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EN DRIVANDE KRAFT
År 2035 ska Jönköpings län vara Sveriges
mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region.
För att lyckas med det är ett blomstrande
kulturliv och utbud i hela länet med bredd
och kvalitet avgörande. Smålands Musik
och Teater har ett viktigt, brett och många
gånger utmanande uppdrag. Verksamheten
ska förutom att vara ledande producent av
professionell scenkonst i Kulturhuset Spira
också bidra till kulturutbudet i hela länet och
det fria kulturlivets utveckling. Med den utgångspunkten är det extra roligt att summera
verksamheten under året som varit.
Det viktiga samtalet om kultur har stärkts
genom en utveckling av samtalsforumet
Speglingar och det nya magasinet SCEN.
Dansen kommer starkt med besöket av
israeliska Batsheva Dance Company som
årets absoluta höjdpunkt. Verksamheten
för barn och unga levererar den ena mer
uppskattade produktionen efter den andra,
som det interaktiva verket Jag och Viola, som
erbjöd den yngsta publiken ”riktig dans”,
och texmexdoftande skrattfesten Olga kastar
lasso som uppskattades av både unga och
vuxna. Jönköpings Sinfonietta fyllde Konsertsalen med ungdomar under den publikfriande
Rytmen 2.0 och andra uppförandet av Albert
Schnelzers Nocturnal songs fick stående

ovationer i flera omgångar och betyget 5/5 i
Jönköpings-Posten. Musikalen Spelman på
takets återkomst var bejublad med många
länsbor med i grunden andra yrken i rollerna.
Slutligen vill jag också lyfta Melancholia, ett
drama som skapat stort riksintresse. SVT:s
Kulturnyheter och P1:s Kulturnytt beskriver
produktionen som nyskapande teater, DN
kallar föreställningen ”djärv” och SvDs
recensent skriver att: ”Smålands Musik och
Teater .../.../... vågar experimentera med sina
resurser, vågar förhålla sig konstnärligt radikal
till sitt uppdrag. Det kan man bara vara tacksam för.” Och jag kan bara hålla med.
Man har också lyckats anpassa verksamheten efter tuffa förutsättningar, vilket tyder
på god kapacitet och hög angelägenhet.
2019 har även handlat om att ta ut en
riktning inför framtiden. I april startade
Regionens politiska ledning ett analysarbete för att på bästa sätt ta tillvara
på Smålands Musik & Teaters potential
och skapa de rätta förutsättningarna
för organisationen under kommande år.
Arbetet har resulterat i en rad förslag
som kommer att presenteras under
2020, och som ska se till att Smålands
Musik & Teater fortsätter att vara en
KRISTINA ATHLEI
drivande kraft i ett kulturliv för alla.
Regional utvecklingsdirektör

Projektledning Linnéa Strandberg Grafisk form Jennie Palmér Foto Lars Kroon (där fotograf ej anges)
Text Matilda Fagö, Viktor Jacobs, Torbjörn Berlstedt och Nina Marjavaara Ansvarig utgivare Ulrika Josefsson
Vi är en del av Region Jönköpings Län
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HÖG TID FÖR
RAKA RÖR
Tf verksamhetschef Ulrika Josefsson är helt ny på sin stol när hon
summerar ett år fyllt av (onödigt mycket) drama på Kulturhuset Spira.
När vi den 31 december stängde boken för
kalenderåret 2019 hade undertecknad varit tf
verksamhetschef i exakt 14 dagar. Hösten hade
varit svår. Vi försökte hantera interna problem,
förtroendefrågor och en förlikning inför en
eventuell AD-förhandling samtidigt som vi ville
upprätthålla anseendet för verksamheten externt.
Det kostade på. Utöver skiftet på den ytterst
ansvariga stolen gick kort därefter – av olika skäl
– tre konstnärliga chefer och ledare vidare
i yrkeslivet, från Spira.
Det vore naturligt att blunda för det akuta skeendet i den här texten. Men då hade det inte kunnat
stå mitt namn under den.
När regionala utvecklingsdirektören Kristina Athlei
utsåg mig till tillförordnad verksamhetschef som
en tillfällig intern lösning, som senare skulle få
externt stöd i Sture Carlsson, kom jag från positionen som marknadschef på Kulturhuset Spira.
Jag hade verkat i mindre än ett år och just börjat
lära känna mekanismerna i detta fantastiska hus;
konstnärerna, problematiken, glädjeämnena och
utmaningarna. Ett av områdena för mitt initiala
intresse var den, fortfarande, omdiskuterade
satsningen på musikaler. Följaktligen blev en av
mina första insatser under 2019 att analysera vad
de bidragit med, rent konkret.
Resultatet var överväldigande. Av 46 000 besökare
på våra första fyra musikaler var 17 000 för
första gången i Spira. Av dem återvände sedan
25 procent för att se och uppleva mer scenkonst
i huset, i första hand någon av konserterna. Att
musikalerna fungerade just som de tröskelsänkare
som min företrädare hade hoppats på kändes gott
att få papper på.
För att samtidigt hålla i kronorna och låta ännu
fler få njuta av två succéer genomfördes under
2019 två repriser. Familjeäventyret Olga kastar
lasso återkom och slog rekord med närmare 80
spelade föreställningar. Medan Spelman på taket,

