TEATER 23
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

INLEDNING
2018 var ett roligt men hektiskt år för Teater 23. Vi hade två premiärer, spelade sex produktioner
och över 300 föreställningar för nästan 18 000 personer. Vi fick vår skräckpjäs Fulet filmad och
sänd som veckans föreställning på SVT och vi tilldelades Kultur Skånes pris Kulturpaletten.
Dessutom utvecklade vi vårt arbete i Lindängen med att anställa en ung projektledare och ha
en serie offentliga föreställningar, samtidigt som vår satsning på syntolkning började ta fart på
allvar.
Vår omsättning och försäljning var högre än någonsin men det var också kostnaderna,
främst när det gäller lönerna, och årets resultat blev ett litet överskott på knappt 8.000 kr.
Personalomsättningen var stor och det höga tempot slet på teaterns resurser men totalt sett är
vi mycket stolta och glada över vår verksamhet 2018.
Iben West, Ordförande

STYRELSEN
Iben West, ordförande
Anna Nässlander, vice ordförande
Mario Castro Sepulveda, sekreterare
Björn Löfgren, kassör
Ann Katrin Andréasson, ledamot
Gunilla Andersson, suppleant
Gustav Bloom, suppleant
Mats Gyllenberg har varit föreningens revisor. Hansson Sjöberg har varit revisorssuppleant.
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under sin mandatperiod. Teater 23 har under
2018 varit medlem i Teatercentrum och Svenska ASSITEJ.

VERKSAMHETEN 2018
PUDLAR OCH POMMES - PREMIÄR
Två hundar och lilla Vovve måste ge sig iväg från sitt hem. Efter en strapatsrik resa kommer de
till pudlarnas land där de tas väl om hand. I alla fall först. Snart förändras allt och avundsjuka,
rädsla och småsinthet kommer i vägen för allas möjlighet att leva tillsammans på ett givande
sätt. Men ett par pudlar visar att med empati och solidaritet går det att övervinna rädslorna och
hitta vägen till gemenskap – även för den som från början inte vill.

Våren 2018 hade vi premiär för Pudlar och Pommes, baserad på Pija Lindenbaums hyllade
bilderbok. Pudlar och Pommes är en humoristisk och musikalisk föreställning, som samtidigt
behandlar brännande aktuella frågor om hur vi möter de människor som tvingats söka sig till en
ny plats för att överleva och skaffa sig en bra tillvaro.
För regi och dramatisering stod Josefin Andersson, som tidigare hos oss regisserat den
Bibu-uttagna föreställningen Krifs krafs hoho plask. Dick Karlsson komponerade ny musik och
Hansson Sjöberg skapade ett enkelt men effektivt scenrum som gav utrymme för ett lekfullt
ensemblespel. Föreställningen blev omedelbart en succé både hos kritiker, publik och arrangörer.

”En starkt symbolisk och i högsta grad aktuell saga om flykt, om mottagande, om främlingsrädsla, om
hemlängtan” - Skånska Dagbladet
”En angelägen, roande och välgjord uppsättning som förtjänar att ses av många, såväl små som stora”
- Sydsvenskan

Urpremiär: 9 februari 2018
Målgrupp: 5-9 år
På scen: Ann Katrin Andréasson, Willy Pettersson, Gustav Bloom och Josefin Larsson/Anna Asp
Manus: Josefine Andersson, efter en bilderbok av Pija Lindenbaum
Regi: Josefine Andersson
Dramaturgi: Lena Fridell
Musik: Dick Karlsson
Scenografi: Hansson Sjöberg
Kostym: Evelina Johansson
Skrädderi: Leif Persson
Ljus: Anna Nässlander
Ljudteknik och syntolkning: Narjes Al Ansari
Konstruktion och teknik: Måns Ekander
Rekvisita: Désirée Holmberg
Dekormåleri: Christian Lefévre
Stjärnhimmel: Lo Wipp
Praktikanter: Ylva Björkander och Rebecca Eriksson
Sångcoach: Sanna Martin
Grafisk form: Rickard Grönkvist
Foto: Amelie Herbertsson
Trailer: Stefan Stanisic
Marknadsföring och turné: Mario Castro Sepulveda
Produktion: Line Janson
Föreställningar 2018
På Teater 23: 48, varav offentliga: 6
På Lindängen: 2
På turné: 34, varav i Skåne: 25
Totalt: 84
Publik: 4702

