFF)

Subtopia har under året varit mycket aktiv i det europeiska nätverket 
Trans Europe Halles (TEH) och deltagit vid två möten, ett på Culture 
and Arts projects NOASS, Riga, Lettland samt La Friche la Belle de 
Mai, Marseille, Frankrike. Sedan april 2013 har Subtopia genom film-
samordnare Jonas Boutani Werner haft en plats i TEH:s styrelse.

Subtopias filmsamordnare har under 2013 fortsatt haft en plats i sty-
relsen för dokumentärfilmsklubben DocLounge Stockholm som är en 
egen förening inom nätverket DocLounge International.
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KLUMP SUBTOPIA 
KLUMP Subtopia är en inkubator och en arbetsplats för innovation 
och idéer. Här arbetar entreprenörer med att utveckla sina visioner till 
hållbara företag inom de kulturella och kreativa näringarna. KLUMP 
erbjuder coaching, en bekräftande miljö och ett flexibelt kontor. 

Det interna arbetet i KLUMP Subtopia 2013 
Under 2013 firade KLUMP Subtopia 2 år. Inflödet av nya deltagare är 
fortsatt gott. Människor tar också tagit steget vidare och lämnar inku-
batorn och i slutet av 2013 hade antalet stabiliserat sig vid ca.100 del-
tagare. Fortfarande finns det fysisk plats för fler deltagare i kontoret 
medan coachingen närmar sig kapacitetstaket. 

Under året ägnades ca 310 timmar åt bokade möten och coachingses-
sioner med medlemmar i KLUMP Subtopia fördelat på 150 interaktio-
ner. Totalt medverkade KLUMP Subtopia i ca 210 inbokade möten. Att 
efterfrågan på coachingen är stor är ett glädjande kvitto på att metodi-
ken möter deltagarnas behov på ett bra sätt. 

KLUMP Subtopia expanderade fysiskt en trappa upp och blev dubbelt 
så stort under 2013. Kontoret genomgick då en dramatisk förändring 
tack vare designer Fia Sjöströms strålande arbete med inredningen. 
Det ”nya” KLUMP Subtopia invigdes 4 juni. KLUMP Subtopia har 
”vuxit in” i Subtopia och är idag en väl integrerad del i helheten.

KLUMP Subtopia medverkar under handledning av Business Sweden 
(f.d. Exportrådet och Invest Sweden) i arbetet med att ta fram Subto-
pias affärsplan för internationalisering och export. 

Utspritt över året har KLUMP Subtopia arrangerat frukostar, lun-
cher och workshops för att stärka relationerna mellan medlemmarna 
i inkubatorn.  I juni var inkubatorn värd för Subtopias nätverksfru-
kost ”Frukost hos mig”. KLUMP Subtopia arrangerade berättaraftonen 
”En nomads möte med civilisationen” där åhörarna fick följa med i 
KLUMP-medlemmen Pêl Rostams berättelse om sitt fascinerande liv. 

Sedan december 2013 och sex månader framåt praktiserar Lars Mag-
nusson i KLUMP Subtopia med affärsutveckling. KLUMP-medlem-

men och blivande Kaospiloten Marcus Lampe praktiserade i KLUMP 
Subtopia under hösten och faciliterade workshopserien ”Höstprocess” 
som syftade till att öka medlemmarnas medvetenhet om och möjlighet 
att ta tillvara den samlade kompetensen som finns i inkubatorn.

Tjänsteutveckling 
Under året arrangerades en frukost med faktureringstjänsten SmartSe 
som gäst. SmartSe är en tjänst för kulturarbetare som vill kunna fak-
turera utan att ha F-skattsedel. KLUMP Subtopia träffade juristen 
Linda Hamfors som är avtalsspecialist för att sondera möjligheterna 
för samarbete, och samtal inleddes med ShareValue, ett företag som 
arbetar med microfinansiering i Latinamerika och vars tjänster kan 
komma att komplettera inkubatorns tjänsteutbud. Arbete har påbör-
jats med att skriva KLUMPologin som är en beskrivning av KLUMP 
Subtopias metodik och förhållningssätt till affärsutveckling. Inku-
batorn utvecklade även en ny spännande tjänst under arbetsnamnet 
HR+.