som var vår första musikal, initialt orsakade viss
oro. 2016 hade platserna sålt slut redan innan
premiär – var marknaden mättad nu? Nej, över
6 000 besökare och översvallande, positiva omdömen från helt ny publik talade sitt tydliga
språk. Att vi dessutom genomförde de 23 föreställningarna tillsammans med över 20 amatörer,
varav åtta barn, som ett led i vårt systematiska
arbete med länets amatörteatergrupper, gav
föreställningen liv och ensemblen en oöverträffad
värme. Att den inte bara höll budget utan till och
med gick med plus var en välkommen konsekvens av skärpta rutiner.
Sett till våra publikmål totalt nådde vi tyvärr inte
upp till önskat antal besök, vare sig i huset eller i
länet, på vuxensidan (se sid 22). Men vi tog hem
det i Unga Spiras verksamhet, med råge. Detta
bland annat tack vare klassrumsmonologen ElvaTolv-ingen lek, med Hanna Schön i rollen som den
desperata mamman till en hemmasittare, som
spelades för drygt 1 000 skolelever i länet. Och
uppföljaren till prisade Rytmen i blodet, som fick
de mest härdade gymnasieelever att lyssna på
klassisk musik OCH att dansa själva, tillsammans
med de proffs och de tre unga amatörstreetdansare som gästade oss under våren.
Rent konstnärligt rörde sig året från det nyskapande undergångsdramat Melancholia, en interaktiv
teaterföreställning där publiken bjöds på bröllop
med mat och dans och där akterna spelades i
flera olika delar av huset – och som recenserades
av såväl DN som SvD, SR och SVT – till reklamfilmsinspelning med aerobics i Konsertsalen
för Jönköpings Sinfoniettas del. Dessutom fick
vi uppleva världsviolinisten Ilya Gringolts i en
femstjärnigt framträdande med samma orkester,
och ett tätt samarbete med närsamhället i den
tre amatörkörer starka konserten Juloratoriet,
i Kristine kyrka i Jönköping. Vi lät Strindbergs
Fröken Julie dö på ett nytt sätt och hemvändaren,
Jönköpings egen, Emmi Carlton spela mot

2019 handlade om nya perspektiv, på flera sätt i huset. På premiären av årets Spelman på taket
arbetade vår fotograf Lars Kroon i kulisserna, för att dokumentera musikalen ur nya vinklar.

rutinerade Liselott Lindeborg i Kristina Lugns
säregna drama Silver Star. Vi fick se när det internationella danskompaniet Batsheva rev väggarna i
en fullsatt teatersalong, höra Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman bryta ned klimatkrisen i vårt
mest välbesökta samtalsforum Speglingar hittills,
och vi lät ett nytt sätt att kommunicera ta form: vår
egen tidning. I april släppte marknadsavdelningen
första numret av Magasinet SCEN. Marknadsinsatsen
var ett steg i riktningen mot en mer uppdaterad
och relevant kommunikation om den professionella
scenkonst som produceras på våra scener året
runt. Istället för en programkatalog som snabbt blir
inaktuell valde vi att sjösätta ett fördjupande magasin med stort kalendarium, bjussiga bildreportage,
inblickar bakom kulisserna och initierade intervjuer,
med utgivning tre gånger per år. Det känns lyxigt
men också nödvändigt, sett till den minskande
kulturjournalistiken och de snabba, privata nyhetsflödena, att i dag kunna bjuda publiken på detta.
Slutligen. Jag inledde den här texten med att
beskriva var vi befinner oss nu just nu. Med fyra
vakanta poster; konstnärlig chef musik, konstnärlig
chef Unga Spira, konstnärlig ledare dans och verk-

samhetschefens, skulle det vara lätt att
känna marken skaka under fötterna. Men när
jag såg ut över vår personal på vårt senaste APT
mötte jag nyfikna och öppna blickar hos engagerade medarbetare. Vi pratade om den tunga
medarbetarenkät som genomfördes under hösten
och som visat på ett mycket dåligt resultat på
flera plan på arbetsplatsen, och vi var helt enade
i det där rummet. Så här vill vi inte ha det.
Så nu ska vi jobba på det. På det och på
ännu mer scenkonst, som berör och gör
skillnad för alla som besöker oss. Och de ska
bara bli fler. Om det så handlar om att
du kommer hit på Robert Gustafssons
föreläsning, på Prideinvigningen eller
tittar in för första gången när du hejar
på Jönköping Marathon som går
i mål utanför fönstret: Kulturhuset Spira
vill vara i hjärtat av allt. Med och hos
vår publik och våra samarbetspartners.
Med stöd i en stark kulturpolitik.
Tack för att du står med oss.
ULRIKA JOSEFSSON

Tf verksamhetschef
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GABRIELLA BERGMAN