VÄSEN - URPREMIÄR
Ett barn är på väg hem till sin farmor. Mitt i skogen, på stigen där barnet promenerar, har ett
märkligt väsen från en annan värld plötsligt dykt upp och hindrar barnet från att ta sig vidare.
Såväl barnet som väsendet blir både överraskade och lite misstänksamma i mötet med den
andre. Men så småningom kommer en ömsesidig förståelse mellan de två vitt skilda varelserna
att börja växa fram.

Hösten 2018 hade vi premiär för Väsen av Jens Peter Karlsson, en sci-fi saga för vår yngsta publik,
som tar avstamp i vårt mänskliga behov av att förstå vår omvärld och göra oss förstådda i den.
Efter succén med Pici & Oso ville vi göra ytterligare ett samarbete mellan regissören Iben West
och scenografen Evelina Johansson. I ett omslutande och fantasifullt rum får barnen uppleva en
föreställning helt anpassad till deras förutsättningar.
För att ta fram en utomjording som var både uttrycksfull och omänsklig utan att vara för
skrämmande anställde vi Elin Adler, attributör med erfarenheter av specialeffekter för film.
Hon arbetade med utformningen av Väsendet under åtta månader och resultatet var anslående.
Specialkomponerad musik av Mika Forsling fulländade produktionen. Väsen arbetades fram i
nära samarbete med målgruppen och består av en föreställningsdel och en lekdel, där barnen
tillsammans med skådespelarna utforskar rummet.

”Rummet tillsammans med Mika Forslings suggestiva kompositioner som står för den stora
teatermagin” - Sydsvenskan
”Väsen är en föreställning som kombinerar en enkel men viktig historia med färg, form, ljud och
rörelser och där fantasi och konstnärligt skapande fått härligt fritt spelrum” - Skånska Dagbladet

Urpremiär: 7 september 2018
Målgrupp: 3-5 år
På scen: Gustav Bloom och Björn Löfgren
Manus: Jens Peter Karlsson
Regi: Iben West
Musik: Mika Forsling
Scenografi och kostym: Evelina Johansson
Väsenkonstruktion: Elin Adler
Ljus: Anna Nässlander
Ljudteknik och syntolkning: Narjes Al Ansari
Konstruktion och teknik: Måns Ekander
Rekvisita: Désirée Holmberg
Snickeri: Ryan Donnelly
Ljus- och scenografiassistent: Lo Wipp
Koreografi: Johanna Jonasson
Praktikant: Molly Lorensson
Grafisk form: Cecilia Heikkilä
Foto: Amelie Herbertsson
Trailer: Stefan Stanisic
Marknadsföring och turné: Mario Castro Sepulveda
Produktion: Line Janson och Niclas Paulsson
Föreställningar 2018
På Teater 23: 39, varav offentliga: 2
I Lindängen: 5, varav offentliga: 1
På turné: 1, varav i Skåne: 1
Totalt: 45
Publik: 1624

FULET
Hela 2018 turnerade vi med Fulet, som Gustav Tegby dramatiserat direkt för vår ensemble
efter en novell av John Ajvide Lindqvist. Fulet är ett förtätat drama som utspelar sig i en för
publiken mycket igenkännbar skolmiljö där två flickors besatthet av att förtrycka en klasskamrat
får oerhörda konsekvenser. Rikard Lekander har iscensatt en isande skräckföreställning som
behandlar allvarliga frågeställningar kring etik och moral, och verkligen griper tag i den unga
publiken.

