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Since 2009 the Nordic circus showcase Subcase has taken place annually, produced by Subtopia. The 
showcase has with time become an appreciated meeting place for Nordic circus, each year attracting the 
international circus sector to Botkyrka in Sweden. 

In Stockholm there is a growing audience for circus, but no circus festival. Subcase, which is a 
closed event, has for this reason started to open up some evening performances also for audience in 
collaboration with local venues. In recent years however a wish has been expressed for more artists to 
be able to present performances in connection to Subcase, and for programmers to be able to see more 
than what Subcase can offer within its frame.  

Subtopia therefore introduces a new concept and experiment: to parallell with Subcase 
coordinate a Nordic circus week in the Stockholm region 9-17 February 2019 under the umbrella 
of CirkusMania. 

We asked ourselves: How could a festival be self-organised but still co-communicated? The idea of 
CirkusMania is that artistic companies, venues and other programming organisations sign up for the 
festival program. No selection or curation is made; all performances that fulfill certain criteria can take 
part. The target audience of CirkusMania is audience in the Stockholm region – and the program is also 
communicated to the participants at Subcase. 

Participating venues, artists and programming organisations are themselves responsible on 
organisational, economical and technical levels for that their signed up program is executed. Venues and 
organisations that present program pay the artists a fee or shared ticket income – or if artistic companies 
organise a venue themselves, then they keep the ticket income. CirkusMania offers no fee, and claims no 
ticket income. There is no fee to take part in CirkusMania. 

The CirkusMania umbrella offers: 
• Overall marketing to the audience in the Stockholm region in several ways (CirkusMania website, 

printed program to be spread in the region, advertising, PR, possibly some audience work when 
needed and according to agreements)

• Marketing to the Subcase participants (Subcase website, participation in the printed Subcase 
program folder, digital newsletters, social media)

• During the open call time period, access to updated info on what other program has signed up, when 
and where. 

• Info to CirkusMania´s audience and to the Subcase participants on how to get tickets to the 
performances. Participating venues use their own ticket systems for sales.  

• Artistic companies in CirkusMania can obtain an Exhibition Badge for Subcase to a cost of 1000 
SEK (100 EURO) incl VAT. In the badge is included a table in the Exhibition Space and access to all 
evening parties and mingles. However tickets to performances and other program at Subcase is not 
included. 

Criteria that must be fulfilled for performances to be included under the CirkusMania umbrella. 
• Only full length performances (not work in progress, not seminars or presentations, not parties aso) 
• The performance can be categorized under the headline ”Circus” 
• Nordic (the artistic company must be based in Norden or the Baltic countries) 
• The performance must be public 
• It must be performed in a venue or space that can welcome the public/audience 
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• No amateur or student performances
• The performance must be in line with the formulated values of Subtopia, see https://www.subtopia.

se/om-subtopia/policy/vardegrund/
If it is wished that Subcase participants see the performance, we recommend that tickets are kept 
reserved for this purpose and that a special price is offered – this is however volountary. 

CirkusMania program can be signed up for these times: 
Saturday 9 February – Anytime
Sunday 10 February – Anytime
Monday 11 February – Anytime
Tuesday 12 February - After 21:00
Wednesday 13 February - After 21:00
Thursday 14 February – After 18:00
Friday 15 February – After 18:00
Saturday 16 February – Anytime
Sunday 17 February – Anytime
Program that signs up for other times, and therefor collides with Subcase, will not be communicated to 
the Subcase participants.

Deadline to sign up performances for CirkusMania is 15 October 2018. 
Sign up here (länk till google formulär på ENGELSKA).
Only performances that already have a venue or performing space, defined date and hour, and that send 
in all required info will be included in CirkusMania. 

CirkusMania is communicated and coordinated by Subtopia. 
Coordinating producer and contact: Louise Ideberg
Question can be asked to cirkusmania@subtopia.se
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Sedan 2009 har den nordiska cirkusmässan Subcase genomförts årligen i regi av Subtopia. Mässan 
har med tiden utvecklats till en uppskattad mötesplats för nordisk cirkus, som varje år lockar den 
internationella cirkusbranschen till Botkyrka. 

I Stockholm finns en växande cirkusintresserad publik, men inte någon cirkusfestival. Subcase, som i 
övrigt är en sluten tillställning, har därför de senaste åren presenterat vissa av mässans föreställningar 
publikt i samarbete med scener i regionen. På senare år har det emellertid uttalats önskemål om 
möjligheter för flera artister att presentera föreställningar i anslutning till Subcase, och för arrangörer att 
se mer än vad Subcase kunnat erbjuda. 