Konstnärlig chef, Musik

FRÅN BJÖRN BORG
TILL BIBLISK BACH

Från West End till Spira

Sinfoniettans Serenadensemble

2019 var ett spännande och annorlunda musikår där Jönköpings
Sinfonietta fick möjlighet att tänja på gränserna, inte minst i ett
uppmärksammat reklamjobb för klädmärket Björn Borg.
Traditionen med att bjuda på opera på Trettondagen
har blivit en av årets höjdpunkter och en festlig
start på det nya året. Valet föll den här gången på
den komiska operan Barberaren från Sevilla av
Rossini och för att öppna upp den och göra den
mer ”begriplig” för fler bjöd vi in den engelske
regissören Christopher Cowell - en mästare på att
skapa opera för alla. Det var en rolig föreställning
med hela sju sångsolister, Jönköpings Kammarkör och Jönköpings Sinfonietta, under ledning av
chefsdirigent Christian von Gehren.
Sinfoniettans Serenadensemble medverkade i
Musikcaféserien i länet med ett omväxlande program som de själva presenterade för publiken. Det
blev sju nedslag på olika ställen. En turné med hög
konstnärlig kvalité skräddarsydd för hela regionen.
I slutet av augusti återvände populäre dirigenten
Ulf Wadenbrandt. I Spiras öppningskonsert tog han
med publiken på en musikalisk resa från West End
till de största operahusen. Musikalörhängen och
filmmusik samsades med klassiska tenorhits som
Granada och Nessun dorma. Men inte nog med det,
konserten kryddades också med gästande musikalartisten Micaela Sjöstedt och kompband under
ledning av Dan Lindén.
Sinfoniettan inledde därefter den klassiska hösten
med att sätta Mozart i fokus. Närmare bestämt
med hans 41:a och sista symfoni, ofta benämnd
Jupiter. Konserten innehöll också musik av Debussy
och Ibert med Francisco López som flöjtsolist.
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Årets mest udda projekt för vår
orkester var kanske samarbetet
med klädmärket Björn Borg och
en av Sveriges hetaste klassiska
kompositör, Jönköpingsbördige
Jonas Valfridsson. Resultatet
blev stycket Symphonia exercitii
et intelligentiae eller: The
World’s Smartest Workout Song,
som även blev en mästerligt
nyskapande kortfilm, inspelad
i Konsertsalen. Att bland annat
nämnas i tyska Vouge och under
en vecka vara på reklampelarna
i hela Stockholm var något nytt
och spännande för oss.
Under torsdagsserien ”Allt ljus på…” fick egna
solister i orkestern möjlighet att visa sina färdigheter,
däribland flöjtisten Viktoria Stenborg Lindström samt
Isa Hammarsten och Mari Paz Albiñana Delegido. Ett
utmärkt tillfälle för publiken att lära känna dem och
för musikerna att utvecklas.
Andra höjdpunkter blev att få göra Mendelssohns
Elias i samarbete med körer från Lund och Berlin,
samt Juloratoriet i Kristine kyrka med inte mindre än
tre lokala körer. Unga danska solisten Clara Thomsen
var strålande!

Genomförandet av Bachs Juloratoriet, med Jönköpings Oratoriekör, Kristine Kammarkör, Jönköpings kammarkör
och fyra internationella solister i Kristine kyrka i Jönköping, var en av årets höjdpunkter.
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STAFFAN ASPEGREN

Konstnärlig chef, Teater

EN UTMANANDE MIX
Teater- och musikalåret bjöd på bråddjupt drama, feelgood, interaktion och
igenkänning. Och innehöll allt från nyskapande scenkonst till en favorit i repris.
Herr Strindberg fick inleda året. En Fröken Julie i ny
tappning, regisserad av Rebecka Cardoso, som tog
tragedin från 1888 till våra dagar, med utgångspunkt
i hederskultur. Cardoso undersökte sina egna portugisiska rötter, gjorde det logiskt och kraftfullt och
förstärkte den tidlösa problematiken med att lägga
in citat ur Gamla Testamentet och Koranen. Resultatet blev både djupt och igenkännande på samma
gång. Publiken, inte sällan i gymnasieåldern, blev
glatt överraskad och brukade kommentera pjäsen:
’Va, det är ju som nu!’. Strindbergs drama var den
tredje i raden av klassiska verk vi tagit oss an, efter
Shakespears Romeo & Julia för tre år sedan, följt av
Tjechovs Körsbärsträdgården var Fröken Julie nu
det svenska mästerverket. Efter den store Ibsens tur
(Hedda Gabler spelas februari-mars 2020) kommer
”kvartetten” att vara fullbordad.

Maj-juni gick för skådespelarna åt till workshops i
länet. En uppskattad rundtur där vi fick möjlighet att
träffa nya och andra förmågor. Vill inte minst framhålla
besöket hos Teaterstöparna i Öreryd, som lät oss lära
känna deras historia från andra världskriget.
Hösten vigdes åt en favorit i repris, musikalen Spelman på taket. Först var vi lite oroliga att alla kanske
hade sett den, men så var inte fallet. Den blev lika
välbesökt som 2016, vilket gav oss ett kvitto på att
Spira kan känna gott självförtroende gällande sina
musikaluppsättningar.

Melancholia

Silver Star

Året avslutades med Kristina Lugns Silver Star. En 57
minuter mindre lång feelgood-pjäs med en hemvändande Emmi Carlton och rutinerade Liselott Lindeborg
i rollerna. I pausen kunde publiken fika och diskutera
med skådespelarna. Ett nytt grepp även det.

I mars var det dags för en ny teaterföreställning i den
tyngre klassen. Detta i form av Melancholia, Lars von
Triers omdiskuterade långfilm, här dramatiserad av
Jerker Beckman, i regi av Jesper Mases Berglund
(deltagarregissör: Gabriel Widing). Dramatiseringen
var en unik storsatsning av Spira, som lät Mases
Berglund bredda konstformen och bjuda med publiken i skådespelet under de två första akterna. Spira
fick därmed anledning att utforska sitt kulturhus
och dess resurser. Men främst var det den psykiska
(o)hälsan som stod i centrum. Mycket spännande
och uppskattat av auditoriet. Sammanlagt stod 40
aktörer på scen i denna högst interaktiva teaterupplevelse, allt till musik av Jönköpings Sinfonietta
(kompositör: Bernt Karsten Sannerud). Melancholia
genomfördes i samverkan med Vulkanteatern,
diskuterades på SmåLit och spelades också på
Gummifabriken i Värnamo.
Fröken Julie
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Spelman på taket
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MIA RINGBLOM HJERTNER