På våren repade vi in Märta Lundin i Anna M Perssons roll och på hösten tog Anna Asp
över Josefin Larssons roll då hon gick på föräldraledighet. Inhoppsrepen var stressiga och
kostnadskrävande då vi fick hyra externa scener och betala extra löner medan värdefull turnétid
gick till spillo, men eftersom efterfrågan var mycket stor på föreställningen var det värt att lägga
mycket resurser på att kunna fortsätta att spela.
I slutet av våren gjorde produktionsbolaget All We Need Is Live en inspelning av Fulet som
visades som veckans föreställning på SVT i november. Teater 23 är oerhört stolta över att bli
utvalda till detta, då det är ytterst sällan en fri teatergrupp med inriktning barn och unga får
tillfälle att exponeras på detta sätt.

Målgrupp: Från 13 år
På scen: Ann Katrin Andréasson, Josefin Larsson/Anna Asp och Märta Lundin
Föreställningar 2018
På Teater 23: 15, varav offentliga: 1
På turné: 54, varav i Skåne: 56
Totalt: 69
Publik: 3933

SVEA RIKES LAG
2018 spelade Teater 23 även Svea Rikes Lag, en dramatisering av lagboken för mellanstadiet.
En gripande och spännande melodram som behandlar frågor om lag och rätt, skuld och oskuld,
med manus och regi av Jonas Nilsson. Svea Rikes Lag hade arbetats fram tillsammans med barn
i målgruppsåldern under flertalet workshops ute i klassrummen och var en modig och vacker
föreställning som tog barns situation och rättigheter på allvar.

Under våren spelade vi för skolor i Malmö och på hösten åkte föreställningen ut på en kort
turnéperiod som bland annat tog oss ända till Karlstad. Trots bra recensioner och ett väldigt gott
mottagande hos den unga publiken hade Svea Rikes Lag svårt att sälja enligt planering och vi
beslutade att lägga ner föreställningen efter höstens turné.
Målgrupp: 10-12 år
På scen: Gunilla Andersson och Björn Löfgren
Föreställningar 2018
På Teater 23: 9, varav offentliga: 2
På turné: 12, varav i Skåne: 8
Totalt: 21
Publik: 1267
PAPPA ÄR UTE OCH CYKLAR
Under både våren och hösten 2018 fortsatte vi att spela publiksuccén Pappa är ute och cyklar
av Harald Leander på turné. Gunilla Andersson regisserade denna feelgood-pärla om en son
som måste välja sin egen väg när den beundrade pappan inte klarar av att anpassa sig till nya
omständigheter. Föreställningen har gjort succé i hela södra Sverige och spelades totalt över
220 gånger innan den lades ner hösten 2018. Under delar av årets ersattes Gustav Bloom av Olof
Yassin i rollen som sonen Freddie.
Målgrupp: 6-10 år samt barnfamiljer
På scen: Willy Pettersson och Gustav Bloom/Olof Yassin
Föreställningar 2018
I Lindängen: 1
På turné: 75, varav i Skåne: 0
Totalt: 76
Publik: 4461

PAPPA ÄR UTE OCH CYKLAR, SOMMARVERSIONEN
Succéföreställningen Pappa är ute och cyklar arbetades 2017 om till en utomhusversion med en
mobil scen. Föreställningen spelades även sommaren 2018, på Lindängen såväl som på turné i
södra Sverige. Efter en trevande start första sommaren kom försäljningen igång ordentligt och
vi spelade mer än vad vi hoppats på. I Malmö fick vi stöd av Fritidsnämnden för två spelningar i
Nydala och Gubbängen. Sonen Freddie spelades under sommaren av Linus Nilsson.
Målgrupp: 6-10 år
På scen: Willy Pettersson och Linus Nilsson
Föreställningar 2018
I Lindängen: 2
På turné: 16, varav i Skåne: 4
Totalt: 18
Publik: 1896
STATISTIK FÖR ALLA TEATER 23:S FÖRESTÄLLNINGAR 2018 TOTALT
På Teater 23: 111, varav offentliga: 11
I Lindängen: 10, varav offentliga: 5
På turné: 192, varav i Skåne: 94
Totalt: 313
Publik: 17 921
KOMMANDE PRODUKTIONER
Under 2018 har vi projekterat och gjort konstnärligt förarbete inför våra kommande produktioner
med premiär 2019.
I december började vi repetera Jens Peter Karlssons pjäs Eremit för åldrarna 11-14, med premiär
i februari 2019. Föreställningen är en fristående andra del av sci-fi trilogin Vänligt över Jorden
glänser (där Väsen utgjorde första delen) och handlar om människors rädslor för det främmande
och om oro inför framtiden. Olle Törnqvist regisserar, Jason Southgate är scenograf och för musik
och ljuddesign står Catharina Jaunviksna.
Inför hösten 2019 har Teater 23 beställt en nyskriven pjäs av Gustav Tegby. Föreställningen
Den Stora Konspirationen kommer att regisseras av Jörgen Thorsson och spelas för barn 8-10 år.