Företagen i KLUMP Subtopia  
Inkuberingsprocessen som människor inleder i KLUMP Subtopia är 
individuell och tar sig olika uttryck. Fokus är att stötta individen att 
utveckla sin egen förståelse om förmåga, mening och möjlighet att 
förverkliga en idé. KLUMP Subtopia har utvecklat en bra metod att 
möta och utveckla människor under de första stegen i förverkligandet 
av idén såväl som att vara ett stöd i uppstarten av företaget. 

Framgångar kan beskrivas på många olika sätt och under året har vi 
kunnat glädjas över att betydelsefulla små och stora steg tagits i flera 
företags utveckling. Speciellt roligt är det att Provins mat AB och 
Boodla står på egna ben och har etablerat sig i Gula Villan Subtopia, att 
Utmana fått stort uppdrag från Stockholms Landsting för att utbilda 
barn i jämställdhet, att Arkan Asaad (Right2Choose) och Madeleine 
Opira (A Million Minds) är utsedda till Change leaders i Reach for 
change (Kinneviks stipendium), att RättBuss har expanderat med 
ytterligare en buss, att Kulturförenigen Idévärlden arrangerade håll-
barhetsfestivalen Ekokalyps i Hova. Utöver detta har större och mindre 
uppdrag, stipendier och stöd tilldelats personer och företag i KLUMP. 
Samlingen av kreativa människor som vill realisera affärsidéer och 

Kompositören och symaskinsmusikern Leo Correia de Verdier är företagare i KLUMP Subtopia. Foto Pär Hugosson.
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intresset det genererar i omvärlden har gjort KLUMP Subtopia till 
en liten tillväxtmotor som inte bara stöttar den enskilde utan också 
påverkar och förändrar det omgivande samhället. Kunder som ger 
intäkter är självklart men det finns också goda skäl att utveckla samar-
beten med andra. Gula Villan Subtopia är ett bra exempel på vad som 
kan åstadkommas när flera enskilda aktörers intressen sammanfaller i 
ett gemensamt. 

Det externa arbetet i KLUMP
KLUMP Subtopia anordnade workshopen och inspirationskvällen 
”Kraften i engagemanget” tillsammans med CSES under våren. Inku-
batorn har träffat och berättat om verksamheten för UF-elever, delta-
gare i AKCs Framtidsentreprenörerna och andra intresserade besökare 
i KLUMP Subtopia. Inkubatorn har också samarbetat med SE Forum i 
SE Forums Outreach och Innovationslabb #1. 

KLUMP Subtopias tre teser:
”9-5 (what a way to make a living)” 
KLUMP Subtopia är en arbetsplats. Arbetarna är ”self employed” och 

planerar själva sitt arbete och rår över sin egen tid. Verksamheten är 
öppet från 7 på morgonen till 9 på kvällen. Det går att arbeta i KLUMP 
Subtopia sju dagar i veckan och det är möjligt att få tillgång till platsen 
dygnet runt. Det ska vara enkelt, tillgängligt och åtråvärt.

”You’ll never walk alone” 
KLUMP Subtopia är en social plats. I KLUMP Subtopia ska man känna 
sig delaktig och vara bekväm med platsen och de andra människorna 
där. Man behöver ta eget ansvar och ha tillit till de andra för att det 
ska fungera. En sådan miljö är generös, öppen och aldrig dömande. 
Atmosfären i KLUMP Subtopia ska verka positivt på viljan att arbeta, 
lusten att vara skapande och modet att våga förverkliga.

”I no nothing” 
I KLUMP Subtopia bedöms inte idéer. Istället läggs krut på att stötta 
individen att själv utforska bärkraften i idén. Detta genom nyfikenhet, 
understöd och öppenhet. Det är människans förmåga och förutsätt-
ningar att kunna förverkliga en idé som står i fokus.
 

KLUMP Subtopia fick under 2013 större lokaler och ny inredning designad av Fia Sjöström.
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DIT SUBTOPIA
DIT är en förkortning av ”Do it together”. Begreppet DIY – ”Do it 
yourself ” har inspirerat Subtopia i valet av namn. DIT Subtopias verk-
samhet vänder sig till barn och unga företrädesvis i Botkyrka. Genom 
åren har DIT Subtopia varit en viktig katalysator för flera verksamheter 
och individers utveckling i området.