FULLT ÖS MED
BUSIG MORMOR OCH
VÄRLDENS RYTMER

Konstnärlig chef, Unga Spira

Allt fler barn och ungdomar hittar till Kulturhuset Spira och upptäcker
scenkonstens magi. Det fick vi ännu ett kvitto på 2019.
Unga Spira inledde året med en ny version av vår
hyllade och prisbelönta föreställning Rytmen i blodet.
Den här gången höjde vi nivån ytterligare och gjorde
den till ett kombinerat framträdande och workshop
där dansare, musiker och publik upptäckte en värld
av rytmer tillsammans. En grym mix av elektroniskt,
klassiskt och hitmässigt. Vad passade då inte bättre
än att föreställningen kallades Rytmen 2.0. Totalt
fick 5 000 skolungdomar uppleva föreställningen på
plats i Spira. På scen bjöd fem dansare på alltifrån
streetdance till balett till musik av Jonas Nydesjö och
Sebastian Ring, framförd av Jönköpings Sinfonietta.
Vilket ös!
Under våren sjösatte vi klassrumsmonologen ElvaTolv
- ingen lek. Pjäsen handlar om ett barn som inte vill
gå till skolan, en så kallad hemmasittare, och tar upp
problemet med psykisk ohälsa i förpubertal ålder
sett genom en förälders ögon. Mellanstadieeleverna
fick möjlighet att ta del av en mammas kamp med
att ha en dotter som inget annat vill än hålla sig borta från allt och alla och i stället leva genom internet.
Ett tema som fångade den unga publiken och även
den vuxna. Hanna Schön gjorde mammarollen. För
regi och manus stod Peter Ivan Ericson.

I maj kunde vi inte hålla oss från att uppmärksamma
en av Sveriges mesta författare, Lennart Hellsing, som
hade blivit 100 år 2019. Den sceniska konserten fick
namnet Lite mera Lennart. Även nu var Sinfoniettan på
bästa lekhumör (iklädda färgglada kostymer och roliga
hattar) – och inte mindre än fyra Lennartar berättade,
spelade och sjöng på scen. Här lät vi lågstadieelever
titta in i Hellsings finurliga språkvärld med musikalisk
energi och både söta och salta textkarameller.

Rytmen 2.0

ElvaTolv - ingen lek

På hösten körde vi favoriten från 2018, Olga kastar
Lasso, i repris, vilket gladde barn i alla åldrar. Rekordmånga 78 föreställningar blev det när vi summerade
allihop, innan man avslutade på turné i Landskrona.
De allra minsta fick
sedan sitt lystmäte i
vår egen produktion
Jag och Viola, en föreställning som visades
både på Spira och på
flera förskolor, om en
busig och äventyrlig
mormor som tog med
barnen i dans och lek.

Jag och Viola
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Lite mera Lennart

Olga kastar lasso
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Nayrab

Batsheva: Venezuela

We are present

INTERNATIONELL TOUCH
PÅ LOKAL FRAMGÅNG
Bredd, djup, erfaret och nytt. Dansåret har erbjudit det mesta en publik kan önska sig
och visat att Spira inte ligger långt efter de stora svenska dansinstitutionerna i dag.

ÅSA EDGREN

Konstnärlig ledare,
Dans

Vi har under 2019 satsat på koreografer med
basen för sin verksamhet i Sverige. Vi har gjort
det genom att erbjuda föreställningstillfällen,
samproduktioner samt aktiviteter såsom konstnärssamtal och workshops.

bete med Region Jönköpings län (RJL) säkerställde
att flera kommuner i regionen fick möjlighet att
på ett enkelt sätt få tillgång till danskonst av allra
högsta konstnärliga kvalitét. Gästspelen lockade
en rekordstor danspublik till Kulturhuset Spira.

Våra tre största och mest långtgående samarbeten under året har varit samarbetet med
Danssamverkan Sydsverige, (Rum för Dans
Halland, Regionteatern Blekinge Kronoberg,
Byteatern i Kalmar och Skånes Dansteater). Två
gästspel med produktioner som turnerat i alla
fem regionerna resulterade i ett besök i Värnamo
av Skånes Dansteater, Regionteatern Blekinge
Kronoberg i Vaggeryd och Jönköping. Dessa var
Typiskt typisk och Nayrab.

Nätverksarbetet och det egna programarbetet har
även det stärkts. Flera fruktbara resor har genomförts till Israel, Norge, USA och Tyskland i syfte att
knyta kontakter med avsikt att kunna driva fler egna
produktioner och gästspelsprocesser.

Under verksamhetsåret har Spira också visat prov
på hög internationell kvalitet genom gästspel från
ett av dansvärldens mest prestigefyllda kompanier:
Batsheva Dance Company från Tel Aviv. Andra
besök som gav eko var Massala Dance Company
och Cie Diptyk från Frankrike samt danska Fabio
Liberti med We Are Present. Dansbussar i samar[ 10 ]

Samarbeten är tidskrävande men nödvändiga för
att få ut så mycket som möjligt av de resurser som
finns. 2019 samverkade vi med Dansnät Sverige/
Kultur och Fritid Jönköpings kommun, dansutvecklaren på RJL, och de
stora institutionerna Dansens
Hus i Stockholm, Regionteatern
Blekinge Kronoberg samt
Baerums Kulturhus i Norge.

The most human

Tack min jävla diagnos

Jul hos Polly

KÄRLEK ÅRET RUNT
Freja Musikteater är en ensemble som lyfter allas lika värde och rätt till
scenen oavsett personliga förutsättningar. 2019 var ett aktivt år för gruppen.
I februari blev vår föreställning Jul hos Fredrik (2018)
nominerad av Scenkonstgalan i klassen ”Årets brott”.
Motiveringen löd: Vi hyllar dem som brottar ner normen
och skakar oss i våra grundvalar, med scenkonst
som utmanar det vi tar för givet. Nästan hela gänget
åkte till Scenkonstgalan i Göteborg med glädje och
förväntan. Vi vann inte, men som Anna i ensemblen
sa: ”Vi kom på delad andra plats tillsammans med
Stockholmsoperan! Inte så pjåkigt!”
Den 8 mars bjöd vi in till Lunchlyriken på Spira på
temat ”Kvinnliga textförfattare & poeter”, dagen till
ära. Men vårens stora produktion var Tack min jävla
diagnos, med premiär i maj. En föreställning där aktörerna skrev eget manus utifrån dialoger med sin/sina
diagnoser (inom autismspektrat), där tankar och känslor gestaltades med röst och rörelse. Några hade även
med egna sånger och musikstycken. Tre föreställningar framfördes i Kammaren och våren 2020 väntar ett
kärt återseende då vi har nypremiär i april!