Därför introducerar Subtopia nu ett nytt koncept och experiment: att parallellt med Subcase 
koordinera en nordisk cirkusvecka i Stockholmsregionen 9-17 februari 2019 under paraplynamnet 
CirkusMania.

Vi ställde oss frågan: På vilket sätt skulle en festival kunna självorganiseras och ändå samkommuniceras? 
Idén med CirkusMania är att kompanier, artister, scener och andra programläggande organisationer 
själva anmäler föreställningar till festivalprogrammet. Inget urval görs; alla föreställningar som uppfyller 
vissa kriterier kan ingå. Målgruppen för CirkusMania är publiken i Stockholmsregionen – och programmet 
kommuniceras även till deltagarna på Subcase. 

Deltagande scener, artister och programläggande organisationer ansvarar själva organisatoriskt, 
ekonomiskt och tekniskt för att deras anmälda program genomförs. Programläggande scener och 
organisationer betalar artisterna med fast arvode eller delad biljettintäkt - eller också ordnar artisterna 
själva en spelplats och behåller då sina biljettintäkter. CirkusMania erbjuder inget gage, och gör inget 
anspråk på biljettintäkter. Det kostar inget att delta i CirkusMania. 

CirkusMania-paraplyet erbjuder:
• Övergripande marknadsföring till publiken i Stockholmsregionen i flera kanaler (hemsida CirkusMania, 

tryckta festivalprogram som sprids i regionen, annonsering, PR, eventuellt vissa publikarbets insatser 
vid behov och efter överenskommelse)

• Marknadsföring till Subcase deltagare (hemsida Subcase, medverkan i Subcase tryckta program, 
digitala nyhetsbrev och sociala medier)

• Under anmälningsperioden tillgång till löpande information om det program som redan lagts, när och 
var.

• Information till CirkusManias publik och till Subcase deltagare hur de skaffar biljett till de olika 
föreställningarna. Scenerna använder sina egna biljettsystem för försäljning.

• Kompanier i CirkusMania kan köpa Exhibition Badge på Subcase till en kostnad på 1000 SEK ink 
moms. I badgen ingår utställningsbord i Exhibition Space och inträde till Subcase samtliga fester och 
mingelkväller. Dock ingår ej biljetter till föreställningar eller övrigt program på Subcase. 

Kriterier som måste uppfyllas för att anmält program ska inkluderas i CirkusMania-paraplyet:
• Endast hellängdsföreställningar (ej work in progress, ej seminarier eller presentationer, ej fester el dyl) 
• Föreställningen ska kunna kategoriseras under rubriken ”Cirkus”
• Nordiskt (dvs kompaniet ska vara baserat i Norden eller Baltikum)
• Föreställningen måste spelas publikt 
• Föreställningen måste spelas på en scen eller spelplats som kan ta publik
• Ej amatör- eller elevföreställningar 
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• Föreställningen skall vara i enlighet med Subtopias formulerade värdegrund https://www.subtopia.se/
om-subtopia/policy/vardegrund/

Om man önskar att Subcase deltagare skall se föreställningen rekommenderar vi att biljetter reserveras 
för detta ändamål och att ett specialpris erbjuds – detta är emellertid frivilligt. 

CirkusMania-program kan anmälas för dessa tider:
Lördag 9 februari – När som helst
Söndag 10 februari – När som helst
Måndag 11 februari – När som helst
Tisdag 12 februari - Från 21.00
Onsdag 13 february - Från 21.00
Torsdag 14 februari – Från 18.00
Fredag 15 februari – från  kl 18.00
Lördag 16 februari – När som helst
Söndag 17 februari – När som helst
Program som anmäls för andra tider, och därmed krockar med Subcase, kommer inte att kommuniceras 
till Subcase-deltagare.

Deadline för att anmäla programpunkter till CirkusMania är 15 oktober 2018. 
Anmälan görs här.
Endast program som redan har en spelplats, definierade speltider, och som skickar in all information som 
krävs i anmälan, kommer att inkluderas i CirkusMania. 

CirkusMania kommuniceras och koordineras av Subtopia. 
Koordinerande producent och kontaktperson: Louise Ideberg. 
Frågor ställs vänligen till cirkusmania@subtopia.se.
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