Sedan 2013 har verksamheten utvecklats inom ramen för ett antal pro-
jekt.

Syftet med DIT
Det övergripande syftet med DIT Subtopias verksamhet är att komplet-
tera redan befintliga verksamheter som erbjuds unga i Botkyrka och 
dess närområde. Inriktningen är på kultur, konst och andra kreativa 
uttryck. DIT Subtopia skall ge unga människor en möjlighet att till-
sammans genomföra större och mindre projekt utifrån de egna intres-
seområdena, det egna engagemanget och med eget ansvar (men stöd 
från DIT Subtopia). Verksamheten har delaktighet, medbestämmande, 
ansvarstagande och samverkan som övergripande mission.

 
Eller uttryckt på ett annat sätt:
“När en grupp människor som inte känner varandra får ett gemensamt 
mål att jobba för svetsas de samman. I bästa fall älskar man varandra i 
slutändan. I värsta fall har man bara förståelse för varandra. När man 
skapar ett konstverk av något slag är man tvungen att använda sig själv 
och visa vem man är. Skapar man tillsammans med andra öppnar det 
ens ögon för andra sätt att se världen på. Därför tror jag att göra kultur 
tillsammans bidrar till ett empatiskt samhälle.
Våga prova…

Man är aldrig ensam om man är öppen för nya intryck och kan ta emot 
nya impulser. Om man alltid gör det man alltid gjort missar man mycket, 
både av vad livet har att erbjuda och nya vänner. Och man behöver inte 
vara jättemodig, bara så pass att man vågar ta ett litet steg utanför sin 
bekvämlighetszon. Inte behöver man gilla allt heller men om man aldrig 
provar vet man ju inte vad man missat. Kanske är belly dancing eller filo-
sofi det roligaste i hela världen!

När någon ny kommer till DIT Subtopia brukar de först vara lite osäkra 
och trevande. Efterhand slappnar de av och efter en gång eller två börjar 
jag se hur de utvecklas. De märker att det faktiskt är de själva som har 
makt: ”Jag är en del av den här dansgruppen och jag kan styra vad och 
hur vi vill att den ska utvecklas. Jag kan bli något mer!” (Cesar Fulgencio, 
verksamhetsledare för DIT Subtopia)

Arbetet med DIT Subtopia har uppgraderats utifrån den omvärlds-
analys som gjordes 2012. Det är svårare att möta unga människor och 
engagera dem i det verkliga livet då det sociala mötet allt oftare sker 
genom andra sociala plattformar på nätet. Därför arbetar DIT Subtopia 
aktivt på nätets sociala plattformar för att inspirera, aktivera och sätta 
igång nya tankebanor.

Subfuzion
Subfuzion är en förening som engagerat många unga vuxna i Botkyrka. 
Under en period, då DIT Subtopia gått på sparlåga, har verksamheten 
befunnit sig i dvala. Under 2013 har föreningen fått en nystart och har 
medverkat i flera aktiviteter. Föreningen samarbetade med Botkyrka 
kommun och Rätt Buss under Earth hour, var med och arrangerade 
sommarlovsverksamhet med Botkyrkabyggen och The Gamerz samt 
medverkat i minnesstunden för Anna Lindh. Detta med anledning av 
att Subfuzion tilldelades Anna Lindhs stipendium 2008.

Studiecirklar och workshops
Under 2013 genomförde DIT Subtopia ett antal studiecirklar och 
workshops:  

•	 Breakdancekurs med dansgruppen Above the clouds..
•	 Danskurs med Finest Flavour.
•	 SSF- Backstage - En kurs som genomförts i samverkan med Scen-

skolan Fejm med fokus på scenteknik. Ur denna har två under-
kurser uppstått kring ljus och ljud. Under 2013 medverkade kur-
sen i två större uppsättningar med Scenskolan Fejm samt ett event 
för Scania i Södertälje.

•	 Tankesmedjan - ett filosofiskt forum för tankar kring kultur, konst 
och kreativitet.