PODDTEATER
En ambition som Teater 23 länge har haft är att nå ut direkt till vår publik, utan någon
mellanhand. Vi vill utveckla ett nytt arbetssätt för teatern och ett helt nytt sätt att distribuera vår
konst till den unga publiken. Därför vill ta oss an poddteater i samarbete med Teaterrepubliken.
I december 2018 beviljades vi ett extra bidrag från Statens kulturråd för att påbörja projektet
med arbetsnamnet Underjorden. Under hösten 2018 har Jens Peter Karlsson tagit fram ett
synopsis tillsammans med Teater 23, som spänner över två säsonger med tio avsnitt vardera.
Inspelningar och distribution av materialet sker under 2020.
SCENKONST SOPPA SAMTAL
Sedan 2014 har vi arrangerat fortbildande och välbesökta samtalskvällar som vänder sig till
offentlig publik.

På våren 2018 anordnades en samtalskväll med titeln Barns rättigheter och rättvisa barn. Bengt
Sandin, professor vid Tema Barn vid Linköpings Universitet, höll en föreläsning som knöt an till
temat för vår föreställning Svea Rikes Lag.
På hösten var temat Bilderboken i ny kostym. Bilderboksskaparen Pija Lindenbaum var gäst och
deltog bland annat tillsammans med dramatikern och regissören Harald Leander i ett samtal om
dramatisering av bilderböcker.

Kvällarna arrangerades med stöd av Craafordska Stiftelsen.

LINDÄNGEN OCH UNG KRAFT
Under 2018 tog Teater 23:s samarbete med stadsdelen Lindängen i Malmö klivet från projekt
till permanent verksamhet. Under hösten genomförde vi en serie familjeföreställningar på
Lindängen under rubriken Söndagsteater på Lindängen.
Fem söndagar i rad erbjöd vi föreställningar för barn och deras familjer, fyra av dem var våra
egna produktioner och den femte ett gästspel där vi bjöd in Malin Nilsson att göra en magisk
familjeshow på Lindängen. Detta har gett otroligt mycket i form av positiv respons och stärkt
publikkontakt, och i en utvärderingsenkät bland publiken uppgav 100% av de tillfrågade ville ha
en fortsättning med liknande evenemang.