Till hösten var det dags för den traditionsenliga julföreställningen, detta år
med Pauline Wågström som värd. Polly
inledde med en fängslande berättelse
om sin uppväxt och sina diagnoser,
autism, hjärntrötthet, social fobi och
selektiv mutism. Därefter väntade en
mer julinspirerad del av showen, med
sång, text och dans. Uppsättningen avslutades med Jonas Gardells ”Mormor
gråter”! Fyra föreställningar framfördes
i Kammaren i december.
Ett mycket produktivt år för Freja
Musikteater som jag vill sammanfatta
med att hålla med en i publiken på Jul
hos Polly: ”Frejas julshow, ett hav av
kärlek ... räcker hela året”.

SANNA
HOLMGREN JONSSON
Konstnärlig ledare,
Freja Musikteater
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”Mycket snygg föreställning”

VÄLKOMMEN COMEBACK
FÖR SPELMAN PÅ TAKET

JÖNKÖPINGS-POSTEN

Rekordmusikalen från Broadway gjorde succé hos oss 2016 och återigen hösten 2019.
Över 6 000 besökare följde Tevje och hans familj genom tro, hopp och förtvivlan, kärlek
och dramatik. I huvudrollen den här gången: Per-Johan Persson. 23 föreställningar blev
det - från premiären 9 november till och med nyårsafton - tillsammans med nära 40 aktörer
på scen och Jönköpings Sinfonietta i orkesterdiket. Extra kul att så många som ett tjugotal
amatörer spelade invånarna i Anatevka, och bland dem fanns åtta fantastiska barn!
Spelman på taket är en fantastisk berättelse som jag fick vara med om
att gestalta. Sångare och skådespelare från vår stad, icke-professionella
och professionella, utgjorde tillsammans med Smålands Musik & Teaters egna
skådespelare denna ensemble; resultatet blev dynamiskt och kraftfullt, och
jag tror det är ett vinnande koncept.”
KARIN EDWARDSSON, ENSEMBLE

Innan jag började jobba här hade jag hört att Spira har ett gott rykte
som musikalscen och jag kan inte annat än att säga att Spelman
på taket verkligen har levt upp till mina förväntningar. Vi kan göra riktigt
bra, proffsiga och aktuella musikaler här. Jag har upptäckt så mycket mer
humor och kärlek i Spelman än vad jag någonsin hade kunnat tro.”
KENNETH HEDLUND, PRODUCENT

När jag blev erbjuden rollen kändes det först övermäktigt
och galet. För mig var det något helt nytt att sjunga till
orkester och inför en publik, men jag kände att jag bara var
tvungen att göra det och det gick ju bra! Mycket tack vare så
proffsiga och vänliga medarbetare överallt i huset. Det har
varit fantastiskt att ha fått spela den här fina rollen i en så
stor, varm och rik berättelse. Wow!” ../…/.. ”Varje kväll när jag
satt i kulisserna och tittade på när döttrarna sjöng i Hjälp mig
å hjälp mig blev jag rörd. Det kändes som att jag blev deras
pappa på riktigt där och då. Det är ett av mina finaste minnen
från Spelman på taket.”

”En musikal som innehåller allt!”
SVERIGES RADIO P4 JÖNKÖPING

PER-JOHAN PERSSON, TEVJE

JACK STRANDBERG, LJUDDESIGN

[ 12 ]

PUBLIKRÖSTER
”Finaste musikalen jag sett”
Sammanställning Matilda Fagö

Att göra ljuddesignen har varit en rolig utmaning
för mig. Det är lite speciellt att göra musikal, det
är större och det kräver mer planering och ordning rent
tekniskt. Jag tycker resultatet blev bra och det har varit
väldigt roligt att få arbeta nära dirigenten och att få göra
Spelman på taket tillsammans med ett så kul gäng.”

”Suverän föreställning”
”Fin, humoristisk och svart”
”Fantastisk - gå och se!”
”Otroligt bra”
[ 13 ]
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LYCKADE BEHJÄRTANSVÄRDA EVENT OCH FLER
SMÅKONFERENSER

STORT TACK FÖR EN OTROLIGT
VÄLARRANGERAD OCH LYCKAD
STUDENTBAL! PROFFSIGT OCH
VÄNLIGT BEMÖTANDE OCH SNABB
ÅTERKOPPLING PÅ ALLA VÅRA
FRÅGOR. TACK!”
FANNY THOR, STUDENT 2019 PER BRAHEGYMNASIET

Under 2019 besökte närmare 22 000 människor från hela Sverige Kulturhuset Spira för
att ha sin konferens, större eller mer intim, här. Småkonferenserna, som vi kallar dem, var
de som ökade mest. Till exempel nära dubblades antalet besökare i vår näst minsta lokal
Insikten (tidigare Loftet), jämfört med i fjol. Det rummet är också ett av två som fått nya
möbler, färg och tydligare namn under 2019. Det andra är Utsikten (tidigare Bernts loge).
Då vi är en lite annorlunda anläggning, med direkt
ingång i och koppling till professionell scenkonst,
har vi även i år kunnat erbjuda underhållning
som minimusikaler till kaffet och inblickar bakom
kulisserna såsom besök på scenbyggen och i
kostymateljé. Här är vi helt unika. Många som har
haft sitt möte här har också kommit tillbaka som
teater – eller konsertbesökare.