•	 Scenkonstkollektivet Dyrgripen/Gapet - teaterkurs. 
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This Is Alby, mäss-festival sommaren 2013. Foto Subtopia.
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•	 Digital konst - kurs med inriktning på foto.

Projekt
Avtryck: Ett konstprojekt med inriktning på att nyttja fiberoptik för att 
förena unga människor som bodde på olika platser i landet. Projektet 
löpte under hela 2013. ABF Gästrikebygden-Gävle uppvaktade DIT 
Subtopia och bjöd in till ett spännande samarbete. Ungdomar i Ljusne, 
Hofors och Norrsundet fick möta andra ungdomar från Botkyrka. Till-
sammans med regissören Reine Lööf, dramaturgen Max Herbert och 
koreografen Cesar Fulgencio skapades en utställning, föreställning, 
debattstund och dansuppvisning både via fiberoptik mellan orterna 
och IRL. Temat var bruksort/förort - likheter och skillnader. Föreställ-
ningen turnerade till de olika platserna som medverkade i projektet. 
Föreställningen var en succé och borde ses av varenda beslutsfattare i 
Sverige! Alla ungdomar som deltog i projektet har fortsatt att hålla kon-
takten.

L.E.K: En nystart påbörjades under vårterminen av detta tidigare 
genomförda dansprojekt. Verksamheten resulterade i att tre dansgrup-
per från Stockholms förorter träffades och skapade en show som de fick 
visa upp på bl.a. Dansens hus under Streetdancefestivalen Urban Con-

nection. Under hösten 2013 och våren 2014 fortsätter L.E.K.-projektet 
och fler dansintresserade från förorterna i Stockholm bjuds in att delta.

This is Alby: Denna lokala mässfestival initierades av Fanzingo och 
Subtopia deltog i stor utsträckning med både marknadsföringsinsatser, 
teknik, logistik och infrastruktur. Initiativet var gott, men tidsbrist och 
att projektet baserades på ideella insatser från det lokala föreningslivet, 
gjorde att det blev ett ganska omfattande och svårhanterligt projekt i 
slutänden för Subtopia. Mässfestivalen genomförs på nytt 2014, men 
denna gång finns en projektledare från start hos Fanzingo, som skall 
fokusera på This is Alby. Subtopia kommer att medverka även 2014.

Övrig verksamhet inom ramen för DIT Subtopia
Utöver detta har verksamhetsledare tagit emot fem praktikanter under 
året, ansvarat för Subtopias timanställda och introducerat dem i deras 
uppdrag, agerat scenmästare under Subtopias cirkusmässa Subcase, 
handlett 18 sommarjobbare från Botkyrka kommun, hanterat fyra 
Drömdegsansökningar (Botkyrka kommuns stipendium för unga mel-
lan 13-26 år) och ständigt funnits till hands för unga botkyrkabor som 
vill skapa något!

DIT Subtopia samarbetar bland annat med hiphop-kollektivet Above the Clouds. Foto Pär Hugosson.
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HANGAREN SUBTOPIA
Det kan tyckas lång tid, tre år, sedan Hangaren Subtopia invigdes men 
det är en mycket kort tid sett till den utmaning det är att etablera en 
scen, Sveriges scen för samtida cirkus, i ytterkanten av staden/regio-
nen och att etablera en studio och eventlokal i tuff regional konkurrens.  
Under 2011 lades hela grunden för organisation, programmering, 
infrastruktur, marknadsföring, införsäljning samt teknikutveckling, 
vilket fortsatte under 2012. Vid 2013 års utgång hade Subtopia en väl 
fungerande organisation, om än liten, i Hangaren Subtopia. Kompe-
tenshöjande insatser och fler projektanställda medarbetare har gjort 
det möjligt att fortsätta en positiv utveckling.  Ett omfattande och stort 
arbete gjordes att kommunicera och sälja in Hangaren Subtopia under 
2012, vilket gav goda resultat under 2013. Flera kund- och branschin-
bjudningar har ägt rum och marknadsföringsmaterial har funnits att 
tillgå. Den stora verksamhetsutvecklingen under 2012 rör branschom-
rådet musikproduktion i olika former, främst musikproduktionsrepe-
titioner.