Vi spelade också vår sommarproduktion på Lindängens amfiteater, förlade ett antal BKEföreställningar av Väsen på Motettens folkets hus och deltog i Malmö stads nätverksträffar inom
ramen för Program Lindängen, där vi initierat arbetet för en kulturscen i Lindängen tillsammans
med lokala aktörer.
Arbetet med föreställningsserier och strävan mot en kulturscen i Lindängen är möjligt att driva
tack vare den unga lokalt förankrade projektledare vi sedan hösten 2018 haft anställt genom
särskild finansiering från Region Skåne. Den lokala projektledaren har också börjat arbetet
med att driva andra aktiviteter i området, bygga nätverk med ungdomar och initiera långsiktiga
samarbeten med andra aktörer på Lindängen. Finansieringen för tjänsten löper till mitten
av 2020, men vi söker verksamhetsbidrag för att göra denna tjänst till del av vår ordinarie
verksamhet.
SKAPANDE SKOLA
Under hösten erbjöd vi ett skapande skola-paket där åttondeklasser i Kristianstad fick delta i
en workshop med gestaltningsövningar utifrån ett skräcktema. Skådespelarna i produktionen
Fulet ledde arbetet, och i andra delen av paketet fick eleverna se föreställningen. För att kunna
genomföra arbetet anställde vi skådespelaren Bodil Mårtensson och hade konsulthjälp av
Magnus Nylander. Totalt mötte vi 863 deltagare.
TEATERREPUBLIKEN
Vi delar sedan ett par år tillbaka lokaler med Teaterrepubliken, ett samarbete som gör att vår
scen kan användas för vår unga publik på dagtid, medan Teaterrepubliken spelar kvällstid för
vuxenpubliken. På så vis hålls vårt hus öppet för alla Malmös invånare och besökare oavsett
ålder.
Under 2018 var Teaterrepublikens finansiering så svag att de bara kunde ha verksamhet på
hösten. Detta innebar ett stort avbräck i vår ekonomi då vi inte kunde dela lokalkostnader med
dem under denna tid. Vi hoppas att deras situation förbättras under 2019 så att vi åter kan
erbjuda Malmöborna ett hus utbud för alla åldrar.

NÄTVERK OCH MARKNADSFÖRING
TEATERCENTRUM
Teater 23 fortsatte 2018 sitt medlemskap i Teatercentrum Södra. Vi tog del av de medlemsmöten
som hölls varje månad och medverkande i årets upplaga av Skånsk Teaterdag med Pudlar och
Pommes.

RIKSTEATERN
Teater 23 medverkade under Riksteaterns Skånes Scenkonstkonstdagar för barn och unga i
Hässleholm med föreställningen Väsen.

KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLORNA
Vi har under året fortsatt vårt arbete med att bygga relationer med studenterna vid de
konstnärliga högskolorna i Sverige. Vi informerar dem om vår verksamhet och bjuder in dem till
våra föreställningar, samt tar del av de produktioner som är aktuella på deras repertoarer. Vi har
också haft studiebesök av förstaårseleverna vid Teaterhögskolans skådespelarprogram.
ÖVRIGA NÄTVERK
Teater 23 deltog under året i flertalet nätverk och sammankomster där kulturinstitutionerna
och de fria kulturaktörerna är representerade. Bland annat tar vi del av Skånes fria
scenkonstkollegium, Fri Scen Malmö, Malmö stads kulturluncher, Kultur Skånes Rantafej och
nätverket Producentmorgon. Teater 23 sitter även i styrelsen för den ideella föreningen Teaterns
Dag som anordnar Teaterns Dag i Malmö.

TILLGÄNGLIGHET
Teater 23 har de senaste åren arbetat mycket aktivt med tillgänglighet, och strävar efter att vara
i framkant vad gäller dessa frågor. Den fysiska tillgängligheten till lokalerna är god, med flexibla
publikplatser, anpassad toalett, låga trösklar och tillgänglig hörslinga. Vi arbetar med social och
geografisk tillgänglighet genom turnéverksamhet och kontinuerlig verksamhet i stadsdelen
Lindängen. Dessutom jobbar vi ständigt för att säkra ett bemötande som gör att alla Malmös
barn och unga känner sig välkomna till vårt teaterhus.
DIGITAL TILLGÄNGLIGHET
Vår digitala information uppfyller kraven i WCAG 2.0, och på hemsidan finns tydlig information
om den fysiska tillgängligheten. Under 2018 har vi fortsatt arbetet med digital tillgänglighet
genom att regelbundet uppdatera hemsida och sociala medier samt uppdatera informationen om
den fysiska tillgängligheten i olika digitala kanaler

SYNTOLKNING
Med stöd för digital utveckling från Kultur Skåne startade vi 2016 ett unikt projekt för
digitaliserad syntolkning av alla våra föreställningar både hemma och på turné. Syntolkningen
är förinspelad och körs tillsammans med ljus och ljud av föreställningens tekniker. Den besökare
som har behov av syntolkning lånar en liten mottagare och ett par diskreta hörlurar. Alla våra
föreställningar 2018 har försetts med syntolkning av vår ljudtekniker och syntolk Narjes AlAnsari.