MIA ISAKSSON

Event- och
konferensansvarig

Utöver konferenserna har även en mängd event
ägt rum. Yngst deltagare lockade Dansa för små
hjärtan på Alla hjärtans dag. Ett välgörenhetsevent
som startades av en mamma till en hjärtsjuk pojke
här i Jönköping. Runt 400 små gäster dansade, åt
varm korv och trivdes. Och Hjärt-lungfonden fick
alla intäkter; nära 70 000 kronor.
1 500 lite äldre barn dansade sedan ut från
skolbänken och in i sommarnatten under våra
studentbaler i juni. Balerna som tidigare varit
förknippade med fylla och skadegörelse gjordes
om helt i samarbete med eleverna och blev
istället till fina minnen för livet.
I november samlades 120 förväntansfulla deltagare för att tillsammans yoga och samla in pengar
till forskning om vår vanligaste folksjukdom.
Platserna tog slut på några timmar, och resultatet
blev nästan 35 000 kronor till Cancerfonden.
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Andra publiksuccéer har varit: JIBS årligen
återkommande avslutningsceremoni, som
2019 fyllde hela Konsertsalen med gäster,
som ville se sina anhöriga få diplom under
mycket högtidliga former. På kvällen dundrade
hela Jönköping University in på Spira och
hade efterfest. 1 000 glada studenter med
andra ord! Och under sommarens varmaste
månad kom Ironman till stan och närmare
2 000 träningsfantaster fyllde huset med
cyklar och löparskor – för pasta, bangenomgång och prisutdelning. Medan en av
Sveriges bästa fotbollsmålvakter lockade
storpublik till Caféscenen i november, när
han intervjuades av Staffan Lindeborg. Intervjuserien Oss smålänningar emellan visade
sig vara ett lyckat koncept, även om den
ödmjuke Thomas Ravelli misstänkte att det
kunde bero på att fika ingick i biljettpriset.
Slutligen kan vi konstatera att året kunde
avslutas med en glad nyhet: 2019 var det
premiär för vår satsning på julbord med
underhållning, i samarbete med Restaurang
Spira. Biljetterna sålde snabbt slut och totalt
tog vi emot 1 500 gäster under de fem tillfällena i mitten av december.

Dansa för små hjärtan

TACK FÖR ETT STRÅLANDE EVENT
MED MINGEL, FÖRELÄSNING OCH
MIDDAG– VI ÅTERKOMMER GÄRNA!”

TACK!
Länsförsäkringar
Team Rynkeby
Studentbalerna
JIBS Graduation
Jönköpings Kommun
Region Jönköpings Län
Folktandvården
YLAB
Astra Zeneca
Dagens Industri
Knowit
Yoga of hope
Dansa för små hjärtan
Klimatveckan
KPMG
Stora Inspirationsdagen
Mårdskog & Lindkvist
Jönköping University
Domstolsverket
Jordbruksverket
Länsstyrelsen
Sydved
Sweco
Blue Wall
Swedbank
Lärarförbundet
TRR
Lantbrukarnas Riksförbund
Friskis
Litium

… NÅGRA AV VÅRA
MÅNGA KUNDER
UNDER ÅRET!

ANNE-GRETE PETERSEN, DANSKE BANK
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SAMVARO

MAXAT MED
SCENKONST & MER!
Kulturhuset Spira är så mycket mer än musikaler, konserter och storskaliga
föreställningar. Genom olika serier och evenemang möter vi vår publik på flera nivåer.
I unika, konstnärliga format såväl som intima samtal.

AFTE R W O R K

POP UP

Den populära after worken sätter guldkant på
mångas tillvaro. Efter jobbet – eller kanske promenaden
för den daglediga – erbjuder vi en god soppa till en timmes
humor eller allvar, musik eller teater. 2019 återvände till
exempel den älskade trion Henningson & Glans för femte
gången och deras föreställning En glansfull jul fick
dubbleras på grund av det höga publiktrycket.

På enklast möjliga sätt, för största möjliga
effekt, reser vi runt i länet med ett gäng miniföreställningar. På plats diskuterar teaterchefen
skådespelets villkor, eller vad nu publiken funderar
på, och så spelar våra aktörer den enaktare
som arrangören valt. Sedan blir det fika!

GÄSTS P E L/ UTHYR N I N GAR
Här breddar vi vår repertoar med såväl nationella
som internationella artister. 2019 stod namn som Tommy
Körberg, Özz Nûjen, Samuel Ljungblahd och Solala på våra
scener. Evenemangsverksamheten gör även plats för det
lokala föreningslivet, som Teaterstickorna, Svenska
kyrkans musikalkonfirmander och Suzukiföreningen.

K U LT U R P Å L U N C H E N
Gör ett avbrott i vardagen och krydda din lunch
med kultur! Musiker från Jönköpings Sinfonietta spelar
konserter i olika konstellationer och med gästande artister.
Skådespelare och artister från när och fjärran bjuder på
läsningar av allt från poesi och noveller till stand up.
Innehållet kan ha vilken härkomst som helst
men oftast har det en koppling till huset.

M US I KCAFÉS E R I E N
I Musikcaféserien presenterar vi ett brett urval av
artister från olika delar av världen. Etablerade, välkända
musiker mixas med unga och ensembler på väg upp,
på turné genom Jönköpings län. Nytt för 2019 var att
turnén också gjorde ett stopp i Kulturhuset Spira.
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SPEGLINGAR
Ett samtalsforum om aktuell tematik, med
utgångspunkt i någon av våra föreställningar.
Gästerna på scen kan vara såväl lokala företrädare
som experter utifrån och publiken uppmuntras
av vår moderator att delta aktivt. 2019 deltog bland
andra Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter,
och Stina Oscarson, regissör, dramatiker
och samhällsdebattör.

Ö P P E N R E P ETITI O N
Under ett antal fredagar bjuder Jönköpings
Sinfonietta in till öppna repetitioner, som ett smakprov inför den kommande söndagskonserten.
Konsertsalens dörrar står öppna – publiken
kan komma och gå som den vill.