Att etablera en scen samt studio- och eventlokal i denna storleksord-
ning är självklart en djärv utmaning. För att etablera scenen samt stu-
dio- och eventmiljön krävs en längre tids strategiskt och konsekvent 
arbete, vilket 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. 

Genomförd verksamhet i Hangaren Subtopia under 2012
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 
organisation i Subtopias storlek. 

2013 innehöll få stora TV/filmproduktioner men Hangaren Subtopia 
ökade i stället antalet musikrepetitioner med flera stora, svenska artis-
ter och band. 

I maj 2013 genomförde också Hangaren Subtopia sin första stora 
publika konsert med The Knife. Ca 4500 personer kom till Alby under 
två kvällar för att lyssna på The Knife.

Detta är ett stort steg då musikbranschen flyttar ut gränsen för större 
konserter utanför Stockholms stads gränser. Subtopia ingår i arbe-
tet med Stockholmsstrategin och ett av målen är att vidga staden och 
att större arrangemang genomförs utanför stadens gränser. Med The 
Knife-konserten har vi bidragit till att detta mål uppfylls och satt Bot-
kyrka på konsertkartan.

Under 2013 har vi investerat i en förrådshall utanför Hangaren Subto-
pia. Under 2012 påbörjades också arbetet med att förstärka belysning 
i området, vägvisningsskyltar, parkeringsytor och busshållplats för 
reguljärtrafik. Detta arbete är pågående.

Hangaren Subtopia- Sveriges scen för samtida cirkus
Subtopia/Upplev Botkyrka AB har ett uppdrag från ägaren, Botkyrka 
kommun, att programmera cirkusföreställningar på Sveriges scen för 
samtida cirkus - Hangaren Subtopia.

Under 2013 påbörjades också samtal mellan Subtopia och Stockholms 
läns landsting kring ett uppdrag om att programmera mer cirkus på 
scenen. Detta arbete och samtal är pågående och vi hoppas att det kan 
resultera i ett positivt svar från Stockholms läns landsting i en närstå-
ende framtid.

Publikarbete 
Under 2013 satsade Subtopia extra på publikarbetsinsatserna inför 
föreställningsperioderna. Vi provade nya säljombud; Medborgarkon-
toren i Alby och Tumba för att se om vi kunde öka antalet besökare från 
Botkyrka. Medborgarkontoren visade sig inte vara rätt platser att sälja 
biljetter på då arbetet med utbildning och logistik inför, under och efter 
föreställningsperiod tog mer tid än vad som fanns att tillgå. Vi lyckades 
inte heller att nå ut med budskapet om att dessa återförsäljare fanns.

Under hösten 2013 önskade vi söka nya säljombud och kontaktade 
Tumba Bokhandel och flera idrottsföreningar. Tumba Bokhandel säl-
jer sedan tidigare framgångsrikt biljetter till flera scener i Botkyrka och 
var mycket positiva till att även sälja biljetter till Hangaren Subtopia. 
Samarbetet fungerade bra från början både gällande marknadsföring 
av föreställningen via säljombud såväl som biljettförsäljningen på plats. 

Foto Subtopia.
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Ett fortsatt samarbete hoppas vi kan ge ännu mer besökare från Bot-
kyrka.

Samarbetet med idrottsföreningar är givande både utifrån aspekten 
av att vilja sammanföra kultur och idrottsliv men också för oss att söka 
flera sätt att nå lokalpubliken. Förväntad biljettförsäljning via idrotts-
föreningen uppnåddes inte och vi behöver tänka till hur ett sådant 
samarbete kan se ut framöver. Vi söker fortfarande att utveckla publik-
arbetet med både ombud bland företag och föreningar såväl som pri-
vatpublik.

CIRKUSFÖRESTÄLLNINGAR 2013

Sequence 8 med The 7 Fingers (Le 7 doigts de la main)
Datum: 28 december 2012 - 6 januari 2013 
2012/2013 års storsatsning var Sequence 8 av the 7 Fingers, kompaniet 
som återvände till Subtopia och Botkyrka för fjärde gången spelade 
för fulla hus under två veckor. Kommunikationsarbetet fokuserades 
på en mängd olika kampanjer, och med gott stöd av DN-kortet (8 % av 
total försäljning) tog föreställningen både recensenter och publik med 
storm. Det är märkbart att The 7 Fingers är starkt etablerat i Stockholm 
(inte till liten del p.g.a. Subtopia) och att spela föreställningar över jul/
nyår är ett fortsatt lyckat koncept om föreställningarna är gemensam-
hetsupplevelser för familj och vänner.