Vi har också påbörjat ett arbete med att ta fram tryckt och digitalt informationsmaterial,
föreläsningar och workshops som har till syfte att sprida kunskap om vårt syntolkningssystem
både för publik, arrangörer och kulturproducenter.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Teater 23 arbetar för alla människors lika värde och möjlighet till arbete. Vi tror att det är viktigt
att scenkonsten når alla, och att detta är en förutsättning för jämställdhet och mångfald även
bland utövare. Organisationens jämställdhets- och mångfaldsplan har under året uppdaterats,
liksom handlingsplanen för trakasserier. En arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor har tillsatts för att
bland annat arbeta vidare med att utveckla jämställdhetsarbetet. Vid rekrytering av personal,
repertoarläggning, val av upphovsmän tar vi särskild hänsyn till genus- och mångfaldsaspekten
för att få en rik och dynamisk arbetsplats. Både vad gäller medlemmar, upphovspersoner och
konstnärlig personal har könsfördelningen under 2018 varit mycket jämn. Teater 23 ger lika lön
till alla oavsett yrke och ålder, vilket även eliminerar risken för att skapa indirekta löneskillnader
mellan könen.
Eftersom vi spelar främst för kommunala skolor är publikens kön, klass och etnicitet nästan alltid
helt representativ för den aktuella kommunens befolkning i stort. Genom fortsatt verksamhet
i stadsdelen Lindängen, och vår lokala projektledare där, arbetar vi också för att visa upp
teatern som arbetsplats för fler och öka mångfalden både bland vår publik och i det framtida
rekryteringsunderlaget.

LOKALER OCH RESURSER
Våra lokaler har två scener, kontor, verkstäder, lager och repetitionslokaler centralt belägna i
Malmö. Vi har bra förutsättningar att spela teater för barn och unga på vår scen på Djäknegatan,
men är ständigt i behov av ytterligare replokaler. Under 2018 har vi vid flera tillfällen hyrt
externa replokaler. Vi har delat lokaler och teknik med Teaterrepubliken men deras ekonomiska
situation har gjort att vi inte kunnat ta ut ersättning i proportion till de merkostnader detta
medför.
Under året installerade vi fiber i fastigheten, något som vi själv bekostade. Vi håller på att
förbättra vår fysiska arbetsmiljö och vi har flera renoveringsprojekt igång med vår hyresvärd
Stadsfastigheter. Under 2018 installerades ventilation i de personalutrymmen som ännu inte
hade sådan. Iordningställandet av vår caféscen med nytt golv och bättre tillgänglighet har tyvärr
fortfarande inte kommit igång men vi hoppas att arbetet påbörjas 2019.
Vi har under åren sökt bra spellokaler i Lindängen. 2018 spelade vi både på Motetten och på
Mötesplatsen på Lindgården. När Lindgården nu rivs försvåras vårt arbete i Lindängen.
Underhållet av vår tekniska utrustning är eftersatt och vi behöver nya investeringar för att möta
efterfrågan på våra föreställningar. 2018 investerade vi i ny en ny dimmervagn och delvis ny
turnégradäng men det är fortfarande långt kvar innan vi har en fullt tillfredsställande standard
på ljusbord, verkstad, turnéfordon och övrig teknisk utrustning.
Vi har under året arbetat på att få ner vår klimatpåverkan genom att mer och mer övergå till ny
energisnål teknik men även detta är kostnadskrävande och arbetet går långsamt.