45 M I N UTE R FÖ R E
Inför varje söndagskonsert bjuder vi in till en
fördjupande presentation av kvällen. En allt mer
uppskattad tillställning som ingår i biljetten och
som erbjuder en ökad förståelse för – och
förhöjd njutning av – de klassiska verk
som därefter framförs.
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FAKTA I SIFFROR
Kulturhuset Spira är Sveriges första miljökulturhus, med
bästa tänkbara energihushållning och miljögodkända
byggnadsmaterial, miljöcertifierat enligt ISO:14001:2015

Årets resultat
U T F A L L 		 2 0 1 8

NOT 1

Kostnader enbart för tillsvidareanställd
personal.

		
FASTA INTÄKTER TKR
A N S L A G , S T A T E N S K U L T U R R Å D 		 2 2 8 1 5

23 011

A N S L A G , R E G I O N E N 		 8 4 1 1 1

87 123

A N S L A G , K O M M U N E N 		 2 1 8 2

2 182

Ö V R I G A B I D R A G 		 1 0 3 5

827

Ö V R I G A F A S T A I N T Ä K T E R 		
Husets 15 000
kvadratmeter har
fyra scener med en
total publikkapacitet
på cirka
1 700 personer.

2019

0

0

S U M M A F A S T A I N T Ä K T E R 		1 1 0 1 4 3

113 143

Nedan redovisas antal tillsvidareanställda
uppdelat på kvinnor och män per den sista
december:
		
Kvinnor
Män
Totalt

2018
54
39
93

2019
57
40
97

Nedan redovisas sjukfrånvaron uppdelat på
kvinnor och män per den sista december:
		
Kvinnor
Män
Totalt

2018
4,2%
2,0%
3,2%

2019
4%
1,53%
3%

RÖRLIGA INTÄKTER TKR
Teatersalongen och
Konsertsalen är de största
scenerna. De flexibla
scenrummen Kammaren
och Caféscenen kan
anpassas till såväl
stora som små
evenemang.

F Ö R S Ä L J N I N G A V B I L J E T T E R O C H H E L A F Ö R E S T Ä L L N I N G A R 		 1 1 2 2 5

7 525

S P O N S O R I N T Ä K T E R 		 6 0

20

S I D O I N T Ä K T E R 		

502

NOT 2

Kostnader för egenproducerade p
roduktioner inklusive kostnader för
artister, både A-skatt och F-skatt.

Ö V R I G A R Ö R L I G A I N T Ä K T E R 		 9 6 3 6

7 1 1 			
NOT 3
10 134
Egenfinansieringsgraden är de rörliga

S U M M A R Ö R L I G A I N T Ä K T E R 		 2 1 4 2 4

18 389

intäkterna dividerat med de totala intäklterna
(exklusive interna intäkter, bidrag samt
projektmedel).
ÅRETS RESULTAT

FASTA KOSTNADER TKR
P E R S O N A L 		
62 508
1

67 222

Ö V R I G A K O S T N A D E R 		 3 2 6 7 5

37 405

A V S K R I V N I N G A R O C H I N T E R N R Ä N T A 		 6 4 3 1

6 498

S U M M A F A S T A K O S T N A D E R 		1 0 1 6 1 3

111 125

Året uppvisar ett negativt resultat om
-3.907 tkr. Den negativa avvikelsen
består av 4.400tkr i extraordinära
personalkostnader.

RÖRLIGA KOSTNADER TKR
PRODUKTIONSKOSTNADER
Alla som besöker oss
ska kunna röra sig fritt,
utan att begränsas av
husets utformning.
Därför är det också
tillgänglighetsanpassat.

Byggnaden ritades av
arkitekten Gert Wingårdh
och stod klar för invigning
11 november 2011.

30 194

20 622

989

3 692

S U M M A R Ö R L I G A K O S T N A D E R 		 3 1 1 8 3

24 314

T O T A L A I N T Ä K T E R 		1 3 1 5 6 6

131 532

T O T A L A K O S T N A D E R 		1 3 2 7 9 7

135 439

2

Ö V R I G A R Ö R L I G A K O S T N A D E R 		

Å R E T S R E S U L T A T 		 - 1 2 3 0

E G E N F I N A N S I E R I N G S G R A D 		
3
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16%

- 3 9 0 7 		

13%
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3%

3,8%
0,5%

17,5%

5,7%
0,6%

Anslag

Fasta kostnader

mnkr

Intäktsfördelning

1,7%

mnkr

120

120

110

110

100

100

90

Anslag Statens Kulturråd
Anslag Region Jönköpings Län
TOTALT
131.5 mnkr

23 mnkr
87,1 mnkr

Anslag Jönköpings Kommun

2,2 mnkr

90

Övriga bidrag

0,8 mnkr

80

80

Biljetter, abonnemang och föreställningar 7,5 mnkr

70

70

Restaurangverksamhet

0,7 mnkr

60

60

Konferenser

4,9 mnkr

50

50

Uthyrningar

1,3 mnkr

Övriga intäkter

3,9 mnkr

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

66,2%

Produktionskostnader

Egenfinansieringsgrad
procent

0,1%

mnkr

50

17%

2,1%
15%

40

0,6%

3,8%
49,6%

13%

11,6%

30
11%
20

4,8%

9%

10

7%

5%

Kostnadsfördelning

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

Diagrammen ovan visar utvecklingen av anslag, fasta kostnader, egenfinansieringsgrad samt
produktionskostnader under en sexårsperiod. Statens kulturråd räknade upp sina anslag med 1 % men
Region Jönköpings län valde att räkna upp hela anslaget till Smålands Musik & Teater med 2,6%.