Beskrivning av föreställningen: 
The 7 Fingers är kända för att skapa extraordinär cirkus i vardagliga 
sammanhang och föreställningen Sequence 8 är inget undantag. I 
gränslandet mellan cirkus, dans, teater och akrobatik utforskar artis-
terna vardagens rum där relationer ständigt omvandlas och utvecklas.

Oberoende av tid och rum sätter Sequence 8 fingret på orsak och ver-
kan mellan två individer. På höjden i luftringsnummer, med total kon-
troll i cigarrboxjonglering, i samspel på koreansk språngbräda, sving-
andes i trapets och i graciös parakrobatik.

Statistik: 
Antal föreställningar: 5 (2013)  
Publiktotal: 2934 (2013) 
Kapacitet: 2800 (2013) 
Beläggning: 105% (2013) 

Marknadsföring och medier i urval
Synlighet, köpt media: DN (8 införanden), Tunnelbana/Pendeltåg 
(väggskylt) 1300 ex i tre veckor, månadsmedia, flyer-utdelning.

Presscitat i urval
”Med skenbar enkelhet visar 8 unga, virtuosa artister hur vi stän-
digt speglar oss i varandra.” (SvD, Anna Ångström),  ”Föreställningen 
”Sequence 8” är en visuell resa genom svindlande akrobatik, humor och 
poetisk skönhet.” (DN), ”Cirkus från Montreal på besök i Botkyrka” (Mitt 
i Botkyrka/Salem) ”Risktagandet är viktigt för cirkusen” (DN, intervju 
inför föreställningen), ”Magisk myskväll med 7 fingers” (Nummer.se).

Cirkusbrunch: Stormen med Ung Cirkör
Datum: 20 – 21 april 2013
Konceptet med föreställning, brunch och prova-på-cirkus är ett suc-
cékoncept. Återigen strömmade publiken, både stora och små, nya 
såväl som återkommande in i Hangaren Subtopia. Förutom att erbjuda 
prova-på-cirkus efter föreställningen hade platser för olika barnakti-
viteter skapats. Man kunde gå på lina, rita, hoppa hage eller rulla runt 
bland kuddarna. Sällan ser man så många glada ansikten bland både 
vuxna och barn.

Ett utökat och numera traditionsenligt samarbete med ”Barn i stan” 
genomfördes samt att särskilt utvalda mammabloggare bjöds in till 
evenemanget. 

Cirkusbruncherna genomförs med små resurser p.g.a. evenemangets 
karaktär, dock är koncept och biljettpris stark motivation för besö-
karna.

Cirkusbrunch med fika, föreställning och prova-på. Foto Sandra Qvist.
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The Stockholm Syndrome med Burnt Put Punks. Foto Ludovic Des Cognets.

Beskrivning av föreställningen: 
I föreställningen Stormen upphör alla regler att gälla och ingenting 
är sig likt. Stormen är Ung Cirkörs nya föreställning som handlar om 
både stora och små, inre och yttre stormar. Känslostormar.

Statistik: 
Antal föreställningar: 2
Kampanj: Stort pressintresse, affischer, annonser i DN samt större sam-
arbete med Barn i stan. Mycket bra pressgensvar (se Subtopias medie-
sammaställning 2013, separat dokument)
Publiktotal: 508
Kapacitet: 500 platser
Beläggning: 102%

Inga presscitat tillgängliga. Föreställningen recenserades inte.

The Stockholm Syndrome med Burnt Out Punks 
Datum: 31 maj – 1 juni 2013
I maj presenterades Burnt Out Punks reviderade föreställning The 
Stockholm Syndrome. Föreställningen spelades utomhus och även fast 
det regnade hela lördagskvällen och den slutgiltiga publiksiffran blev 
under förväntan blev föreställningarna en fest för många. Pressarbetet 
inför föreställningsperioden väckte stort intresse och ett genrep med 
specialinbjuden publik och press hölls därför. 