ORGANISATION OCH PERSONAL
Teater 23 är ett konstnärligt arbetskooperativ som under 2018 bestått av tretton medlemmar
som kollektivt leder teatern. Administrationen har bestått av tre tillsvidareanställda personer,
Niclas Paulsen varit föräldraledig/tjänstledig under delar av året och ersatts av först Line Janson
och sedan av Helena Cedrins. Den tekniska fasta arbetsstyrkan har bestått av fyra personer. Under
året har totalt tolv skådespelare medverkat i våra produktioner och varit anställda på teatern.
Tre av skådespelarna har haft årskontrakt varav en gick på föräldraledighet under hösten. Övriga
skådespelare har haft visstidsanställningar av olika längd.
De korta kontrakten gör att vi ofta förlorar skådespelare till andra arbetsgivare vilket leder till
dyra och tidsödande inhoppsrepetioner. Under 2018 har fyra sådana inhopp gjorts. Regissörer,
scenografer och annan konstnärlig personal, samt extra teknisk kompetens har projektanställts i
samband med enskilda produktioner. En del av dessa har F-skatt och fakturerar.
Vi arbetar för att all personal som regelbundet arbetar i verksamheten ska vara helårsanställd.
Det leder primärt till bättre anställningsförhållanden, bättre arbetsmiljö och möjlighet
att planera långsiktigt. Effekten av att vi under några år kunnat erbjuda fler i personalen
längre anställningar syns genom fler spelade föreställningar, ökad publik, större intäkter
och på en bättre psykosocial arbetsmiljö. 2018 var totalt 10 personer helårsanställda eller
tillsvidareanställda. 28 personer var visstidsanställda eller timanställda. Sju personer fakturerade.

KONFERENSER
För Teater 23 är våra verksamhetskonferenser oerhört viktiga. Det är under dessa möten som vi
planerar, utvecklar, analyserar och utvärderar vår verksamhet. Under 2018 hölls två konferenser.
BIBU
Inspiration och utbildning är av största vikt för att Teater 23 ska fortsätta att utvecklas. Därför
närvarade stora delar av teaterns personal på scenkonstbiennalen för barn och unga, bibu, i
Helsingborg 16-19 maj. Niclas Paulsen och Björn Löfgren satt i panelen vid olika seminarier.

EKONOMI
FÖRSÄLJNING
Under 2018 sålde Teater 23 Pudlar och Pommes, Väsen, Fulet samt Svea Rikes Lag som
skolföreställningar till Barnkulturenheten (BKE) i Malmö. BKE är vår största kund och fördelar
via kulturproceduren biljetter till barn och ungdomar i hela Malmö. Det gläder oss att se att de
har ett fortsatt förtroende för vår konstnärliga kvalitet och under 2018 köpte hela 5510 biljetter
fördelat på fyra olika föreställningar.
Turnéförsäljningen ökade stort under 2018. Svea Rikes Lag sålde sämre än väntat men efterfrågan
på Pudlar och Pommes, Pappa är ute och cyklar (både inomhus- och utomhusversionen) samt Fulet
var enormt stor. Att försäljningen ökar så mycket är naturligtvis bra men vid en viss punkt blir
omkostnaderna för turné så höga att den ökade inkomsten inte motsvarar de ökade kostnaderna.
Ekonomin blir också sårbar då inställda föreställningar på grund av sjukdom ger ett stort
inkomstbortfall utan att utgifterna sjunker.
Televiseringen av Fulet för SVT inbringade ca 490 000 kronor i rättigheter, ett belopp som dock
gick direkt ut till upphovspersoner och medverkande.
VERKSAMHETSBIDRAG
Från Statens Kulturråd erhöll vi 1 700 000 kronor i verksamhetsbidrag.
Från Kultur Skåne erhöll vi 2 376 000 kronor i verksamhetsbidrag.
Från Malmö Kulturstöd erhöll vi 1 580 000 kronor i verksamhetsbidrag, förutom våra lokaler på
Djäknegatan vilka motsvarar en årshyra på ca 700 000 kronor.
ÖVRIGA BIDRAG
Under 2019 sökte Teater 23 en mängd bidrag för att finansiera främst verksamheter som
Lindängen, syntolkning, poddteater och samtalskvällar. Vi beviljades medel från:
Ung kraft, Region Skåne – 400 000 kronor (varav 300 000 fonderas till 2020/2021) för att
anställa en ung projektledare.
Crafoord – 30 000 kronor för samtalskvällar.
Young Potential – 10 000 kronor för syntolkning.
Sparbanksstiftelsen Skåne – 60 000 kronor för familjeföreställningar i Lindängen.
Kulturrådet – 200 000 kronor (varav 160 000 fonderas till 2020) för poddteater.
RESULTAT
2018 gjorde Teater 23 en liten vinst på 7654 kronor. Att göra ett plusresultat var naturligtvis
positivt efter de senaste åren, men det ackumulerade underskott vi dras med minskade
marginellt och vi kan vänta oss likvida problem i slutet av varje år tills vi lyckats arbeta bort hela
underskottet.