2017

2018

2019

Tillsvidareanställd personal

67,2 mnkr

Hyra samt övriga fastighetskostnader

18,3 mnkr

Övriga fasta kostnader

18,8 mnkr

Avskrivningar
Arvoden till produktionsanställd personal
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TOTALT
135,4 mnkr

6,5 mnkr
15,8 mnkr

Övriga produktionskostnader

5,1 mnkr

Konferenser

2,8 mnkr

Uthyrningar

0,1 mnkr

Övriga rörliga kostnader

0,8 mnkr

13,9%

13,5%
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Under 2019 har Smålands Musik & Teater delvis levt upp till de politiskt beslutade målen kring
publik, räckvidd och innehåll. Framförallt verksamheten för barn och ungdom har överträffat
målen där välbesökta skolföreställningar av Fröken Julie och Olga kastar lasso, och den turnerande klassrumsföreställningen ElvaTolv – ingen lek sticker ut. Samtliga av länets kommuner
besöktes med verksamhet av något slag. Antalet snittpublik per föreställning på turné var
markant högre än föregående år, medan motsvarande siffra för föreställningar i Kulturhuset
Spira sjönk marginellt. Detta innebar en generell ökning av besökare per föreställning, medan
det totala antalet föreställningar för året sjönk.

Publik och föreställningsstatistik
T O T A L T A N T A L A K T I V I T E T E R O C H B E S Ö K A R E (2018) 2019
FÖRESTÄLLNING, AKTIVITETER
OCH KONFERENSER

BESÖKARE

(769) 661

(121 114) 105 892

SCENKONST (2018) 2019
FÖRESTÄLLNINGAR

PROGRAMAKTIVITETER* (2018) 2019

PUBLIK

AKTIVITETER

PUBLIK

TOTALT (2018) 2019
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

PUBLIK

SPIRA		
(344) 321

(66 347) 54 629

(86) 69

(5 076) 6 507

(430) 390

(71 423) 61 136

LÄNET		
(132) 114

(14 247) 9 722

(19) 15

(12 648) 6 855

(151) 129

(26 895) 16 577

(39) 16

(2 983) 8 410

(12) 0

(51) 16

(3 216) 8 410

(0) 0

(0) 0

(0) 0

ÖVRIGA SVERIGE
ÖVRIGA UTLAND		

(233) 0		
(0) 0 		

* Kan t ex vara ett publiksamtal, introduktion till föreställning eller konsert,
workshop, utställning, seminarieserier, publika läsningar, förhandsvisningar etc.

TOTALT

(0) 0

(0) 0

(632) 535

(101 534) 86 123

61 136

TRANÅS
GRÄNNA
HABO
MULLSJÖ
ANEBY
JÖNKÖPING

PUBLIK I KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 70 000

HUSKVARNA
EKSJÖ
NÄSSJÖ

VARAV BARN OCH UNGDOM (2018) 2019
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

FÖREST. OCH
AKTIVITETER

PUBLIK

SPIRA

(124) 115

(17 024) 21 963

LÄNET

(63) 51

(5 314) 1 662

ÖVRIGA SVERIGE		

(35) 12

(2 630) 6 047

ÖVRIGA UTLAND		

(0) 0

(0) 0

(222) 178

(24 968) 29 672

TOTALT

V A R A V E V E N E M A N G (2018) 2019

(92) 62

(15 910) 14 717

24 987
PUBLIK UTANFÖR KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 30 000

13%

EGENFINANSIERINGSGRAD
/ målvärde 16%

Konferenser
T O T A L T A N T A L K O N F E R E N S E R O C H B E S Ö K A R E (2018) 2019
KONFERENSER
(137) 125

PUBLIK			

12

BESÖKARE
(19 580) 19 719

ANTAL KOMMUNER DÄR
KULTURVERKSAMHET GENOMFÖRTS
/ målvärde 13 st

Webbstatistik

VAGGERYD

MARIANNELUND

VETLANDA
SÄVSJÖ

GNOSJÖ

GISLAVED
VÄRNAMO

NÄRVARO I LÄNET
EKSJÖ: MUSIKCAFÉSERIEN, POP-UP, ELVATOLV-INGEN LEK
GISLAVED: MUSIKCAFÉSERIEN
GNOSJÖ: ELVATOLV-INGEN LEK, THE MOST HUMAN
HABO: ELVATOLV-INGEN LEK, SILVER STAR
MULLSJÖ: POP-UP
NÄSSJÖ: MUSIKCAFÉSERIEN, POP-UP
SÄVSJÖ: MUSIKCAFÉSERIEN, SILVER STAR
TRANÅS: MUSIKCAFÉSERIEN
VAGGERYD: TYPISKT TYPISK, OLGA KASTAR LASSO, ELVATOLV-INGEN LEK, JAG OCH VIOLA

ANTAL/VÄRDE (2018) 2019

VETLANDA: MUSIKCAFÉSERIEN, POP-UP, ELVATOLV-INGEN LEK, SILVER STAR, JAG OCH VIOLA

DIFFERENS

VÄRNAMO: EN SMAK AV ENGLAND, MUSIKCAFÉSERIEN, FRÖKEN JULIE,

BESÖK PÅ SMOT.SE

(442 041) 432 464

-2,17%

UNIKA BESÖKARE PÅ SMOT.SE

(233 571) 247 152

5,81%

(2,23%) 2,61%

17,22%

(52%) 57%

9%

ANDEL BESÖK SOM HAR LETT TILL KÖP

BILJETTFÖRSÄLJNING WEBB

[ 22 ]

29 672

MELANCHOLIA, JUPITER, JAG OCH VIOLA, SILVER STAR, SOLITUDE, NAYRAB

PUBLIK VID FÖRESTÄLLNINGAR
FÖR BARN OCH UNGA
/ målvärde 25 000
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