Beskrivning av föreställningen: 
Skruvad och bensindoftande pyrocirkus! The Stockholm Syndrome är 
en eld- och stuntshow, en konsertupplevelse, en cirkusföreställning, en 
freakshow och framför allt ren och skär underhållning. Bungyjump, 
trapets, utbrytarkonst, stunts, fyrverkerier, humor och eld, eld, eld! Allt 
med varningstexten Don’t try this at home.

Statistik:
Antal föreställningar: 2
Kampanj: Större streetpromotionkampanj, affischer över hela Stock-
holm, kampanj i tunnelbana röd linje, annonser i DN, samarbete med 
Barn i stan m.m. Mycket bra pressgensvar (se Subtopias mediesamma-
ställning 2013, separat dokument)
Publiktotal: 683

Kapacitet: 1200 platser
Beläggning: 57%

Presscitat i urval: 
”Subtopia är ett organiserat uppror. Ett försök att övervinna fysiska lagar 
som tyngdkraft och kön”. SvD om Subtopia i samband med Burnt Out 
Punks Inferno 2/6,  ”En nycirkusfärd genom Eldsland och Ragnarök” 
SvD om Burnt Out Punks Inferno, Hangaren Subtopia 2/6, 
”Subtopia är utbildningscentrum, alternativkultur och ett sätt att tänja 
gränser - kroppsliga och mentala.” SvD om Subtopia i samband med 
Burnt Out Punks Inferno 2/6

Timber! med Cirque Alfonse
Datum: 6 nov – 17 nov 2013
I november, under en period på året då vi var osäkra på om vi skulle 
kunna locka publiken till Hangaren Subtopia sålde vi nästintill slut på 
samtliga 6 föreställningar som spelades. Den här genuint charmiga 
föreställningen lockade både stora som små, nya såväl som återkom-
mande gäster och fick fantastiska recensioner av både publiken och 
pressen. 

Samtliga helgdagar sålde föreställningen slut. Svårare är det att fylla 
Hangaren Subtopia på vardagar och det finns många bidragande orsa-
ker som vi tar med oss inför kommande föreställningar

Beskrivning av föreställningen: 
Timber! Skogshuggarcirkus från Quebec och cirkusens svar på feel-
good. Föreställningen tar dig med på en vild åktur med gravitations-
trotsande akrobatik och cirkusnummer med sågar, yxor och stockar 
från familjegården. De mest vardagliga sysslor övergår till djärv, vacker 
och underhållande cirkuskonst, ackompanjerat av banjo, fiol och sång. 
Tillsammans skapar de åtta artisterna en unik atmosfär av ett ”lumber-
jack camp” à la -50-tal.

Statistik:
Antal föreställningar: 6
Kampanj: Större streetpromotionkampanj, affischer över hela Stock-
holm, större kampanj i tunnelbana samt pendeltåg i hela Stockholm, 
annonser i DN, samarbete med Barn i Stan, samarbete med DN genom 
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DN-kortet m.m. Mycket bra pressgensvar (se Subtopias mediesamma-
ställning 2013, separat dokument).
Publiktotal: 3298
Kapacitet: 3564 platser
Total beläggning: 93 % 

Presscitat i urval
” Cirque Alfonse liknar ingenting annat i nycirkusväg.” SvD om Timber! 
i Hangaren Subtopia 8/11, ”Skojigt, burleskt och förbluffande effektivt” 
Dagens Nyheter om Timber! i Hangaren Subtopia 8/11,  ”Det var länge 
sedan jag såg en så helgjuten och genomgående charmig nycirkusshow.” 
Dagens Nyheter om Timber! i Hangaren Subtopia 8/11
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TEKNIK

Allmänt alla lokaler  
Dansmatta inköpt

Hangaren  
Handspel inköpta
Liten tross inköpt till publikutrymmena
    
Loftet  
Nya mikrofoner med rätt frekvenser 
  
Danssalen 
Nytt slutsteg samt mixer inköpt  
  
Studio 3  
Greenscreentyg inköpt  
 
 
FASTIGHET
  
Allmänt alla fastigheter/lokaler  
Fortsatt arbete kring rutiner/dokumentation av drift, underhåll, 
ritningar och reparationer
Färdigställt arbetet kring utökat cylindersystem i området
Dagligt underhåll
Utbildning Heta arbeten
Utbildning grundläggande elsäkerhet
Utbildning Arbetsmiljö och säkerhet inom filminspelningar
Sålt gamla skåpbilen
Rokad av hyresgäster i och med fuktskada Salmerska
Diverse snickeriarbeten
Varit inne i produktioner
Städfrågor