SLUTORD
2018 tilldelades Teater 23 Region Skånes kulturpalett. Vi tackar så mycket för den stora äran och
väljer som avslutningsord och sammanfattning av året att citera motivationen:
”Årets mottagare av Region Skånes kulturpalett skapar, finstämt och finurligt, mångfacetterade
berättelser och magiska världar för barn och unga.
Med mod, lyhördhet och respekt engagerar gruppen barn och unga i hela Skåne, oavsett deras
individuella förutsättningar, med nyskriven dramatik och musik på hög konstnärlig nivå.
Region Skånes kulturpalett 2018 går till Teater 23, en förkämpe för alla barns rätt till stora
teaterupplevelser och stunder av förundran.”

MEDLEMMAR 2018
Gunilla Andersson
Skådespelare, regissör.
Började på Teater 23 år 1997.

Björn Löfgren
Skådespelare, kassör.
Började på Teater 23 år 2008.

Ann Katrin Andréasson
Skådespelare.
Började på Teater 23 år 1993.

Anna Nässlander
Ljussättare/tekniker.
Började på Teater 23 år 2011.

Gustav Bloom
Skådespelare.
Började på Teater 23 år 2010.

Niclas Paulsson
Producent.
Började på Teater 23 år 2014.

Mario Castro Sepulveda
Kommunikatör/turnéläggare.
Började på Teater 23 år 2011.

Willy Pettersson
Skådespelare.
Började på Teater 23 år 1991.

Måns Ekander
Konstruktör/tekniker.
Började på Teater 23 år 2001.

Hansson Sjöberg
Scenograf.
Började på Teater 23 år 1997.

Désirée Holmberg
Rekvisitör/tekniker.
Började på Teater 23 år 2006.

Iben West
Ljussättare, regissör, ordförande.
Började på Teater 23 år 1995.

Josefin Larsson
Skådespelare.
Började på Teater 23 år 2013

PERSONAL 2018
Skådespelare
Gunilla Andersson
Ann Katrin Andréasson
Gustav Bloom
Josefin Larsson
Björn Löfgren
Willy Pettersson
Anna M Persson
Olof Yassin
Linus Nilsson
Märta Lundin
Anna Asp
Kajsa Eriksson (enbart repeterat)
Dramatiker
Josefine Andersson
Jens Peter Karlsson
Dramaturger
Lena Fridell
Regissörer
Josefine Andersson
Iben West
Olle Törnqvist
Scenografer
Hansson Sjöberg
Evelina Johansson
Jason Southgate
Ljussättare
Anna Nässlander
Kostymörer
Evelina Johansson
Skräddare
Leif Persson
Maskkonsulter
Agneta von Gegerfelt

Kompositörer
Dick Karlsson
Mika Forsling
Catharina Jaunsviksna
Tekniker
Narjes Al Ansari
Måns Ekander
Désirée Holmberg
Anna Nässlander
Mattias Alheim
Konstruktörer och
dekortillverkare
Måns Ekander
Ryan Donnelly
Rekvisitörer
Désirée Holmberg
Elin Adler
Lo Wipp
Dekormålare
Christian Lefevre
Fotografer
Amelie Herbertsson
Trailerfilmare
Stefan Stanisic
Grafisk form
Rickard Grönkvist
Cecilia Heikkilä
Kommunikatör/Turnéläggare
Mario Castro Sepulveda
Producenter
Line Janson
Niclas Paulsson
Helena Cedrins
Iben West