Nya hyresgäster
Art Agent Flyttade in korridoren plan 3, R13
Storbyggen Stockholm AB ny hyresgäst korridor plan 3, R13
Provins, Gula Villan
Boodla, Gula Villan
Manuspiloterna flyttade från R4 in hos Föreningen för Alby Folkhög-
skola, R1
Dokumentärfilmsutbildningen flyttad in hos Föreningen för Alby 
Folkhögskola, R1
 
R13  
Totalrenoverat köket plan 5
Målningsarbete foaje plan 5
Takarmatur uppgraderad (styrdon), danssalen
2 inbrott
1 inbrott i Husvagnsbyn utanför R13
Fix av mörkläggningsgardiner, Loftet
Medhjälpare uppbyggnation KLUMPs nya lokaler
Diverse snickerijobb bla podie restaurangen
Flytt av verkstad samt iordningsställande av nya verkstan samt det nya 
förrådet, BV
Golvvård av alla lokaler med trägolv
BK Riskinventering/försäkring har ägt rum
Upphandling avslutad, ny restauratör på plats
Arkan flyttade ut från korridor plan 3
Ersättningslokaler i korridoren plan 3 Scenskolan Fejm i och med 
ombyggnation av Salmerska
Läckage i studio Barbarella åtgärdat
Fläktluftvärmare utbytt
Cirkuslillans lillans styrdon utbytt
Tömt uteförråd på gammalt skräp och är nu soprum
Byggt stolsvagnar
   
Salmerska 
Ny fuktskada hela nedre plan, renovering påbörjad. Beräknas vara 
klart feb 2014 . Ersättningslokaler i huvudbyggnaden

Rostigt gammalt rör brast på vinden, orsakade vattenskada på toalet-
terna övre plan. Arbete pågår, klart 2014
1 inbrott 
Ny entrédörr
    
R4  
Helrenovering efter fuktskada av toalett och förråd samt delar av par-
ketten nedre plan
Ombyggnation övre plan, två konferensrum byggda
2 Inbrott
Säkerhetsgaller installerades på insidan av fönster på övre och nedre 
plan
   
Gula Villan  
Helrenovering efter fuktskada av toalett och förråd samt delar av par-
ketten nedre plan
Ombyggnation övre plan, två konferensrum byggda
2 Inbrott
Säkerhetsgaller installerades på insidan av fönster på övre och nedre 
plan
   
Studio 3 
Greensscreen revs
63 A installerad
Delar av golv ommålat
Takläcka, åtgärdad
  
Studio 1 & 2
Nytt golv samt målat ytskikt
Taklucka tätades
Låsbar dörr mellan Studio 1 & 2 installerades
Installering av kompletterande el
Uppmärkning och utrensning av befintlig el
Lagt om taket på hela kåken
Ny grind mot gård
Installerat rökdeckare
    
Hangaren  
Nytt uteförråd
Första gången upprensning inne på området
Upprätning av staket
2 grindar mot vattnet installerades
Ny graffvägg 
Ny vepa på entren
Vepa på högdelen
Nya ledlampor runt hela fasaden
Ny låsbygel och handtag på entrégrinden
Blindgolvbrunnar igentäckta
Byte av armaturstyrning i scenförrådet
Ordnat sopstation samt rutiner för sophantering
    
Prodhus  
Storstädning 
Målning av matsal
Uppmärkning av elrummet
 
  
DATA/IT/TELEFONI  

Omställning till Mac och Iphones fortsätter
Många dippar i nätverket, vid flertal tillfällen nere i flera timmar
Fortsatt användande av Provectum som IT support
Accesspunkt inköpt till ena kontoret
Fiberswitch inköpt
Installation av extra backupdiskar för servern
    
Städ  
Samma städfirma, RenExtra helt enligt avtal  




